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A.

A og (1), Alfa og Omega, det ferste og det

sidste Bogstav i det greeske Alfabet I den
kristelige Oldtids Kunst brugtes disse to Bog-

staver, ofte i Forbindelse med Kristi Mono-
gram, (efter Joh. Aab. 1, 8; 21. 6 og 22, 13)

til Betegnelse af Kristi evige Guddom. Alle-

rede i det gl. T. havde Gud betegnet sig

selv som >den ferste og den sidste< (Jes. 44, 6

;

41, 4; 48, 12). 1 den evangeliske Psalmedigt-

ning er dette Billede tit brugt om Kristus,

t E. i Philip Nicolai's: »Af Hojheden oprunden
er«, hvor det i V. 5 hedder: >Min Frelser-

mand er A og 0, Begyndelse og Ende<. Fr. N.

Aabel. 1) Oluf Andreas A., f. i Sogndals
Pnestegaard 9. Okt. 1825, teologisk Kandidat
1847, var fra 1851—54 Universitetsstipendiat i

Teologi i Kristiania. 1857 blev ban pers. Kapel-

lan hos Faderen og er nu Provst for Hadelund
og Land Provsti og Sogneprtest tii sendre Lands
Sognekald. Har skrevet: Omrids af det kriste-

lige Trosindhold. — 2) Peter Pavels A., f. i

Justedals Pnestegaard i Sogn 19. Dec. 1795,

teologisk Kandidat 1821, viedes til Pnest 1822.

Var Provst i indre Sogn og senere i Valders

Provsti. Afskediget 1866, d. 1869. Har skrevet

forskellige psedagogiske Skrifter og fik som
Sognepraest i Land i sin Tid oprettet den ferste

hejere Almueskole i Norge.
Aabenbaringen er et af de allerhejeste reli-

giose Grundbegreber og herer som saadant
•sammen med Begreberne Gud og Tro. Aller-

tydeligst ses dette indenfor Kristendommen.
Fra een Side set udtammer Kristendommens
Fuldkommenhed sig just deri, at den er aaben-
baret Religion i den hejeste Fuldendelse, som
ttenkes kan. Guddommen er her ikke i nogen
Henseende den ukendte, men netop den aaben-
bare Gud. Et guddommeligt Faderhjertes Dyb
oplader sig der for alle, og de overvieldes her
af den Faderkaerlighedens og den barnlige

Tillids Aand, som udgaar fra og drager hen
til den enbaarne Sen, vor Herre Jesus Kristus.

Han er selv baade den, som aabenbarer, og
Aabenbaringen. — Aabenbaringens Indhold
folder sammen med dens Indtrscdelse i Hi-
atorien. For dem, der tro paa Sennen, er
Faderen aabenbar, ligesaa vist som han er

Kirke-Leksikon for Korden. I.

skjult for dem, der ikke tro paa Sennen; i

ethvert Tilfielde gives der ikke udenfor Sennen
nogen fuldkommen Visbed om den guddomme-
lige Faders Ksrlighed. I Kristendommen
kommer saaledes Aabenbaringens rette Vtesen
med dens dobbelte Forudsetning til det kraf-

tigste L'dtryk: dels Forudstetningen paa den
Overordnedes, Guds, Side, som ikke kendes af

nogen, dersom han ikke selv aabenbarer sig;

dels Forudstetningen paa den Underordnedes,
Mcnneskets, Side, som alene ad Frihedens Vej
trader i det af Tingenes Natur bestemte For-
hold til den sig aabenbarende Gud. I lavere

og mere ufuldkomne Religioner er vel alt

anderledes, men i dem alle er der Plads for

Begrebet om en Aabenbaring, d. v. s. vi bemserke
en Side af eller et Punkt i den historisk givne
Virkelighed — et Sted, en Ting, en Indretning,

en Person eller et Samfund af Personligheder
— hvori det virkelig eller formentlig guddommc-
lige giver sig virksomt til Kende, og hvor den,

som sparger efter det guddommelige, finder

eller mener at finde, hvad han soger. I alle

Religioner, lige fra de to, som danne de yderste
Modsstninger baade indbyrdes og i Forhold
til Kristendommen (dels den, hvor det gud-
dommelige er fast knyttet til en enkelt Natur-
genstand paa Fetischdyrkelsens Vis, dels den,

hvor det guddommeliges Nervcerelse menes at

vsere at finde 1 et ubestemt og ubestemmeligt
allesteds, som er det samme som et ingen-

steds) og lige til Kristendommen er det saa-

ledes.

1 Kristendommen lader Gud sig finde 1 vor
Herres Jesu Kristi Person og Gerning. Han er

Herren i sit historiske Rige, et Rige 1 denne
Verdeu, men dog ophejet over denne Verden,
et Rige, hvori alt drejer sig om Tilegnelse og Ud-
evelse af den himmelske Faders Kserlighed i

den Hellig Aands Samfund gennem Sennen og
for hans Skyld.

Men ikke engang overalt i Kristenheden fast-

holdes dette heje Begreb om Aabenbaringen i

en saadan Renhed, at den fuldkomne Kterlig-

hedsreligions Vsesen, den fuldkomne personlige

Religion, den hellige Histories Religion i den
hejest mulige Fuldendelse, afspejler sig helt i
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Aabenbaring.

det. Dette Misforhold kommer delvis deraf, at

selve Ordet >Aabenbaring' paa en vis Maade ind-

byder til en afvigende Opfattelse. Gud bliver

ofte opfattet mere som et hejeste Vsesen, der til-

fredsstiller Filosoffens Spergsmaal om en For-

klaring af Vcrdens Gaade, end som den over alt

ophajede, til hvem man i Religionen vender sig,

fordi Ve og Vel beror paa ham. Begrebet Tro
bliver ligeledes ofte mere opfattet som >at holde
for sandt< i al Almindelighed end som Tillid og
Fortrastning. I Sammenhieng hermed er

Aabenbaringen ofte bleven opfattet som en fra

Gud sendt Meddelelse af Kundskab og Sand-
hed, enten om en Viden om mange forskellige

Ting eller om en Grundanskuelse (en Id6), i

Steden for at blive opfattet som en Aaben-
baring af Gud selv. — Hertil kommer, at man
har ment at burde skelne imellem den, der
aabenbarer, og Aabenbaringen, samt mellem
Aabenbaringen som Handling og det Indhold,

som aabenbares, i Steden for at opfatte Aaben-
baringens Indhold som faldende sammen med
Aabenbaringens Handling, og denne atter som
faldende sammen med Aabenbarerens personlige

Fremtraden. — Endelig have ogsaa allehaande
Iavere og mere ufuldkomne Religioner drevet

deres Spil indenfor Kristenheden og have ikke
mindst, naar der sparges om Begrebet Aaben-
baring, vicret en Hindring for, at Kicrltghedens

Religion kunde vinde sit rette Udtryk. Snart
har Naturreligionen i aabenbar eller skjult

Skikkelse, snart Kulturreligionen i sin lovmsessig

juridiske eller sin skoleagtig filosofiske eller

sin kunstnerisk eestetiske Form skafTet sig Ind-

pas paa den personlige Kserlighedsreligions

Bekostning. Dermed have alle Slags misledende
Begreber om Aabenbaring indsmuglet sig.

Dette viser sig ogsaa i adskillige forevrigt i

og for sig laererige modssttende Sammenstil-
linger, i hvilke Aabenbaring udgor det ene Led.
Saaledes f. E. ikke alene i de anferte Veksel-
begreber: Gud, Tro, Aabenbaring, men ogsaa
naar Aabenbaring snart stilles i ModsaHning
til, snart ved Siden af, snart underordnes For-
nuften. Herhen herer ogsaa Spergsmaalet om
Forholdet mellem Aabenbaring og Indgivelse

(reuelatio og inspiralio), mellem Aabenbaring
og Oplysning (revelatio og illuminatio), og
endelig mellem Aabenbaring og Afsloring (fiane-

rotit og apokalgpsis).

Modsastningen mellem Aabenbaring og For-
nuft rammer en vigtig Side af Sagen, om nem-
lig Forholdet imellem dem skal opfattes som
Forholdet imellem Guds Gave og hvad der
alene gennem Guds Gave meddeles ovenfra paa
den ene Side, og paa den anden Side den
Selwirksomhed hos Mennesket i Kraft af
hvilken dette lever og virker ud af sit eget, be-
herskende hvad det har under sig. Det vil imid-
lertid vaere en aldeles urigtig Opfattelse af Sagen,

om en saadan Meddelelse fra Gud taenkes

anderiedes end saaledes, at den just kegger
Beslag paa Mennesket som personligt og fe-lge-

lig fornuftigt Vsesen, og fra sin Side bringer
Mennesket til dets hajeste Udvikling som for-

nuftig Personlighed. Undertrykkelsen af den
fornuftige Personlighed kunde passe for en
trseldomsagtig Kejserreligion, som krsevede blind
Lydighed, men stemmer ikke med den person-
lige Kaerlighedsreligion.

Naar man adskiller Under og Aabenbaring
som Livsmeddelelse og Lysmeddelelse, begge
Dele givne ovenfra, den farste for Livet og
Eksistensen, den anden for Tanken og For-
standen, saa har dette ogsaa sit Vserd. Der-
med siges, at man i den fuldkomne Religion
ikke maa tenkes at blive staaende ved een af
Delene, hverken ved en hemmelighedsfuld Ind-
virkning paa Livet uden Indvirkning paa Tan-
ken, ikke heller ved en Indvirkning alene paa
Tanken uden umiddelbar Indflydelse paa Livet.

Men det er misvisende, koordinerende at

sammenstille det ene med det andet; derved
ledes man fra den ene Side til Mystik eller

Magi, fra den anden Side til Rationalisme
eller Ortodoxisme. Vor Guds Meddelelse er
en personlig Kserlighedsmeddelelse. Derfor ud-
udferer den sin underfulde Gerning just der-
ved, at Guds Kaerlighed bliver os for Tanken
aabenbar i Kristus; og idet den saaledes vorder
aabenbar, udferer den det starste af alle

Undere, som umiddelbart indvirker paa Livet

:

den virker Tillid til Gud. Herfra spredes der Lys
over det indbyrdes Forhold imellem Aaben-
baring, Indgivelse, Oplysning o. s. v.

Afvigende Forestillinger have ogsaa indsneget
sig ved adskillige Inddelinger af Aabenbaringen,
som med sterre eller mindre Ret ere blevne
gaengse, men som ikke tilfulde svare til den
hellige Histories Krav. Dette gaelder den gamle
Inddeling af Aabenbaringen i : I. Den alminde-
lige Aabenbaring, A. i Menneskets Indre, B. i

den ydre Verden, dels a. i Naturen, dels b. i

Historien. II. Den sa-rlige Aabenbaring, A. i

Kristus, B. i Ordet om ham, dels a. det forud-
gaaende profetisk gammeltcstamentlige og b.
det efterfalgende apostolsk, nytestamentlige Ord.

Berettiget maa det vsere for Fuldstendlg-
heds Skyld at tale om en Aabenbaring ikke
alene i Kristus, men ogsaa i Ordet om ham;
ligesaa under den sande Guds Aabenbaring
at indeslutte ogsaa de Aabenbaringer, som
maa antages at ligge bagved de hedenske
Religioner; endvidere maa Aabenbaringen ikke
indskrtenkes til noget blot ydre, som alene
udenfra trader os f Made; men heller ikke
til en blot Aabenbaring i Sjeelens Indre.
Vserdig til Overvejelse er ogsaa Modsstningen
mellem Naturen og Historien, den hellige Hi-
storic og Verdenshistorien, fordi dermed angives
forskelligartede Omraader for Guds Aaben-
baring. Alt dette maa kunne omsluttes af et
>baade og< . Men det forraader til en vis Grad Af-
vigelse fra Kristendommen og den hellige Hi-
storic, naar disse Modsstninger (Kristus og
Ordet om ham, den srerlige og den al-
mindelige, den ydre og den indre Aaben-
baring) blive opfattede som koordinerede Former
for Aabenbaringen, da de just efter det an-
givne Skema hver paa sin Vis fuldstsendiggare,

hvad der harer til Aabenbaringen. Af disse
Synspunkter, som ellers turde have den For-
tjeneste at udtemme, hvad der herer herhen,
kraever Kristendommen en Anvendelse, der
svarer bedre til den historiske Virkelighed,

i hvilken vi staa. Alle Religionerne maa
overskues med deres tilsvarende virkelige eller

blot formentlige Aabenbaringer. Indbyrdes
ere de enkelte Religioner ligesaa forskellige

som Mennesketilvasrelsens tre store Livsom-
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Aabenbaring.

reader: Naturlivet, Kulturlivet og det person
lige Samvittighedsliv. Som fnldkommen Aaben-
baring kan kun den personlige Gnds Aabcn
baring gaelde, dog saaledes, at hvor denne er

given, vil ogsaa Kulturlivet og Verdenshistorien,

ja tillige Natnrlivet — og det baade i dets en-

kelte Fsenomener og i dets hemmelighedsfulde
Dyb — udgere virkelige Former for Guds
Aabenbaring i deres Forening med den hellige

Historic Men ligesaa vist ere disse Livs-

omraader, uden tilberlig Sammenhaeng med den
hellige Histories, blot verdslige Livsomraader, og
hvis derfor det der givne kommer til at trsede

i Modsietning til den hellige Historie, men
alligevel opfattes som en Aabenbaring af det

guddoromelige, maa dette nedvendigvis fere til

Afgudsdyrkelse.

Med Hensyn til enkelte Punkter beraaerkes

forst, at Ordet om Kristus eller Bibelbogen ikke
maa sosttes ved Siden af Herren selv; dernaest,

at der ikke gives et almindeligt failles Aaben-
baringsindhold, som var forhaanden ved Siden
af eller forud for de forskellige Religioners

saerskilte Aabenbaringer, da i Grunden alt i de
forskellige Religioner er formet paa sseregen

Maade; endelig, at i samme Grad, som en
Religion staar hajt, er alt ligesaa meget noget
indre som noget ydre, ligesaa meget noget
ydre som noget indre, eftersom alt er historisk

og personligt. Felgelig vil man, hvor man
blot holder paa en indre Aabenbaring, ledes

hen til den skjulte (mystiske) Naturreligion og
bort fra den hellige Historie, ligesaa vist som
den fetischdyrkende Religion gaar videst i at

sstte Aabenbaringen i noget blot ydre. Heri
ligger ogsaa Svaret paa Sporgsmaalet om de
vigtige Modsaetninger: Guds Aabenbaring er

alle Vegne; Guds Aabenbaring er alene i

den Enbaarne; Guds Aabenbaring alle Vegne
formaar forst da at holde Stand, naar dens
hejeste Punkt er givet i Kristus, og Guds
Aabenbaring i Kristus kan forst da udvikle

hele sin Rigdom, naar den staar som Hejde-
punktet midt i en Sammenhaeng. Den rette

Indsigt i Begrebet Aabenbaring beror saaledes

paa den rette Opfattelse af den hellige Historie.

P. E.
Aabenbaring, Johannes's (Graesk: Apoka-

Igpten), vil sige: den Fremtidsafslering, Joh.
har modtaget fra Gud og nedskrevet. Den
gamle enstemmige Overlevering lyder paa, at

denne Joh. er Apostelen og Evangelisten, og
Forskellen mellem Aabenb. og de avrige jo-

hanneiske Skrifter er ikke tilstraekkelig til at

begrunde en Tvivl om Overleveringens Rigtig-

hed. Hvad Affattelsestiden angaar, be-

retter Irenaeos, at Joh. har modtaget Aab. mod
Enden af Kejser Domitians Regcring o: Aar
95 eller 96. Da Irenaeos var Discipel af Maend,
som havde kendt Joh. personlig, og flere

Gange beraaber sig paa, hvad han har hart
af disse om Aab., skal der meget stterke Be-
viser til, for at omstade dette Vidnesbyrds
Vsegt. Naar mange baade i aeldre og nyere Tid
have ment, at selve Indholdet af Aab. tydeligt

viser hen til en Affattelse mellem Neros Dad
og Jerusalems Odelaeggelse d. e. mellem Aarene
68 og 70, da kunne de herfor anferte Grunde
ingenlunde kaldcs afgerende. — Bogen skildrer

Jesu Kristi Genkomst og de Begivenheder,

som skulle gaa foran og indlede denne. Den
er en videre Udferelse af Herrens eskato-

logiske Tale Mt. 24, men saaledes, at de
gltestl. Fuldendelsesskildringer, fremfor alle

Daniels, optages deri. Den fremstiller sit Ind-
hold i symbolske Syner, som ere viste For-
fatteren, og Roster, vaesentlig i Form af Billed-

tale, som have lydt til ham i den Henrykkelses-
tilstand, hvori han befandt sig under Synernes
Modtagelse. I denne Fremstillingsform minder
Bogen isaer om Hesekiel og Daniel. — I den
naermere Forstaaelse af Indholdet har der
navnlig gjort sig tre Retninger gaeldende. Den
tidshistoriske Fortolkning, som forst er

fremkommen i de sidste Aarhundreder, fraken-

der Bogen den overnaturlige Fremtidsforudsigel-

ses Gave ; Apok. skal kun vaere et Forsog, som en
ievrigt aandelig oplyst Kristen, der taenkte

sig Herrens Genkomst nser forestaaende, har
gjort paa at danne sig et Billede af den naer-

meste Fremtid : det er sin. egen Tids Begiven-

heder, han skildrer, maaske i forstorret Skik-
kelse, og han ser i dem Genkomstens umiddel-
bare Forberedelse. Bogen skal da ikke vaere

vaesentlig forskellig fra den vildtvoksende apo-
kalyptiske Literatur, hvorpaa Datiden var saa

rig baade i jodiske og kristelige Kredse.

Navnlig have mange villet forklare Bogens
maerkeligste Forudsigelser udaf den Folketro,

som var udbredt og holdt sig laenge efter

Neros Dad, at han ikke var virkelig dod, men
kun flygtet til Partherne hinsides Eufrat, hvor-

fra han snart vilde vende tilbage for ved deres

Hjaelp at haevne sig paa Rom. Men Apok.s
Ord kunne ikke tvinges til at stemme med
den Skikkelse, hin Folketro havde i Datiden.

Og hele denne Fortolkningsretning er i det
sidste Tiaar traadt ind i en Selvoplesnings-

proces, idet den ikke i Fremtidsskildringerne

formaar at paavise den ene og samme Tids
Forhold og derfor ifalge sine Grundsaetninger

nades til at henfare Bogens Dele til flere for-

skellige Affattelsestider og saaledes naegte Bo-
gens oprindelige Enhed; men de Formodninger,
man opstiller, mangle ethvert Tilhold i de
aeldste Efterretninger, vi have om Bogen, og
bevise deres Vilkaarlighed ved at komme til

indbyrdes modsigende Resultater. — Lige mod-
sat udstrsekker den kirkehistoriske Fortolk-

ningsretning Bogens profetiske Gave til at om-
fatte hele det lange Tidsrum fra Datiden til

Herrens Genkomst, saa at Apok. bliver et

forud givet Udtog af Kirkehistoriens Hoved-
punkter. Det stserkeste Modbevis mod denne
Retning er, at man kommer til de mest modstri-

dende Fortolkninger, lige saa forskellige som de
kirkelige Standpunkter, hvorfra man gaar ud;
thi man kan kun naa en saadan fortlebende

Historie ved en vilkaarlig Behandling af Billed-

sproget, hvor den ene Udtydning kan vaere

lige saa god som den anden, da man opgiver
alle faste eksegetiske Holdepunkter og saaledes

prisgives til subjektive Indfald.- Denne For-
tolkningsretning kommer ogsaa i Strid med
Profetiens almindelige Praeg: at sammenknytte
Nutiden med Fuldendelsestiden uden at ind-

lade sig direkte paa de mellemliggende Tiders

Forhold. Saaledes handler ogsaa Apok. om
de afsluttende Begivenheder i Guds Riges Hi-

storic. — Disse Overvejelser fore os til den eska-

1*
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Aabenbaring — Aabo.

tologiske Fortolkning som den rette; men
denne kan indremme det Sandhedsmoment, der

var tilstede i de to foregaaende i forvansket Skik-

kelse. Den erkender, at Profeten, selv naar

han taler om de fjerneste Tider, henter Trsek

fra sin egen Samtid; thi han ser i den med
Rette Tillabene til, hvad der senere skal frem-

tnede i fuld Udvikling. Og den erkender, at

Spireme til de Begivenheder og Tilstande, som
i den sidste Tid skulle foreligge i deres modne
Skikkelse, allerede ere tilstede i Kirkens tid-

ligere Historie; derfor have Apok.s Forudsigelser

Anvendelse paa alle Tider ; men dette er noget

andet, end at de mellemliggcnde Tider skulde

vsere Genstand for ligefrem Forudsigelse. —
Udfra denne Betragtning falder Apok.s I n d-

hold i falgende Hovedtraek. Efter en Ind-

ledning i Kap. 1 felger i Kap. 2—3 de syv

Menighedsbreve, der danne Bogens formanende
Del og indsluerpe den rette Beredelse til Her-

rens Genkomst; naar disse syv bestemte Me-
nigheder ere valgte udaf de mange, da har

dette vistnok ikke sin Grand i, at de skulle

fremstille hver sin afgreensede Periode, Kon-
fession eller Folkekreds indenfor den falgende

Kirkehistorie, men i, at de tilsammentagne

rumme paa forbilledlig Maade alle de Menig-
hedstilstande, som siden skulle fremkomme,
om end i helt andre indbyrdes Blandinger og
Sammensstninger. Den anden og egentlige

Hoveddel omfatter alle de falgende Kapitler

og fremstiller de egentlige Fremtidssyner. Den
begynder i Kap. 4—5 med et Indblik i selve

det himmelske Vserksted, hvorfra alle de gud-

dommelige Raadslutninger udgaa. Dispositio-

nen af disse samler sig ojensynligt om tre syv-

leddede Rffikker: de syv Segl, de syv Basuner
og de syv Vredesskaaler; efter de seks Led i

hver Rsekke skrides der ligesom tevende til

det syvende, idet der indskydes et eller Here

Mellemsyner som Forberedelse ; den ene Rtekke

gaar over i den anden ved, at det syvende
Led rummer den falgende Rsekke i sig. De
seks farste Segl (Kap. 6) ere en Udferelse

af Mt. 24 og fremstille, hvad der gennera alle

Tider forbereder Afslutningen : Evangeliets

Sejrstog gennem Verdeii, fulgt af guddomme-
lige Vaikkelsesmidler, som Verden besvarer

med Forfalgelse. Derefter falge som Forbe-
redelse for det syvende Segl to indskudte

Syner: at Gud vil spare sine Bern for de
Plager, hvormed han hjemsager Verden, og
fere dem frelste igennem Verdens Forfolgelse

(Kap. 7). Det syvende Segl bringer Afslut-

ningen, men i Skikkelse af de syv Basuner,

Guds sidste forberedende Domsgerninger over
Verden; efter de seks indskydes i Kap. 10—11

en Profeti om en aandelig Renselse af Menig-
heden far Hen-ens Komme. Den syvende
Basun begynder med det Ondes sidste store

Kamp mod Guds Rige: paa den ene Side Af-

sleringen af Ondskabens Hemmelighed ved
Dragen og de to antikristelige Personligheder,

Dyret af Havet og Dyret af Jorden (Kap.
12— 13), paa den anden Side Menighedens
fulde Beredelse i den sidste Tid (14, 1—5).
Under disse Forhold folge >de sidste Plager*,

de syv Vredesskaaler, som ende med Babels,

den store Verdensstads, 0deheggelse (Kap.
15—19, 10). Derefter indtneder Herrens Gen-

komst og Oprettelsen af Tusindaarsriget (19,
11—20, 10), hvilket ender med Verdensdommen
og den evige Adskillelse mellem Gode og Onde
(20, 11—15); Profetien slutter (21, 1 — 22, 5)

med Skildringen af det nye Jerusalem, hvor
de Salige leve evigt som Praester og Konger i

Guds Samfund. (P. Madsen, Joh. Aab. indledet

og fortolket 2. Udg. 1896). P. Af.

Aabo (flnsk : Turku), Finlands sidste Hoved-
stad, Stede for A. Stifts Biskop, som siden
1817 tillige er Finlands iErkebiskop. Staden
grundlagdes rimeligvis umiddelbart efter Kri-

stendommens Indferelse i Finland. Oprinde-
lig anlagt paa Landtangen mellem Floderne
Vahajoki og Aurajoki var den nuvterende
Sognekirke i St. Marie eller Rantamaki Menig-
hed dens Domkirke. Ved 13. Aarh.s Slutn.

flyttedes Byen til sin nuveerende Plads om-
kring den Aar 1300 indviede nye Domkirke.
I Middelalderen havde Byen et Dominikaner-
kloster (St. Olafs) med en scerlig Klosterskole.

Katedralskolen i A. var til 1630 Landets farste

Undervisningsanstalt, derpaa indrettedes et

Gymnasium, der 1640 forandredes til Universl-

tet Dets Virksomhed for Landets religiose og
kulturelle Udvikling standsede 1827, da Uni-
versitetet flyttedes til Helsingfors. A. Dom-
kirke, hidtil den eneste Kirke i Byen forudcn
Slotskapellet og den grask-russiske Menigheds
Kirke, er Finlands msrkeligste Kirke. Den er
opfort halvt (Skibet) i romansk, halvt (det opr.

Kor) i gotisk Stil, og er det ypperste Mindcs-
man-ke af middelalderlig kirkelig Bygnings-
kunst i Finland. Dens talrige Sidebygninger,

senere tilbyggede, husede i Middelalderen Altre,

men bleve efter Reformationen anvendte til

Gravkapeller; en af Sverigs Dronningcr, Ka-
rin Mansdatter, Erik XIV's Gemalinde, samt
Medlemmer af Finlands fornemste Sljegter og
Flcrtallet af A.s Bisper ere begravne der. A.
er endnu Midtpunkt for den finske Kirke.

Der holdtes 1876, 86 og 93 de Kirkemoder,
som efter den nye Kirkelov af 1869 repreesen-

tere den finske Kirke og give Love for den.
Det tidligere Universitet bruges efter Flytnin-

gen til Helsingfors til Embedslokale for Dom-
kapitlet, Aabo Hofret og Guvernorembedet

;

den tidligere Solennitetssal er Festsal for A.
Lyceum. — Bisper (siden 1817 jErkebisper) i

Aabo. Henrik 1157 f 58. Rudolf 58—78. Folk-
vinus —1216 (?). Thomas 1216—45 (f 48 som
Munk i Visby). Bero I f 58. Ragnvald I f 66.

Kettil f 86. Johannes I —90 (derefter jErkeb.

i Upsala). Magnus I 91 f 1308. Ragnvald II f
21. Benedikt f 38. Hemming f 66. Henrik
II Hermanni f 68. Johannes II Petri f 70.

Johannes III Vestfal f 85. Bero II Balk f 1412.
Magnus II Olai Tavast —50 (f 52). Olaus Magni

f 60. Konrad Bitze f 89. Magnus III Stjernkors

1 1500. Laurentius Suurpafi f 06. Johannes IV
Olavi f 10. Arvid Kurch f 22. Erik Svensson
—27 (kun electus). Evangelske Bisper:
Martin Skytte 1528 f 50. Mikael Agricola 54
f 57. Petrus Follingius 58—63 (siden i Reval f
65). Paul Juusten f 76. Erik Erici Sorolainen

83 f 1625. Isak Rothovius 27 f 52. Eskil
Petraens f 57. Johan Terserus 58—64 (f som
Bisp i Linkoping 78). Johannes Gezelius d. ae.

t90. Johannes Gezelius d. y. f 1718. Herman
Witte 21 f 28. Lars Tammelin f 33. Jonas Fahle-
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Aabo — Aaiborg.

nius 34—47 (f 48). Johan Brovallius 49—55.
Karl Fredrik Mennander 57—75 (siden frkeb. i

Upsal f 86). Jakob Haartman 76 f 88. Jakob
Gadolin f 1802. Jakob Tengstrom 1803 f 32.

Erik Gabriel Melartin 33 f 47. Edvard Bergen-

heira50f84. TorstenThureRenvaI184. H. B.

Aachen var Karl den stores ktereste Op-
holdssted. Her byggede han, med S. Vitale i

Ravenna som Forbillede, en ottekantet Dom-
kirke, der senere har faaet en Tilbygning i

gotisk Stil; i den gamle Domkirke ligger ban
selv begraven. I hans og Ludvig den frommes
Dage holdtes der jievulig i Aachen Rigsmoder,

som ogsaa gav kirkelige Love (det ferste 789),

og egentlige Synoder (den farste 799), der traf

vigtige Bestemmelser til det kirkelige og ssede-

lige Livs Fremme. Paa Ludvig den frommes
ferste Synode i A. (816 eller 17) blev der efter

Cbrodegang af Mctz's Eksempel givct Regler for

Kannikers (og Nonners) Fwllesliv (>Aachener-
Regelen<). Efter det franske Konkordat (1801)
var A. i kort Tid, indtil Circumskriptions-

bnllen af 1821, Svde for en Biskop. 1 A.

(hides flere Relikvier (Kristi Sveb, den hi.

Jomfrus Sserk osv.), som hvert 7de Aar nogle

Sondage i Tnek forevises for de Pilegrimme,

der endnu i store Flokke sage til Karl den
stores By. Fr. N.

Aagaard. 1) Carl Gustav Oscar A., f. i

Sandcfjord 1852, Student 71, teol. Kand. 75.

Fra 76—78 var han pers. Kap. i Heivoog
ved Kristianssand, 78 Stiftskap. i Kra. Stift,

78—84 res. Kap. til Borge ved Fredrikstad,

84—94 Sognepr. til Aremark og fra 94 Sognepr.

til Enebak. Han har skrevet en Rskke op-

byggelige Skildringer og Betragtningcr (>Sula-

mith«, >I ledige Stunderc, >I Dedens Stund<,

>Fra Tusmorketimerne«, »Sjoluft<, >Min Sol-

straale<, >Spejlbilleder<), der har fundct ad-

skillig Udbredclse, desuden en hel Del Psalmer
og Sange. A. B. — 2) Juliane Caroline Hilda A.,

Dattcr af Distriktsla;ge Vilhelm Tetens, er fodt

i Skien 12. Aug. 1836. Hun segtedc 1856 Lau-
ritz Aagaard, der ferst ejede Gaarden Fuglsoe

i Jylland, siden Nybogaard paa Sjielland. Hun
bar udgivet 2 Digtsamlinger, >Stemnings-

digte og aandelige Sange< (1872) og >Ta?nkt og

felt< (1879). Begge indeholde mest Psalmer og
kristelige Sange. Desuden har hun i nogle

Tidsskriftartikler deltaget i Forhandlingerneom
Kvindens Stilling i Forhold til Manden. L. K.

Aage (Ogge, Aagge) blev Biskop i Slesvig 1138.

Paa Grund af hans Deltagelse i de politiske

Stridigheder maatte ban ksempe med en Mod-
biskop og forlade sin Bispeby. Da han efter

20 Aars Forleb vendte tilbage, satte iErkebiskop

Eskil ham i Band, men trods Bandstraalen
dode A. som Slesvigs Biskop (1167).

Aagesen, Sven, en Broderson af iErkebiskop
Eskil, herte til Absalons Msnd. Han har,

paa Latin, skrevet en kortfattet Danmarks-
historie (oversat af R. Th. Fenger, Kbhvn. 1842),

der slutter med Pommerns Undertvingelse

1185, og en Bearbejdelse af Knud den stores

Hirdlov og dennes senere Udvikling. Han var
uden Tvivl Uegmand.
Aahlstrom, Olof, svensk Musiker, f. 1756 i

Waardinge i Sddermanland, var Organist i Stock-

holm, ferst ved Mariakirken, siden ved Jakobs-
kirken; d. 1835. Han anlagde 1789 det forstc

Nodetrykkeri i Sverig og har bl a. udgivet:

>Choral-Bok i Ofwerensstammelse med Swenska
Fdrsamlingens vanliga Sang* (1832), i hvilken

der findes 16 Melodier af ham selv.

Aahus, stor Landsby med o. 1000 Indb., tid-

ligere Kebstad, beliggende i Skaane 2 Km. fra

Helgeaas Udlab i 0sterseen. I Middelalderen
anseligBy med flere Kirker (endnu staar den store
Mariekirke) og Klostre. Da Byens Grund skien-

kedes jErkestolen 1431, voksede A. hurtig op.

Det kirkelige Styre ophorte med Reforma-
tionen. J. O. A.

Aaiborg. S t i ftet indbefatter Hjerring og Thi-

sted Amter samt Kjser Herred og Aaiborg By
af Aaiborg Amt. Stiftets Navn var indtil 1554
Berglum; i dette Aar lagdes Enklaven S. for

Limfjorden fra Viborg til A.

A. By er Stede for A. Stifts Biskop og Stifts-

provst; den har 2 Sognekirker (Budolfi og Frue)

samt en Hospitalsk., en katolsk-apostolsk K.

og en Synagoge. Da den allerede i Beg. af

11. Aarh. var en anselig By (Mentsted), kom
Krdm. tidlig til den, muligvis ved Engliendere.

Ved Mariek. var i den reldre Middelalder et

Klerkesambo af Augustinere. A. herte indtil

1554 til Viborg Stift. Budolfi K., opkaldt efter en

angelsachsisk Helgen, nu Stiftets Hovedk,, nsev-

nes i 14. Aarh.'s Slutn.; tidligere var den Anneks
til St. Peder, der nedreves paa Reformations-

tiden. Frue K., genopfert 1116 til Klosterk. ved

Frue Nonnekloster, forfaldt efter Reformationen,

sparedes for Nedrivning 1554 paa Borgernes

Bon og blev Sognek.; fornyet helt 1878 i ro-

mansk Stil med Bevarelse af en smuk Granit-

portal fra 12. Aarh. Af A.s Klostre stekulari-

seredes Frue Kloster af Chr. HI og nedreves

1568. Graabradrekl. n^vnes 1268; det led en

haard Medfart paa Reformationstiden. 1530 ud-

drev Lensmanden Munkene under mange For-

tnedigelscr. Siden kom det i Privateje og er

nu forsvundet. Helligaandshuset, stiftet 1431

(Hospital og KlosterX flk betydelige Gaver af

Konger og private. Kong Hans gav det St. Jer-

gensgaard for spedalske udenfor Byen ; det pla-

gedes 1 530, plyndrcdes afJoh.RanUov, ophrevedes

1536, men genstiftedes som Hospital. En Kirke,

opfort 1452, stod endnu 1585. 1554 indrettedes en

Floj til Katedralskole. De skonne, gl. Bygninger

restaureredes 1878, (flere hva?lvede Rum ere be-

varede). A. havde i Middelalderen flere halvt

kirkelige Gilder (Guds Legems Lav el. Papegoje-

gilde 1431 ; Laurentius's, Katarinas, Annas Glide).

Af kristelige Barmhjertighedsstiftelser efter Re-

form.: Jens Bangs Fattighus 1637, Gjorups 1709.

Bispegaarden sktenkede Chr. V 1684.

B i sp e r (de tidligere, se Borglum) : Mag. Laurids

Nielsen 1554—57. Mag. Jergcn Mortensen Born-

holm — 87. Mag. Jacob Holm — 1609 (Mod-

standcr af Exorcismens Afskaffelse). Mag. Chri-

sten Hansen, tidligere Prof. phil. — 42. Dr.

Anders Andersen Ringkjobing — 68. Dr. Morits

Konning, tidligere Prof, theol. — 72. Dr. Mat-

thias Foss, tidl. Prof, theol. — 83. Dr. Henrik

Borncmann — 93, derefter Sjcellands B. Dr.

Jens Bircherod, tidl. Prof, theol., l«rd Forf. —
1708. Mag. Frands Thestrup — 35. Mag. Chri-

stofler Mumme — 37. Dr. Broder Brorson,

Salraedigterens Broder — 78. Dr. Christian

Beverlin Studsgaard, tidl. Prof, theol. — 1806.

Rasmus Janscn — 27, paadrog Embedet saa
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stor Gaeld, at det maatte staa ledigt i 6 Aar
(Vikar: Stiftsprovst Stockholm). Dr. Nikolaj

Fogtmann, tidl. Prof, theol. og Bisp I Ribe 33—51.

S. C. W. Bindesbell — 56 (derefter i Lolland-

Falster). Dr. P. C. Kierkegaard — 75 (67—68
midlertidig Stiftsprovst Egede Glahn). Dr. P.

E. Lind — 89. V. C. Schousboe. J. O. A.

Aalborg, Niels Mikkelsen, f. 1562 i Aalborg,

stnderede i Kjobenhavn og Rostock, var fra 1590

Praest i Skaane og udfoldede en meget omfat-

tende Forfattervirksomhed. En Forklaring over

Johannes's Aabenbaring, sora han udgav 1611,

blev skaebnesvanger for ham. Han havde ind-

sendt Skriftet til Universitetets Censur, og Pro-

fessorerne Resen og Aslakseu havde, uden at

gare sig bekendt med dets Indhold, anbefalet

det til Udgivelse. Da det udkom, vakte det

heller ikke Ansted ; men under Stridighederne

mellem Resen og Praesten O. Kock kom han
paa Kant med Resen og hans Parti, der
segte at komme ham til Livs. Da man kom
under Vejr med, at forskellige Udtryk i det

mevnte Skrift stred mod Kirkelaeren, blev det

underkastet en ny Undersegelse, og man op-

dagede da, at A. havde udtalt Haabet om, at Hed-
ninger, der her i Livet ikke havde hart noget

om Frelseren, dog ved Guds Naade kunde blive

salige. Skant han kunde henvise til, at han
havde udgivet Skriftet med akademisk Approba-
tion, blev han, der dengang var Preest i Hel-

singborg, 1614 domt til at have sit Embede
forbrudt. 1619 blev han dog atter taget til

Naade og udmevnt til Praest ved Holmens Kirke

i Kjobenhavn. Han fratraadte Embedet 1638

og dede 1645. S. M. G.

Aand. Guds Aand (ruak elohim, ruak
jahve), den Hellig-Aand (ro itvevfict to ayiov).

Naar Kristus til den samaritanske Kvinde siger:

>Gud er Aand< (Joh. 4, 24), giver han dermed
Udtrykket for den aabenbarede Teisme, der
indeholder, baade at Gud er Aand, og at Aanden
er Gud. Derved stilles Gud i absolut Frihed

over Skabningen, og derved udelukkes saavel

Akosmismen, der lader Verden forsvinde i

Gud, som Panteismen, der lader Gud for-

svinde i Verden. Aanden er det, som gar le-

vende (Joh. 6, 63): indenfor Guds Vsesen er

Aanden ikke blot Livets Princip og Kilde, men
Livet selv; >han har Livet i sig selv< (Joh. 5,

26). Dette Guds oprindelige Aandsliv inde-

slutter en dobbelt Beveegelse: Selvbevidsthed

og Selvbestemmelse, men i disses Enhed er

Begrebet givet af Personligheden, som i Felge

sit Vsesen ikke vil eller kan vaere den Ensomme,
men oplader, meddeler sig selv a : Gud er Kaer-

lighed (1 Joh. 4, 16) og, nsermere bestemt, den
hellige Kaerlighed, fordi Saligheden, Udtrykket
for Kaerlighedens Fylde, er af etisk Natur.

Men gennem dette etiske Indhold af Guds
Vassen bestemmer Guds Aand sig som den
Hellig-Aand. Idet Gud som den selvbevidste fra

Evighed tanker sig selv, anskuer sig selv, siger

du til sig selv, elsker Faderen fra Evighed sig

selv i Sanncn, som i dette Samfund ligeledes

fra Evighed deler Faderens Kaerlighed og Salig-

hed. At tydeliggere Aandens Stilling indenfor

Treenighedens evige Samfund (Vtesenstriniteten)

har til alle Tider vieret en af Dogmatikens
vanskeligste Opgaver og er nseppe den meune-
skelige Ttenkning givet under Endelighedens

Begransning. Maaske falder der dog et Lys
henover dette Problem, naar vi allerede her,

paa Vaesenstreenighedens Grund, se en Refleks

af Aandens Virken som Talsmanden, den hellige

Kaerligheds Budbeerer mellem Fader og Sen, og
derved tillige som Samfundsaanden, der forener

dem begge. (Sml. hermed den paulinske Be-
stemmelse af Kterligheden som >Fuldkommen-
hedens Baand< Kol. 3, 14). Dette Problem
henharer naermere under TreenighedsUeren.
Men saa meget var det nedvendigt her at ud-
hffive til Forstaaelse af, hvorledes Aandens gud-
dommelige Enkeltpersonlighed laser sig ud
fra Vsesenstreenighedens Baggrund, nemlig saa-

ledes at den eenfoldige, guddommelige Personlig-

hed i Kraft af sin Selvbevidsthed (Aand og Liv) og
sin Selvbestemmelse (den hellige Kserlighed) fra

Evighed oplader sig i den trefoldige, hvilken
Skriften bevidner og Kirken bekender som
Fader, Sen og Hellig-Aand, Iige, saavel i Gud-
dom, som i Personlighed.

Den Hellig-Aands Guddom fremgaar i Skrif-

ten allerede af dens Navn: nvevfia, af itvioa

(spiritus, af spirare), aander. Den udgaar fra

Gud som hans evige Aande, aander igen tilbage

til sit Ophav, og i denne sin evige Bevaegelse

ransager den Guds Dybheder (1 Kor. 2, 10
ceterna spiratio). Det gamle Testamentes Be-
tegnelser af Aanden nede i det Hele ikke til

en bestemt formet Forestilling om dens Til-

vaerelsesmaade, men dens Guddom er klart ud-
talt baade i Forbindelse med dens Egenskaber
og dens Gerninger (1 Mos. 1, 2; 2 Sam. 23, 2;
Neh. 9, 20; Jjob 33, 4; Jes. 11. 2; 40, 13; 63,
10; Sak. 7, 12; Ps. 33, 6; 51, 13. 14; 104, 30).

I det N. T. er Herren Aanden (2 Kor. 3, 17),

den Hellig-Aand (Ap.-G. 1, 16; 2, 4; 5, 3; 10,

38; 2 Pet. 1, 21); under Naadegavernes Forskel
den samme (1 Kor. 12, 4. 5) og den ene (smst.
V. 11) Aand. Men frem for alt kendes i N.
T. Aandens Guddom ved Ligestillingen med
Faderen og Sennen ved Daabsindstiftelsen (Mt.
28, 19, jvfr. 2 Kor. 13, 13.).

I Kraft af denne Indstiftelse var den Hellig-

Aands Navn utvivlsomt Led af den reldste Kir-
kes Daabsbekendelse, men skant baade Faderens
og Sonnens og den Hellig-Aands Guddom hermed
var fastslaaet, var deres indbyrdes Forhold
endnu ikke dogmati.sk bestemt. Efterat Sen -

nens Forhold til Faderen var blevcn fastslaaet i

Nikasa 325, stod Aandens til dem begge endnu
tilbage. Anfsegtet af Semiarianeres og Subordina-
tianeres Modsigelser, som vilde gere Aanden til

en Sennen underlagt Skabning, (en Opfattelse,

i hvilken endog Origenes (f 254) i sin Tid eftcr

starke Svingninger var havnet), eller til en Engel,
(hvorved den Hellig-Aand vilde synke ned til et
Led i en gnostisk iEonraekke), af Makedonios's
og Pneumatomakernes Betegnclse af Aanden
som en >Tjener eller Hussvend<, men stettet

af Athanasios (f 373) og af de tre store, omtrent
samtidigc Kappadokiere, naar de haevdede den
hele Treenighed som een Gud, traengte Laeren
om Aandens Udgang fra Faderen frem til en
dogmatisk sikret Stilling henimod Slutningen
af 4. Aarh. (jvfr. det saakaldte niksensk-kon-
stantinopolitanske Symbol). Men Aanden er
ikke blot Faderens, ogsaa Sennens Aand (Rom.
8, 9; Gal. 4, 6; Fil. 1, 19; 1 Pet. 1, 11), som
Kristus sender fra Faderen (Joh. 15, 26), eller
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som Faderen sender i hans Navo (Joh. 14, 26).

Derfor stod freradeles det Sporgsmaal paa Kirke-

lerens Dagsorden, om den Hellig-Aand udgaar
>fira Faderen alene<, som den graeske Kirke

laerer (hos enkelte Laerere med Tilfejelsen >ved
Sannenc), cller om ikke ogsaa fra Sonnen, som
den vesterlandske Kirke, isa?r paa Augustins

(f 430) Autoritet haevdede. Det sandsynligvis

efter Aar 650 opstaaede athanasianske Symbol,
der bekender den Hellig-Aand som >ikke frem-
bragt, heller ikke skabt, heller ikke avlet, men
udgaaende fra Faderen og Sonnen (e patre et

filio, nan (actus, nee creatut, nee genitus, sed

procedens), er i Overensstemmclse med Afgorel-

sen i Toledo 589, hvor den nikaenisk-konstan-

tinopolitanske Bestemmelse: >som udgaar fra

Faderen (ex patre procedit)t blev udvidet ved
Tillaeget: >og Sonnen (filioque)*. Dermed blev

ogsaa Aandens Vtesenseenhed (Homousi) med Fa-

deren og Sonnen faslslaaet. Denne Bestemmelse
stillede det esterlandske, i den abstrakte Fader-

lighed sammentnengte Gudsbegreb i dets rette

antitrinitariske (Treenigheden oplescnde) Lys,

men rejste derved ogsaa en Skillemur mcllem
Kirke og Teologi i 0st og Vest, som ingen

Unionsforsag (navnlig under Palaeologerne i 14.

Aarhundredes sidste Halvdel og ved Bessarion

paa Kirkeforsamlingen i Ferrara 1439) have
m«gtet at fjerne. — Med denne Afgerelse er

den begrebsmsessige Udvikling af Aandens gud-
dommelige Vaesen egentlig standset. I hele den
middelalderlige Treenighcdslaere tilfertes der

ikke Laeren om Aandens Guddom (saa lidt som
om dens Pcrsonlighed) nogct nyt Moment.
Heller ikke Reformationen ellcr den af dens
Grand fremvoksede Troslaere har ydct noget Bi-

drag af Betydning til Lteren om Aanden. Lige-

som i det Hele den videnskabelige Treenigheds-

laere skjultes den under Unitarismens, Socinian-

ismens og Rationalismens antitrinitariske Vild-

skud. Den moderne (schelling-hegelske) Spekula-

tion har paa dette Punkt naesten evet en
forlosende Virkning ved den nyeste Teologis

Berering med dens Metafysik. Det bar her
blot bemaerkes, at den allerede fra Augustin
stammende spekulative Tanke om den hellige

Kserligheds Trefoldighed (Trilogi): den elskende,

det, som elskes, og Kserligheden sclv. der siden

berartes af Victorinerne (Rikard af St. Victor),

i vore Dage er vendt tilbage hos en Raekke
af Dogmatikere, til Dels Dorner og Martensen,
men isaer hos Liebner i et Begreb af Aanden
som Guds i sig selv tilbagestraalende Kaerlighed.

Naar det i Aandens Guddom indesluttede

Begreb af dens Personlighed tages frcm som
saerligt Erkcndelsesobjekt, forst gennem Skrift-

lseren, kan det ikke miskendes, at Aandens Per-

sonlighed allerede dsemrer frem i det gl. T.

Aanden har her forst en kosmisk Betydning.

Guds Aand svsever over Vandene (1 Mos. 1, 2),

ikke som Potens eller Kraft, men som den
levende Guds Skaberaand ; i Skabelsen samvirke
Aanden og Ordet (Ps. 104, 30; 33, 6). I den
gammeltestamentlige Kanon (Dan. 2, 20; Ord-
spr. 1, 2; 7, 4.) staar >Kokma< i relativ Selv-

sUendighed som den guddommelige Visdom;
i Apokryferne, f. E. Visd. 8, 1—6 endnu
mere personlig, som Kunstnerinden, der har
Guds Kaerlighed og deltager i hans Gernin-
ger (Luther: >Die Werkmeisterinn Gottesi ; Guds

Lyst, der leger for hans Ansigt). Aanden har
fremdeles i G. T. en etisk Betydning. Den ud-
gaar som saadan i syvfoldig Skikkelse (Jes. 11,

2, sml. Joh. Aab. 1, 4); syv 0jne ere udgravede
paa den hellige Sten (Sak. 3, 9), syv Herrens
0jne, der fare hen over Jorden (Sak. 4, 10);

syv Sejler har Visdommen udhugget til at baere

sit Hus (Ordspr. 9, 1); den troende beder om
den, baade som Syndsforladelsens og som Hellig-

hedens Aand (Ps. 51, 12— 14). og de genstri-

dige bedreve den til deres egen Fordaervelse

(Jes. 63, 10). Udsendelsen til Jorden forjsettes

som en Udgydelse af Stremme over det torre

Land (Jes. 44, 3; Joel 3, 1. 2) og som en
Aand indent Menneskets Hjerte (Hesek. 36, 27).

Men i fuld Personlighed var den dog ikke i

Verden, for Jesus var herliggjort (Joh. 7, 39).

Ti Dage efter Himmelfarten opfyldtes de pro-

fetiske Forjsettelser, og med Pinseunderets

Tegn, Vcjret og Ildtungerne, bleve de Tolv
alle opfyldte af den Helligaand (Ap. G. 2, 1—4).
Dermed indtneder Vaescnstreenighedeus Aaben-
barelse i Verden. — I det n. T. ses det, hvor-

ledes Sonnens Aand paa personlig Maade led-

sager ham gennem hans hele jordiske Frelserliv:

ved hans Undfangelse (Luk. 1, 35) og Daab
(Mt. 3, 16); i hans Gerning (Mt. 12, 28) og
Pnediken (Lk. 4, 18). Den apostolske For-

kyndelse af hans Ded (Hebr. 9, 14), Levende-

gorelse (1 Pet. 3, 18) og Opstandelse (Rom. 1,

4) er en Praediken om den Hellig-Aands person -

lige Kraft i Herrens Jordeliv. Til Aandens
Personlighed hentyder ister Joh. 14, 16; 15, 26:

en anden Talsmand, hvor Grundtekstens Ord,
Parakleten (xapaxXt/Toi) har Betydningen af

adi'ocatus, en Sagferer, tilkaldt til Raad og
Vejledning, hvorundcr saa baade den Hellig-

Aands Vidnesbyrd med Dom og Straf (Joh. 16,

8— 10) gaa ind, og tillige de person lige Kser-

lighedstjenester, som Aanden yder de troende

navnlig i deres Bonner (Rom. 8, 26), naar den
endog raaber i dem : Abba Fader! (Rom. 8, 15;

Gal. 4, 6), og tillige — et steerkt personligt Ud-
tryk — efter sin Vilje uddeler sine Naadegaver
til enhver isaer (1 Kor. 12, 11). Og var den
Hellig-Aand ikke Person, kunde den ikke be-

droves (Ef. 4, 30); den kunde ikke udslukkes

(1 Thess. 5, 19), der kunde ikke lyves lmod
den (Ap. G. 5, 3), cj heller, hvad vel er det

stierkeste nytestamentlige Udtryk for Aandens
Personlighed, kunde Synd mod den vaere Synd
til Doden (Mt. 12, 31; Mk. 3,29; jvfr. Hebr. 6,

4—6; 1 Joh. 5, 16).

Skont nu Aandens Personlighed i Daabsordet
var forelagt med uforanderlig Normalitet, kunde
Erkendelsen af denne ikke gennemtraeuge den
a?ldste Kirkcs dogmatiske Taenkning. Bortset

fra Irenajos's enfoldig-bibelske Advarsler mod
Kaetternes Forgribelse paa Aandens Personlig-

hedsret hindredes den under enkelte af de store

Lsereres Vaklen (som Origenes og den lidt ael-

dre Tertullian) af allehaande gnostiserendc

Svaermerier om en kosmisk Potens, en aan-

dende Verdenssjsel, halvt fysisk, halvt etisk,

og af montanistiske Vildfarelser, der kun be-

tragtede Aanden som Ophav til den profetiske

Inspiration. Eller den Helligaand maatte baere

sin Del af Monarkianismens faelles, kun i For-

men forskellige, Vranglaere, at Aanden erGuds
Vasscns Substans (Patripassianere, Praxeas, No8-

Digitized byGoogle



8 Aaud.

tus). Af denne Retning bar her sierlig ud-
hffives Sabellios med bans Lsere om, at de tre

Personer kun vare tre >Masker,< tre forskellige

Former af den ene forskelslese Gnd, isser fordi

den sabellianske Vrangfere aldrig er udded i

Ktrken, og i den nyere Tid har fundet en
sterk Genklang i den schleiermacherskc Teo-

logi, naar denne htevder Aanden kun som den
kristelige >Gemeingeist<, men forkaster den hele

spekulative Treenighedsfere siden Athanasios

og naegter den aabenbarede (ekonomiske) Tre-

enigheds Grand i Vresenstreenigheden. Men
trods de anferte Hindringer slog Skriftens Lsere

om Aandens Personlighed igennem og ilk, ligc

saa vel som dens Guddom, sin Besegling i

Toledo ved Bestemmelsen om Aandens Udgang
fra Faderen og Sannen (se ovenfor). Thi Aandens
historiske Udgang fra begge som Faderens (Mt.

10, 20) og Sennens (1 Pet. 1, 11) Aand lader

sig kun opfatte ud fra Begrebet om den Hellig-

Aands evige Personlighed, hvorfor ogsaa de
Gamle lierte, at >den timelige Udsendelse har
sin Grundbetingelse i den evige. < (Principium
missionis in tempore est principium missionis

in ceternitate).

Denne personlige Hellig-Aand paakalder Kir-

ken i sin Bon: Veni creator spiritus! (Kom
Skaberaand !) Og dette creator viser hen til den
Hellig-Aands Gerning, til den forste Skabelse,

da Aanden svtevede over Vandene (1 Mos. 1, 2),

og til Opholdelsens fortsatte Skabelse, i hvilken

Aanden, fysisk som etisk, er Livsprincipet saavel

i Verden som i det enkelte Menneskeliv (Ps.

104, 30. Ijob. 33, 4). Den gar de dede Ben
levende (Hesek. 37) og udgyder sig som den
hellige Strom over det torre Land (Hesek. 47.,

sml. Sak. 12, 10). Men isser er den Hellig-

Aand Vserkmesteren i den nye Skabelse af

Naadens Rige paa Jorden. Sin Udgang, ikke

blot fra Faderen, men fra Sennen beviser den ved
at fortsaette Sonnens Gerning. Paa Pinsefesten

grander Aanden det Guds Rige paa Jorden, den
hellige, almindelige Kirke, til hvilket dens
genfedende (Joh. 3, 5. 6; 1 Kor. 12, 13; Tit.

3, 5.) og helliggarende (2 Thess. 2, 13; 1 Pet.

1, 2) Virken er bundet; et aandeligt Hus (1

Pet. 2, 5), et grundfast Hus, hvis Hjornesten
er Jesus Kristus, og Grnndvold han selv, bans
Apostle og Profeterne (1 Kor. 3, 11; Ef. 2, 20);

et voksende Hus, baade fordi den Hellig-Aands

Kraft (Ap. G. 1, 8) vedbliver at samle nye Stene,

og fordi hver enkelt Sten, som levende,

vokser tillige med det hele Hns til et helligt

Tempel i Hen-en (Ef. 2, 21); et voksende Le-

geme, Kristi Legeme (Rom. 12, 4. 5), af hvil-

ket de enkelte troende bleve Lemmer i Daaben
(1 Kor. 12, 12. 13). Sin guddommelige Almen-
personlighed beviser den Hellig-Aand ved at traede

i Forhold til og under sin helliggarende Virk-

ning at optage Enkeltpersonlighederne som Pa-
rakleten (sc ovenfor), den, der ikke blot trester

og vejleder, men ogsaa overbeviser og straffer

(Joh. 1G, 8— 10), som en Aand, der dammer
og tamder Ud (Jes. 4, 4). Men i dem, som
give sig ind under den Hellig-Aands rensende
og helliggerende Virkning (1 Kor. 6, 11), i de
Troende, vidncr den om Barnestand og Arveret
og dermed om Syndernes Forladelse (Rom. 8,

15— 17), besegler dem og giver dem sit Pant i

deres Hjerter (2 Kor. 1, 22), og i de skrabelige

Tidcr trader den frem for os i Bannens usige-

lige Sukke (Rom. 8, 16, jvfr. Sak. 12, 10).

Aandens Gerning er, at den gar levende (2
Kor. 3, 6; Rom. 7, 6); den forlaser dermed fra

Bogstavens Tjeneste, som ihjelslaar, bliver som
Livsprincipet ogsaa Principet til Kedets Op-
standelse (Rom. 8, 9—11), og som Guds Aand,
der har Livet i sig selv (Joh. 5, 26) til det
evige Liv. F. V. A.

Aand. Menneskets Aand. Den hellige Skrifts-

psykologiske Betragtning af Mennesket stem-
mer tilsyneladende overens med den graske
Oldtids, forsaavidt som begge lade Hjertet vsere

Midtpunktet i Menneskets Viesen. Men netop-

i denne felles Grundbetragtning er der den
betydningsfulde Forskel, at den antike Op-
fattelse baade i sin umiddelbare Skikkelse hos
Homer og i sin reflekteredc Udformning hos
Aristoteles fester Blikket paa Hjertet som det
legem lige Livs Centrum, hvorimod den
bibelske Psykologi taler om Hjertet som Midt-
punkt for Menneskets Aandsliv. Heri frem-
trseder en Hovedejendommclighed ved Aaben-
baringens antropologiske Grundopfattelse til

Forskel fra den antike, og det er denne, at

Aandssiden har Hovedvssgten i den bibelske

Enhedsopfattelse af Mennesket. Derfor frem-
trader Aand, Pneuma, som det principale

psykologiske Begreb lige fra 1 Mos. 2, 7 hele

Biblen igennem, hvorimod den graske Oldtid

ikke kender Pneuma som srorskilt psykologisk

Begreb og kun ganske undtagelsesvis bruger
Ordet i fysiologisk Betydning om Livet eller

Livskraften, der rorer sig i Legemet.
Oprindelig betyder det graske Ord Pneuma

ikke andet end Vind, Pust, og i Tilslutning

dertil Aande, altsaa et rent fysisk Begreb. Og-
saa i Biblen forekommer det (ligesom det he-

braiske Ruak) i denne Betydning; dog be-

mserker man allercde i Scptuaginta den Ejen-

dommelighed, at denne graske Overaettelse i

Reglen gengiver Ruak ved Anemos og ikke

ved Pneuma, naar Ordet betyder Vind, medens
Pneuma gennemgaaende bruges, naar Ruak
staar i fysiologisk og navnlig i psykologisk

Betydning. Joh. 3, 8 og Hebr. 1, 7 bruges
Pneuma om Vinden, og Lk. 8, 55 om Aande-
pust ligesom i Septuaginta f. E. Jes. 11, 4 og
Ps. 135, 17. Ogsaa Dyrene tilfegges der >Aand<,
nemlig som Livsaande 1 Mos. 6, 17; 7, 15. 22;

4 Mos. 16, 22; Ps. 104, 29; Jes. 42, 5; Prad.

3, 18 f. Men fordi Aabenbaringens Gud selv er

Aand (Joh. 4, 24) og Aandernes Fader (Hebr. 12,

9; smlgn. 4 Mos. 27, 16), fra hvem Mennesket ved
Skabelsen bar faaet Livet indblsest som Livs-

aande (1 Mos. 2, 7), bsever Begrebet Aand sig op
i en hajere Store for Menneskets Vedkom-
mende og bliver i Biblen Livsprincipet, det

grundtoggende i Mennesket, Personlighedens

egentlige Substans, stammende fra [Gud
(Sak. 12, 1; Prad. 12, 7). Aanden danner
Underlaget for alle Bevidsthedslivets Funk-
tioner, Viljen (2 Mos. 35, 21 ; Mt. 26, 41 ; Ap.
G. 19, 21), Erkendelsen (Ps. 77, 7; Ordspr. 20,

27; 1 Kor. 2, 11) og Felelsen (Jes. 61, 3; Lk.

1, 47; Joh. 11, 33; 13, 21; Mk. 8, 12; Ap. G.

17, 16). Imidlertid udsiges lignende Ting ogsaa
om Sjselen, Psyke, (Joh. 12, 27; Mt. 11, 29;

22, 37; 26, 38; Lk. 1, 46; Fil. 1, 27; Joh.

Aab. 18, 14). Baade Sjsel og Aand bruges i
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Aand — Aander.

Skriften til at betegne den hejere Side af Menne-
skets Vaesen og ere for saa vidt enstydige

(Mt. 10, 28; 1 Pet. 1, 9; Jak. 2, 26; Prod. 12,

7). Det er den tilgrundliggende Dikotorai eller

Tvedellug af Menneskets Vaesen, som her tra-

der frem.

Paa den anden Side er det umiskendeligt, at

Skriftens Sprogbrug ogsaa skelner bestemt mel-

lem Aand og Sjsel. Ikke blot er Trikototnlen

eller Tredelingen af Menneskets Vaesen ligefrem

udtalt i 1 Thess. 5, 23; Hebr. 4, 12. Der findes

ogsaa Udsagn og Udtryksmaader, hvori hen-
holdsvis Ordet Aand eller Ordet Sjsel er brugt
saaledes, at det ikke vilde v«ere muligt at

ombytte det ene med det andet. I 1 Kor. 5,

5 tales der om at frelse Aanden; det samme
Verbum brnges i Lk. 17, 33 med Sjselen som
Objckt; men vilde man her ssette Aand i

Steden for Sjsel, blev Meningen aldeles for-

styrret. Lige saa umulig vilde en saadan Om-
bytning vsere i Mt. 20, 28 og Joh. 10, 11. (Paa

de tre sidstnaevnte Steder har den danske Bibel-

overssettelse gengivet Ordet ved »Livc og traeffer

dermed Meningen rigtig). Saadanne Steder vise,

at Begrebet Sja;I ligger naermere ved selve det

legemlige Liv end Begrebet Aand. At de ud-

trykkes baade ved at opgive Aanden (Mt. 27,

50; Ap. G. 7, 59) og ved at hengive Sjeelen

(eller Livet, Psyke) (Joh. 10, 15. 17; Mk. 10,

45; Joh. 15, 13) eller miste Sjselen (Mt. 10, 39;
1 Mos. 35, 18); men om Aanden hedder det

aldrig, som om Sjselen, at den der, dnebes,

gaar til Grunde (Dom. 16, 30; Mk. 3, 4; Mt.

10, 28). Ligesaa er det ikke Aanden, men
Sjselen, som er det egentlige Ssede eller Subjcktet

for Felelses- og Driftslivet (5 Mos. 12, 20; 14,

26; Ordspr. 21, 10; Mika 7, 1; Ps. 42, 3; 63,

2; Joh. Aab. 18, 14). Betegnendc er det ogsaa,

at til Angivelse af Individerne som saadanne,
bortset fra Pcrsonlighedens Karakter, f. E. i

Talangivelser (2 Mos. 1, 5; 1 Pet. 3, 20), bru-

ges >Aand< aldrig, men der tales i denne Be-

tydning altid om Sjaele. Det er saaledes nseppe

rigtigt at indskrsenke Skriftens Adskillelse mel-
lem Aand og Sjsel blot til en Anvendelse af for-

skellige Synspunkter paa det samme Bcgreb.

Adskillelsen maa betragtcs som en Virkning
af Aabenbaringens Lys, under hvilket den hejere,

over Legemet staaende Del af det menneske-
lige Vsesen viser sig dobbeltsidig, den ene Side

sierlig anlagt paa Gud og det Evige, det er
Aanden, den anden Side, Sjselen, det lavere

Mellemled mellem Aanden og Legemet med
sierlig Tilknytning til sidstnaevnte. Hermed
staar det ogsaa i Sammenhseng, at Kedet er

Aandens stadigc Modssetning i Skriften, (1 Pet.

4, «; 1 Kor. 5, 5; Kol. 2, 5). Hvad der har
foresvsevet Platon, naar han soger at skelne
mellem en lavere og hejere Sjsel i Mennesket,
har saaledes Aabenbaringens psykologiske Be-
tragning sat frem som den dybere Sandhed,
der trsenger lsengere ind end Dikotomien ved
at udhaeve Aanden i Mennesket som det gud-
dommelige, fra Skaberen selv stammende og
mod Gud higende Livsprincip.

Udsprungen fra Gud er den ved Synden
kommen i falsk Afhsengighed af Menneske-
naturens jordbundne Side og derigennem af
Verden, en Afhsengighed, der kan gaa saa vidt,

at Mennesket siges ikke at have Aand mere

(Jud. V. 19). Sserdeles karaktcristisk betegnes
denne Tilstand, som den psyklske, den hvori
Sjselen som Livsprincip har faaet Overhaand;
det naturlige, uigenfedte Menneske kaldes netop
det psykiske Menneske og karakteriseres

som fremmed og uforstaaende over for det,

der kommer fra Gad (1 Kor. 2, 14). Ferst
ved en ny Meddelelse af Guds Aand som
Forlesningens hellige Aand eller Kristi Aand
bliver Menneskets Aand atter frigjort til nor-
mal Virksomhed som det guddommelige Livs-

princip, der skal beherske og gennemtraenge
hele Vsesenet (Rom. 8, 10). Derfor betegnes
ogsaa det sande Troslivs psykologiske Ejen-
dommelighed som pnenmatisk, aandelig (1 Kor.

2, 15; 3, 1; Gal. 6, 1), en Kategori, som skyldes
Kristendommens sprogdannende Indilydelse;

Ordet >pneumatisk< i Betydningen aandelig

kendes ikke i det grseske Sprog forud for den
kristelige Paavirkning. I dette Ord modes Be-
grebet Aand som den hojeste Side i Menneskets
Vsesen med Begrebet Aand som den guddomme-
lige Hjoelper, ved hvem Forlesningens Vaerk
gennemferes i Mennesket. Derfor bliver >pneu-
matiskc eller aandelig, o: aandsbestemt, Ud-
tryk for den Idealitet, som den Kristne skal

tilstrsebc for hele sin Personlighed baade i

Sind, Ord og Gerning (Ef. 4, 23; 1 Pet. 2, 5;

Rom. 12, 1); selve Legemet, som her paa Jor-
den er dedeligt, ogsaa hos de aandelige (Rom.
8, 11), bliver levendegjort i det hinsidige Rige

til som et pneumatisk Legeme (1 Kor. 15, 44)
at vaere den fuldkomne Bolig og Redskab for

Menneskets Aand, naar denne ved Guds Aand
har naaet sin fuldendte Forlesning. A. S. P.

Aander. Troen paa Aander — afdedes Aander,
som gaa igen, gode eller onde Aander, som
eve en hemmelighedsfuld Magt i Mcnneske-
livet — findes hos alle Folkeslag. I Kristen-

heden faar den gerne ny Magt over Sindene,

naar det sande Trosliv savner sin Naering, som
i Middelalderen, eller naar den egentlige Van-
tro griber om sig. Dens ejendommelige Ud-
formning i vore Dages Spiritisme (se denne Art.)

er et Tidens Tegn. I Biblen forbydes al Aande-
besvaergelse (5 Mos. 18. 11; Jes. 8, 19); at Saul
hos Spaakvinden i Endor lader Samuels Aand
raadsperge, belyses af Fortsellingen selv som
en Formastelse (1 Sam. 28, 6 f.). Virkeligheden
af en Aandeverden er efter det nye Testamente
utvivlsom. Her tales ikke blot om de syv
Aander foran Guds Trone, hvorraed ikke er
ment andet end den Hellig-Aand som syvfoldig

(Joh. Aab. 1, 4; 4, 5; 5, 6); der tales ogsaa
om de afdedes Aander, som for de ugudeliges

Vedkommende ere >i Fsengslet< (1 Pet. 3,

19), medens >de retfserdiges Aanderc o: de
fromme hensovede, udgere et Led af det store

aandelige Samfund I Himmel og paa Jord,

hvori den Kristne er indlemmet (Hebr. 12, 23,

smlgn. Fil. 2, 10). Endvidere nsevnes Englene
som >tjenende Aander< i Frelsens Hushold-
ning (Hebr. 1, 14); men navnlig omtales en
ond Aandeverden, der griber odelaeggende ind

i Menneskelivet og modarbejder Frelsens Vaerk.

I Evangelierne have vi de hyppige Fortasllinger

om Mennesker, som ere besatte af >en uren
Aand« (Mk. 1, 23. 26 t; 3, 11; 5, 13 og talrige

Steder) eller >en ond Aand> (Lk. 7, 21; 8

2) eller >en stum Aand< (Mk. 9,17) eller >en
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10 Aander — Aarhus.

Sygdoms-Aand< (Lk. 13, 11). Jesus uddriver

disse Aander, som ogsaa fcaldes Dasmoner (Lk.

4, 33 ; 9, 42) (se denne Art.), og giver Disciplene

Magt til det samme (Mt. 10, 1). I Ap. G.

forttelles ligeledes, hvorledes Apostlene uddrive
>urene eller onde Aander, < 5, 16; 8, 7; 19, 12
—16 eller >en Spaadomsaand< 16, 16—18.

Af Jesu Ord til Disciplene Lk. 10, 17—20
fremgaar, at denne Aandeverden var i bans
0jne ikke en blot Folkeforestilling, men et

virkeligt Rige med Djsvelen som everste Her-
sker (smlgn. Mt. 12, 24—29). Paulus taler

udferligt om Rampen med disse Ondskabens
Magter som en Aandeverden med forskellige

Trin eller Klasser, >Fyrstendommer og Magter «,

over hvilken Dj«velen raader (Ef. 2, 2; 6,

11—18). Ved Kristi Ded er den forste af-

gorendc Triumf vundet over dem (Kol. 2, 15);

ved bans Genkomst bliver deres Magt ganske
tUintetgjort (1. Kor. 15, 24). A. S. P.

Aandsdaab (baptismus flaminis, modsat b.

fluminis). De middelalderlige Skolastikere og
de neldre lutherske Teologer Irerte, at Daabens
Naadevirkning kunde opnaas ved Ordet alene

i de Tilfeelde, hvor Vanddaaben (som hos den
bodfasrdige Rever og mange af Martyrerne)
ikke kunde flnde Sted. Deres Udgangspunkt
var: Ikke Mange^ af, men Foragt for Sakra-

mentet fordommer. — Middelalderens Katarer,

der foragtede Vanddaaben, indforte en >Aands-
daab' (consolamentum), ved hvilken >de tro-

ende< bleve optagne blandt >de fuldkomne.<
Denne, der i Reglen kun meddeltes deende,
blev udfort af Katarernes Forstander ved
Haandspaalseggelse og Overgivelse af det ka-

tariske Fadervor; ofte blev ogsaa en Bog, der
indeholdt Johannes-Evgl. og Katarernes Leve-
regler, lagt paa vedkommendes Hoved. Fr. N.

Aarflot, Berthe Canutte, f. paa Gaarden
Aarflot i Volden 3. Jan. 1795 og d. samme
Sted 29. Okt. 1859, blev 1817 gift med Amund
Knudsen, Aarflot. Hun bar skrevet flere op-
byggelige Skrifter, der have vundet stor Ud-
bredelse i de kristelig vakte Kredse i hele

Norge.
Aarhus, Ssede for en Biskop og Stiftsprovst.

Folkekirkens Kirker: Domk. (St. Kleraens) paa-

begyndt 1201 (romansk), fuldfert 1477 (gotisk),

restaureret 1877—88, Danmarks sterste Kirke
med betydelige historiske Mindesmterker, be-

remt udskaaret Altertavie. Fruek. (13. Aarh.).

St. Povls K. (1886). Valgmenighedskirken (1886).

Videre afholdes Gudstjeneste i Hospitalets K.

(tidligcre Refektorium), i Bedehuset (Reginehej),

i Ebcn-Ezer (Indre Missions Forsamlingshus,

1877). Kristelige Foreninger og Stiftelser: Ste-

fansforeningen f. kristi. Kferlighedsgern. 1876
(holder Asyl, Oornegudstjenestcr, Menigheds-
pleje, Enkeboligsandagter, Somandshjem, Bibel-

posemission osv.), Plejeforeningen (Diakonisser),

Magdaleneasyl (1889), Redningshjcm, Semands-
hjem (1881). — A. besidder endvidere en katolsk-

apostolisk, en biskoppelig-metodistisk og en ro-

mersk-katolsk Menighed (pragtig gotisk Kirke
1879—80). — 3 Kirkegaarde (gl., nye og mo-
saisk).

Historie: Kong Frode (formentlig i 10. Aarh.s
Begyndelse) byggede i A. en Kirke, viet den
hi. Trefoldighed, mulig i Forbindelse med en-

gelsk Mission (Winchester). 948 indviede Adal-

dag af Bremen-Hamburg Reginbrand til Bisp
i A. uden bestemt Stift (Missionsbisp). Mod
Slutn. af Aarh. gik Bispedommet ind, men et

Augustinersambo vedblev at bestaa ved Kirken.
O. 1060 atter Bispesoede (Kristiern) ; mulig resi-

derede Bisperne paa Grund af de usikre For-
hold i Lisbjerg. Trefoldighedsk. aflestes 1102
af en Stcnkirke (NikolaJ) med Rclikvier af
Nikolaj af Myra, hjembragte af Erik Ejegod.

I Lobet af 12. Aarh. ek A. flere Tnekirker:
St. Olai (stod til 1548; Kirkcgaarden endnu
bevaret med Minde om den danske Helgen
Niels f 1180 i A.), Frue K. og Klemens K. Sidst-

narvnte gjorde Bisp Peder Vognsen til Katedral
(Kapitlet besad tilsidst 34 Kannikeresidenser) og
paabegyndte Stenkirken i romansk Stil 1201.

Peder Lodehat ombyggede Koret og opforte

de to Taarne (1388—94), Jens Lange det store

Taarn (1470—7). 1267 sattes Biskop Tyge i Band,
fordi han holdt med Kongen. 1399 lod Berglums
Bisp sin Kollega fra Viborg overfalde i Dom-
kirken. 1414 udjog Borgerne Bispen og hele
Kleresiet. Af Klostre besad A: et Domini-
kanerkloster (stiftet af Broder Salomon 1227,

viet St. NikolaJ, omdannet til Hospital 1552,
Kirken er nu Frue Sognek.), Fruekloster paa
Brobjerg, et Kartejserkloster (siden Skole),

et Helligaandshus og to klostcrlige Hospitaler

uden for Byen (St. Jorgens- og St. Karens-
gaard). I A. virkede 1491—1526 den fortrin-

lige Skolemaud, Morten Borup. — Reformationen
sogte forgaeves Poul Helgesen og den agtcde Bi-

skop Ove Bilde at modsette sig. Pietismen
fandt i 18. Aarh. en ivrig Befordrer i A. i

Biskop P. Hygom.
Stiftet omfatter A. Amt (6 Provstier), Ran-

ders Amt (4 Provstier), Samso-Tuno Provsti

(verdslig til Holbsk Amt) og Lysgaard, Hids
og Houlbjerg Herreders Provsti (verdslig til Vi-

borg Amt). Bisper: Reginbrand 948. Chri-
stiern o. 1075. Ulfketel f "34. Illuge. Eskild

t 1166. Svend 1 f 1191. Peder Vognsen f 1204.

Skjalm Vognsen f 1215. Ebbe, resignerede 24.

Peder II Elafsen f 46. Peder 111 Ugluetsen f 60.

Tyge I f 72 (Abbed Arnfast, valgt af nogle
Kanniker, tiltraadte ikke). Peder IV f efter 74.

Tyge II f 88. Johan I Askersen f 1306. Esger
I Juul (1310 iErkebisp i Lund). Esger II Bonde

t o. 1325. Svend II f efter 52. Poul f efter 66.

Oluf f 86. Peder V Lodehat (95 Bisp i Roskilde).

Bo Porse f 1424. Ulrik Stygge f 49. Johan II

(Jens Iversen Lange) f 82. Eiler Stygge f 1501.

Niels Klausen, resignerede 1520. Ove Bilde,

uengslet 1536. — Evangelske Bisper: Mag. Mads
Lange (Schade) 1537—57. Mag. Laurids Bertel-

sen f 88. Mag. Peder Winstrup —91 (derefter

Sjffillands Bisp). Mag. Albert Hansen —95. Mag.
Jens Gedesen — 1626. Dr. Morten Madsen —43
(Vakance i 2 Aar). Dr. Jakob Matthicsen 45—60,

Mag. Hans Brochmand —64. Dr. Erik Grave
—91. Dr. Hans Braem — 1713. Dr. Hans Ock-
sen —38. Peder Hygom —64. Dr. Poul Bild-

sae —77. Jorgen Hee —88. Dr. Hektor Janson
— 1805. Dr. Andreas Birch —29. Dr. P. H.

Monster —30. Jens Paludan-Muller —45. Dr.

G. P. Brammer, nedlagde 81. Dr. B. J. Fog,

forflyttet 84 til Sjelland. Dr. Job. Clausen
sidcn 84. J. O. A.

Aarhus, Jacob Matthlesen, f. 1602 i Aarhus,
blev Student 1621 og kom en kort Tid i Huset
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Aarhus — Abbott. 11

hos Jesper Brochmand. Senere optoges han i

den rosenholmske Krcds hos den lssrde Holger
Rosenkrantz, hvis Sekreter han var i flerc Aar.
1624—30 studerede han i Udlandet, blev 1630
Professor eloqventiae ved Universitetet, hvor
han udmserkede sig som fremragende Latinist,

blev 1638 Hofprsdikant og 1645 Biskop i Aar-
hus, dod 1660. Han var en udpneget Bibel-

teolog. (Zwergius, Sitel. Cleresie S. 577). S. M. G.

Aaron, se Aron.
Aas (aeldre Form: Aos), Kloster i Halland,

ved Viskans Udleb, o. 8 Kilometer N. for

Varberg. Stiftet o. 1 165 af JErkebiskop Eskil for

Cisterciensere, der latiniserede Navnet til Asy-
lum. Absalon fornyede Stiftelsen ved Over-
ferelse af Mnnke fra Sore 1194. Klostret nod
ator Anseelse og fik rige Gaver. Efter Reforma-
tionen blev det en kongelig Ladegaard. J. O. A.

Aastrup, Povl Mortensen, f. 1576 i Vest-

jylland i Ribe Stift, rejste i sin Ungdom flere

Aar i Udlandet og blev 1605 Rektor i Ribe,

1610 Professor padagogicus ved Universitetet

og 1611 Biskop i Lund. Han var en nidksr
Tilsynsmand, der fremmede Tugt og Ssedelighed

iblandt Pnester og Ltegfolk og bragte god Orden
i Skolevaesenet. Han stod den kryptokalvini-
stiske Retning nser, men blev paa Grand af sin

Embedsstilling nodt til under de Resenske Stri-

digheder at domftelde sine Meningsfoller. Ded
af Pest 1619. S. M. G.

Aastrtfm, Johan, svensk Pnest og Psalme-
digter, f. 30. Nov. 1767 i Gefle. d. 29. Febr.
1844 som Provst og Sognepr. i Simtuna og
Altuna i iErkestiftet. Han var Medlem af

Kommissionerne for en ny Katekisme, en ny
Kirkehaandbog, Evangeliebog og Psalmebog, og
navnlig i den sidste Kommission spillede han
en stor Rolle som Wallins Tillidsmand. I den nye
sv. Psalmebog findes 18, eller maaske 20 Psalmer
fra nans Haand, hvoraf Halvdelen ere originate,

Halvdelen Overssettelser eller Bearbejdelser.

A. bar ogsaa ndgivet flere Pnedikener.
Ab, den 5te Maaned i det jodiske Aar, sva-

rende til vor (Juli eller) August.
Abaddon betyder egtl. : Fordasrvelse, Under-

gang. I det gl. T. (Ijob 26, 6; Ordspr. 15, 11)

betegnes denned Dadsriget; i det n. T. (Job. Aab.
9, 11) Afgrundens Engel, Apollyon (o: 0de-
ueggeren).

Abagtha, en af de syv Kammertjcnere hos
Kong Ahasveros. (Ester 1, 10).

Abana (2 Kong. 5, 12), Flod ved Damaskos,
jfr. Amana.

Abarim, Bjergluede, der danner Vestsiden

af Moabs Hejslette. Den nordligste Del hed
ogsaa Pisga med Bjerget Nebo, overfor

Jeriko (4 Mos. 27, 12; 5 Mos. 32, 49). Dog
betegnes ogsaa Moabs Ostgramse med Navnet
A. (4 Mos. 21, 11; 33, 44).

Abba er et kaldteisk Ord, der betyder Fader.

Mk. 14, 36, Rom. 8, 15, Gal. 4, 6. I den ester-

landske Kirke er A. Titel for Biskopper, Pa-
triarker og Klosterforstandere.

Abbadie, Jacques, fransk Reformert, f. o.

1654, var i mange Aar Pnest for og Leder af
den franske Koloni i Berlin. 1689 blev han
Pnest ved den franske Kirke i London. Han
dade 1726. A skrev flere apologetiske Skrif-

ter, blandt andre: La uiriti de la religion

ehrttienne (I—III, 1684 og 89), der vakte stor

Opsigt, ogsaa blandt Katoliker ; Mdme de Sevign£
kaldte den den >guddommeIigste< Bog, hun
nogen Sinde havde lest.

Abte (ital.: Abate) er i Frankrig og Italien

Ftellestitel for Masnd, der bsere gejstlig Dragt.

Fra Midten af 16. til Slutn. af 18. Aarh. var
Ordet Standstitel for Maend, der havde faaet

en teol. Uddannelse, men endnu ikke modtaget
prcestelig Ordination. • Navnlig i Tiden umid-
delbart for Revolutionen spillede disse Abbeer,
der vare kendelige paa den sorte eller merkt-
violette Dragt med den lille Krave, en ikke
ubetydelig Rolle ved Hove og i Salonerne. Se
Abbed.
Abbed, dannet af det kaldsiske Ord: Abba,

er i nogle Munkeordener (Benediktinere,

Cluniacensere. Cisterciensere^ Pramonstraten-
sere, Grammontesere og Trap'pister) Navn paa
Klosterforstanderen. I Ostens Klostre kaldte

man denne Arkimandrit, og der var der Eksem-
pler paa en Forening afAbbedveerdighed og Bispe-

vaerdighed; hos Tiggermunkene brugte man
Navnene Prior (Dominikanerne) eller Guardian
(Fransiskanerne) om Klostrenes Forstandere.

Abbeden valgtes oprindelig af Munkene, men
i Tidens Lab tilrev de verdslige Fyrstcr sig

ofte Abbedvalget. Nogle Abbeder vare >exime-

rede< 3: de stod umiddelbart under Paven;
andre stod under Stedets Biskop. De Abbeder.
der have Ret til at bsere Bispehue (infula),

Ring og Stav, kaldes >infulerede Abbeder*.

De betydeligste Abbeder i Middelalderen vare

Abbeden for Benediktinernes Stamkloster,

Monte Cassino, som kaldte sig >Abbedernes
Abbed c, og Abbeden i Cluny. Forstander-

inderne for Nonneklostre kaldes Abbedisser.
— I enkelte protestantiske Lande nyde hoje

Gejstlige Indttegterne af tidligere Abbedier og
kaldes da ogsaa « Abbeder*. Saaledes er der
i Hannover protestantiske Abbeder af Loccum,
i Braunschweig Abbeder af Marienberg. Fr. N.

Abbo af Fleury studerede Filosofi og Astro-

nomi paa Skolerne i Paris og Reims, og 988
blev han Abbed for Benediktinerklostret i

Fleury, hvor han havde modtaget den forste

Undervisning. Som Abbed i Fleury hievdedc

A. sin Selvstsndighed overfor Biskoppen af

Orleans, der krtevede Vasaled af ham, og i

sit Kloster strsebte han at gennemfere string

Tugt. Da han vildc bringe >de cluniacensiske

Siedvaner<, som vare bragte til Gyldighed i

Fleury, til ogsaa at gaslde i Klostret Keole i

Gascogne, der var afhaengigt af Fleury, gjorde

Munkene d^r Opror og saarcde ham dedelig

med en Lanse (1004). A. har udfoldet en stor

Forfattervirksomhed 1 filosofisk, astronomisk

og juridisk Retning, og mellem 988 og 996
tilvejebragte han en Lovsamling i 52 Kapitler,

som han helligede Hugo Capet og bans Sen
Robert. Den nyere Tid sastter dog A. meget
lavt som Jurist og frakender ham dyberc Ind-

sigt i Romerretten. Fr. N.

Abbott. 1) Edwin A., engelsk Teolog af den
bredkirkelige Retning, f. 1838. i mange Aar Rek-
tor for den londonske City-Skole, har udgivet

flere tekstkritiske Arbejder, Prtedikensamlinger,

et Par bibelske Romaner (Philochristus, Memoirs
of a disciple of Our Lord. 1878; Onesimus,
Memoirs of a disciple of St. Paul. 1882), samt
en Biografi af Bacon (1885). Privatiserer for
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12 Abbott — Abecedariere.

Tiden i London. — 2) Esra A., f. i Jackson i

Maine i de forenede Stater, d. i Cambridge i

Massachusetts 1884, var en af den nyere Tids be-

tydeligste Tekstkritikcre. Efter en 16aarig Virk-

somhed som Bibliotekar ved Harvard College

blev han 1872 Prof, i nytestamentlig Eksegese

og Kritik i Harvard, og som saadan virkede

han til sin Dad. Skont han var Unitarier,

blev han Medlem af det engelsk-amerikanske

Udvalg, der skulde revidere den engelske Over-

ssettelse af det nye Testamente, som blev

fuldendt 1881. Han har ydet C. R. Gregory
vsesentlig Hjselp ved Udarbejdelsen af de lierde

og omfangsrtge Prolegomena til den store 8.

Udg. af Tischendorfs Recension af det n. T.

og skrevet forskellige bibliografiske og tekst-

kritiske Afhandfinger, der udmierke sig ved
den hejeste Grad af Nejagtighed. Hans mest
bekendte Afhandling (1880) er en mesterlig

Undersegelse af de ydre Grunde for den jo-

hanneiske Oprindelse af det 4. Evgl. (The

Autorship of the fourth Gospel and other critical

essays. Boston 1888). — 3) George A., f. 1562,

d. 1633, var ferste Biskop af Lichfield, senere af

London og tilsidst ./Erkebiskop af Canterbury
(1610—27). Selv puritansk sindet stnebte han
under Jakob I at fremme Enigheden mellem de
forskellige Afskygninger af den engelske Protc-

stantisme for derved at trrenge Romerkirkens Ind-

flydelse tiibage baadc i England og paa Fastlan-

det. Planen om et Giftermaal mellem Prins

Henrik og en spansk Prinsesse strandede wesent-

lig paa hans Modstand ; og det var ham, der 1613
viede Pfalzgrev Frederik V, Protestanternes

Haab, til den engelske Prinsesse Ellsabet.

Senere arbejdede han ogsaa ivrig, og med Held,

paa at afvterge et iEgteskab mellem Prins

Karl og en spansk Infantinde. Baade under
Jakob 1 og Karl I traadte han modig op imod
Kronens Overgreb over for Kirken og imod
de Pnester, der af Smiger tillagde Kongen Enc-
vtelde saavel i Kirken som i Staten. I sin

Harme lod Karl I 1627 mod Lov og Ret en
Kommission damme A. fra hans Embede ; men
jErkcstolcn i Canterbury blev dog forst besat
igen efter A.'s Dad. Sammen med 7 Lterde

i Oxford rcviderede han 1607 de leldre en-

gelske Oversaettelser af Evangelierae, Apost-
lenes Gerninger og Apokalypsen, og det skyldes

for en vtesentlig Del hans Energi, at det alex-

andrinske Bibelhaandskrift kom til England.
— 4) Lyman A., amerikansk Kongregationalist-

pnest, f. 1835 i Roxbury, Massachusetts, var i

mange Aar Udgiver af >The illustrated Christian

Weekly* og >The Christian Union* og har ud-

givet flere Fortolkningsarbejder. Han var noje

knyttet til Henry Ward Beecher, hvis Liv han
har skrevet og hvis Efterfolger han blev (1887).
— 5) Robert A., Biskop {Salisbury, f. o. 1560,

d. 2. Marts 1617, var en seldre Broder til ^Erke-

biskop George A. Som denne var han en ivrig

Modstander af Romerkirken, og han har i flere

meget udbredte Skriftcr beksmpet Jesuitismen
som Antikristendom. — 6) Thomas Kingsmill
A., anglikansk Teolog af bredkirkelig Retning,

f. 1829 i Dublin, har virket som Prof, i Moral-
filosofi, bibelsk Grtesk og Hebraisk i Trinity

College i sin Fedeby; er nu tillige Bibliotekar.

1857 tog han til Orde for en Revision af den en-

gelske Bibel; han har skrevet flere filosofiske

Skrifter og udgivet et Par Evangeliehaand-

skrifter. Fr. N.
Abbreviatorer er Navnet paa de Skrivere

eller Ekspedienter i det pavelige Kancelli, som
udfaerdige de pavelige Brever. De 12 ferste

Abbreviatorer, >af det sterre Kabinet< (de

Parco majori), have Rang med Prselater; Re-
sten tilhorer det lavere Prsesteskab eller L«g-
mandsklassen. Deres Navn (iForkortere<) fik

de deraf, at de oprindelig havde det Hverv at

gore en Slags stenografisk Uddrag af alle

til Kurien indkomne Benskrifter, ligesom de
ogsaa senere skulde udfserdige Kuriens Svar
paa disse.

Abbuna, se Abuna og Abessinsk Kirke.

Abctuortam (Abcturium, Abgatorium) er en
Ceremoni, der efter det gregorianske Ritual

skal foregaa ved Kirkers Indvielse. Medens-

Sakarias's Lovsang bliver sungen, skriver Bi-

skoppen, der indvier Kirken, med sin Hyrde-
stav i Aske, som er street paa Gulvet til hejre

og til venstre for Indgangen til Hejaltret, det
latinske og det grteske Alfabet til et Tegn
paa, at alle Kirkegtengere skulle skrive de
Ord, de here, i deres Hjerter.

Abda (1 Kong. 4, 6), Fader til Kong Salomos
Rentemester Adoniram.
Abdas, Biskop af Susa, gav 414, ved at

edeliegge et Tempel for persiske lldtilbedere,

Anledning til en Kristenforfelgelse i Persien,

der varede 30 Aar og gjorde ham selv til

Martyr. 16. Maj er hans Helgendag.

Abdeel eller Abdiel (Jer. 36, 26). Fader til

Salemja, hvem Kong Jojakim af Juda be-
falede at gribe Jeremja.

Abdl (1 Kren. 6, 44) af Levis Starame, herte

til en Familie af Sangere.

Abdias. 1) Se Obadja. — 2) Forfatteren

til et utegte Skrift >om den apostolske Kamp<

,

der giver sig ud for at were nedskrevet af en af de
70 Disciple ved Navn A., som skal have vteret

Apostlene Simons og Judas Ledsager og tilsidst

Biskop i Babylon. A.'s Historia certaminis

apostolici blev allerede 496 af Biskop Gelasius af
Rom regnet blandt de underskudte og apokryfe
Skrifter.

Abdiel (1 Kron. 5, 15) af Gads Stamme.
Abdon. 1) Hillels Sen, en Dommer i Israel

(Dom. 12, 13). — 2) To ansete Benjaminiter,

der boede i Jerusalem (1 Kren. 8, 23. 30; 9,

36). — 3) En Embedsmand hos Kong Josias i

Juda Rige (2 Kren. 34, 20). — 4) En Levitby
(Josva 21, 30; 1 Kren. 6, 74) i Assers Stamme.
— 5) A. og Sennen hed to Persere, der
(30. Juli) led Martyrdeden i Rom under Kejser
Valerius. I S. Ponziano-Katakomben Andes
deres Billeder i osterlandsk Dragt, og Kristus

setter Kronen paa deres Hoveder. Dette Maleri
er dog nseppe aeldre end det 8. eller 9. Aarh.

Abecedarie-Psalmer kaldtes Hymner, der
efter Ps. 119s Forbillcde (jvfr. ogsaa Ps. 9, 10, 25,
34, 37, 111, 112, 145; Ordspr. 31, 16—31;
Jercraja's Klagesange), vare indrettede saa-
ledes, at de enkelte Vers begyndte med Alfa-

betets Bogstaver i Riekkefolge. En saadan
>ABC<-Psalmc< digtede Augustin til Brug i

Kampen mod Donatisterne.

Abecedariere var Navnet paa nogle yderlig
gaaende Gendebere paa Reformationstiden,
der i deres Foragt for Kundskaber paastod,
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at man lettest blev salig, naar man hverken
kunde lame eller skrive eller kendte Bog-
staverne.

Abed-Ncqo, Dyrker af Guden Nego, kaldreisk

Tilnavn for Asarja, en af Profeten Daniels

3 Venner (Dan. 1, 7).

Abel. 1) Adams og Evas anden Sen (1 Mos. 4);

hans Navn betyder >Aande< eller >Forfsngelig-

hed<. (Mt. 23, 35; Lk. 11, 57; Hebr. 11, 4; 12, 24;
jvfr. 1 Job. 3, 12.) Paa Sarkofager i Kata-
komberne ser man A. ofrende et Lam. I A.'s

Dad saa flere af Kirkens Faxlre et Forbillede
paa Kristi Ded eller paa det gudvelbehagelige
Offer i Nadveren; i det oldkristelige Billed-

sprog var A. Symbol paa Kirken, Kain paa
Synagogen. Tyskeren Gessner bar 1 en af sine

Idyller besunget A.'s Dad, og F. Paludan-Muller
bar skrevet et dybsindigt Digt om dette ferste

Brodermord. — 2) Gnesrig Plads, Navn for

forskellige Steder 1 Pnlaestina og omliggende
Landskaber. I Isaskars Stamme laa A. Me-
ho la, Profeten Elisas Fodeby (1 Kong. 19, 16).— 3) S«ren Georg A., f. i Mo Prastegaard i evre
Telemarken 3. Jan. 1772, teologisk Kandidat
1792. 1794 blev ban pers. Kapellan bos Fade-
ren og senere Sognepnest i Gjerestad. Paa
det overordentlige Storting i 1814 talte han
for Foreningen med Sverig. D. i Maj 1820.

Har skrevet: Beligionssporgsmaal med Svar,

hvori hans Rationalisme trseder aabent frem.

Abelard (Abailard, Pierre de Pallais), fransk
Skolastikcr, f. 1079 i Pallet S. for Nantes, d. 21.

April 1142. Han blev forst undervist hjemme af
sin Fader, Ridderen Berenger, derefter i Paris af

Nominalisten Roscelin og Realisten Vilhelm af

Champeaux. Derpaa optraadte han selv som
Lserer i Dialektik, kritiserende Vilhelm, forst

i Melun, derpaa i Corbeil og Paris (St
Genovefa) og studerede samtidig Retorik. Siden
blev han Anselm fra Laons Discipel i Teologi.

Misforneiet med denne Lsrer og hovmodig af

sit uforberedte Fortolkningsforsog af Hesekiel,

optraadte han igen i Paris. Kanniken Fulbert
brugte ham her til Lserer for sin begavede og
skenne Niece Helolse, et Keerlighedsforhold

udviklede sig (>vi havde snart eet Hus og eet

Hjerte«), og >der veksledes flere Kys end Sen-
tenser.* A. skrev gledende Elskovsdigte i Folke-
maalet. forte sin frugtsommelige Elskede til

Bretagne, aegtede hende, men hemmelig, af Hen-
syn til sin kirkelige Lobebane. Da Helolse

blev sat i Klostret Argenteuil, forstod Fulbert
det som en Forskydelse og luevnede sig ved
at gilde A., for derved at umuliggore hans
kirkelige Fremtid. Fortvivlet gik A. i Kloster

i St. Denis (c. 1118). Talrige Skolarer opsegte
ham her, men 1121 fordomte Synoden i

Soissous hans (nylig genfundne) Skrift om
Treenigheden som sabelliansk. I St. Denis
paaviste A. Skytshelgenens Forskellighed fra Dlo-

nyslos Areopagiten og maatte afden Grund flygte,

men fort tilbage, genkaldte han. Derpaa sogte

han Ensomhed i Nogent i Champagne, hvor hans
Bedehus ved tilstremmende Skolarer voksede til

Klostret Paraklet (siden sksnket Helolse). A.s
Forfolgelsesfrygt voksede, da Ordensstifteren
Norbert og Bernard af Clairvaux optraadte mod
hans Ltere. Han modtog nu Valg som Abbed
i St. Gildas i Bretagne, men da de oprorske
Munke vilde myrde ham, sogte han atter Ly

i Paraklet. Han fordreves imidlertid derfra

ved et nyt Mordforseg, og skrev nu i Ensom-
hed sin Autobiografl (Hisloria calamitatum).
1136 doccrede han i Paris, hvor Johan af Salis-

bury blev hans Discipel. Paa Koncilict i Sens
1141 optraadte Bernard mod A., hvis Skrifter

endog hestes hinsidesAlperne, og fik flere af hans
Lerestetninger fordemt. En Appel til Paven
bragte kun en Stadftestelse af Fordemmelsen, da
samtidig Arnold afBrescia, A.s Discipel, forlangte

Kirkens verdslige Magt afskaffet. A. derates til

lndespterring. hans Skrifter til Baalet. A. skrev
derpaa 2 Apologier, men forsonede sig med Ber-

nard og fik paa Abbed Peters Bern Ophold i

Cluny. Han dade i Stilhed i Prioratet St.

Marcellus ved Chalons og blev jordet i Paraklet.

Hans og Hdlolses Levninger bragtes 1817 til

Kirkegaarden Pere Lachaise i Paris.

Skrifter: En Dialektik, Glosscr til beromtc
Iogiske Arbejder, videre dogmatiske, religions-

fllosofiske, moralske, eksegetiske og homiletiske

Skrifter, saaledes: de imitate et trinitate divina,

Introductioad theologiam, Sentential, 2 Apologier,

en kritisk skarp Dialog raellem en Filosof,

Jade og Kristen, Sic et non (dogmeliistorisk

Provelse af Traditionen), Scito te iptum (Moral).

Desuden ovennevnte Autobiografl, flere Breve,

Digte (de erotiske tabte), og Hymner. Han
skal ogsaa have komponeret Musik.

A.s videnskabelige Standpunkt overfordet fllo-

sofiske Hovedspergsmaal om Arternes (Ideerne,

unioersalia) Forhold til Enkelttingene er en
Kritik baade af Realismen og Nominalismen.
Han holdt fast ved Arternes selvstanidige Til-

vserelse, men fandt ikke hcri tilstreekkelig For-

klaring af Individemes Egenhcd, saa lidt som
Nominalismen forklarede ham deres Vssens-
enhed. Han betoner Vssensenhedens indi-

viduelle Fremtraden. Hans Teologi fortsstter

Anselms med kritisk Stilling til denne; den er

ikke altid original, ban eser ofte det nye af sit

store Kendskab til Kirkefiedreue. Han bojer

sig for Aabenbaringens Supranaturalisme, men
larger dog Hovedva^gt paa den indre Inspirations

Autoritet, som han genfinder ogsaa hos Hednin-
ger. Han betoner Inspirationsgradens Forskel-

lighed og den mskl. Side ved Skriften. Overfor
Traditionen staar han protestantisk kritisk.

Overfor al Autoritet fordrer han Kritik og Viden-
skabens Frihed, dog med Forstaaelse af dens
Begnensning. Han forlanger stadig en Erken-
delse (intelligere) ; Tro uden aandelig Selwirk-
somhed er uvserdig; det troede maa forstaacs o:

hvile paa en personlig Dom, selv om adaekvat Er-

kenden af metafysiske Dogmer er umulig. Her
fordres blot Tankemnlighed, ikke Nodvendighed.
Hans Treenighedslsere er subordinatiansk Sabel-

lianisme. Kun Faderen tilkommer Almagten,
Sonnen er Navnet for Gud efter hans Visdom,
Aanden efter hans Kserlighed. Almagten ind-

skrsenkes dog: Gud gor, hvad han kan; det

ondes Frihed kan ikke hindres, men vel vendes
til det gode (optimistisk Teodicee). Synden
ligger ikke i den onde Tilbejelighed eller

i Handlingen, men i Hensigten ; fra Adam arve
vi ikke Synd, men Straf. Djevelens Ret overfor

Gud og Mennesker na?gtes(modsat Anselm). A.

afviser Satisfaktionsteorien ; Kodblivelsens Maal
og Kristi Lidelse er Aabenbaring af Guds Kasr-

lighed, der virker Genkterlighed hos os, frier

Digitized byGoogle



14 Aboard — Abessinsk Eirke.

fra Syndens Traeldom og modner til Lovop-

fyldelse i Frivillighcd. Loven er ikke Moselov,

men den naturlige a: den i Mennesket ned-

lagte Bcstemmelse. Denne Lov opfyldte Kristus

som fuldkomment Eksempel. Kristi Liv og

Dad erhvervede en Forljeneste, hvorfor Gud
tilgiver dem, der er i Samfund med Kristus og

giver dem ny Kraft. Den egtl. Forsoning er der-

for Samfundet med ham (subj. Forsoning). —
(J. M. Deutsch, Peter Ab&lard. Leipzig 1883;

A. Hausrath, Peter Abalard. Leipzig 1893).

J. O. A.

Aben Esra, egentl.Abraham ben Meir Ibn-Esra,
f. i Toledo o. 1088, d. 1167. Trods stor Fattigdom

tilegnede han sig en omfattende Laerdom i Bibel-

kundskab, FHosofi og Astronomi. Hans Kom-
mentarer til G. T. udmaerke sig ved gramma-
tisk-historisk jEdruelighed i Modsaetning til

den ssedvanlige lose allegoriske Udkegning.

Hans Kritik af Mosebegeraes Tilblivelse er

kommen til at spille en Rolle ved at have

paavirket Spinozas Bibelkritik. B. V.

Abeokuta (3 : den nedre Sten) er en Mission-

station i Vestafrika ved Ogun, 30 Mil fra Slave-

kysten. Der pnedikede ferst engelske Meto-

dister ; senere missionerede det engelske (stats-

kirkelige) Missionsselskab i A., og Stedet blev

bekendt som Negerbiskoppen Samuel Crow-
thers Virkeplads. Nu er Landet lukket for de
Hvide, men Kristendommen forkyndes der af

indfedte Prsedikanter.

Aberkios-Indskriften. 1883 fandt W. Ram-
say i Naerheden af Byen Hieropolis i Frygien

2 Brudstykker af en Gravskrift over en vis

Aberkios. Det storste af disse sktenkede Sul-

tanen Pave Leo XIII; ogsaa det mindre, som
Ramsay havde taget med hjem, blev senere

overladt Paven. Nu staa de begge i det kr.

Museum i Lateranet. 2 Aar tidligere havde
Ramsay, omtr. paa samme Sted, fundet en

Gravskrift over en >Alexandros, Sen af An-
tonios<, rejst 216 e. Kr., der indeholdt Be-

gyndelses- og Slutningsformlerne af A.-Ind-

skriften, og denne var i sin Helhed allerede tid-

ligere kendt, fordi den var optagen i Legenden
om en Biskop Aberkios (Averkios) Markellos af

Hieropolis, som i Simeon Metafrastes's Bearb. er

trykt i Acta Sanctorum (Oct. IX, 493 f.). For-

skere som L. Duchesne, J. B. Lightfoot, de Rossi

og Th. Zahn (Neue kirchl. Zeitschrift 1895,

869 f.) have tydet A.-Indskriften og alle dens
Enkeltheder (Tro, Fisk, Bred og Vin, Paulus
osv.) kr., og de mene, at den er sat over den
kr. Biskop i Hieropolis fra Marc. Aurels Tid
(161—69); G. Ficker, A. Harnack og A. Dietrich

(Die Grabschrift des A. Leipzig 1896) have
derimod tydet den som hedensk. Dietrich mener,
at den er forf. efter 216 e. Kr. og sat over en
Dyrker af den frygiske Solgud Attis, der havde
vteret i Rom, da Heliogabal (ml. 218 og 222)
fejrede Hiramelkongens Bryllup med Himmel-
dronningen. Fr. N.

Aberle, Moritz von, romersk-katolsk Ekse-
get, f. i Rottum ved Biberach 15. April 1819,

d. som Prof, i Tubingen 3. Nov. 1875. Hans
Indledning til det nye Testament blev udgivet
efter hans Dad af Schanz (1878).

Abessinsk Kirke. Imedens Befolkningen i

Abesslniens Gnenseprovinscr for det meste tale

Sprog af den saakaldte hamitiske Sprogst og

bekende sig dels til den muhammedanske, dels

til en Art mosaisk Religion (saaledes Falasjerne

eller >de abessinske Jeder<), dels (som nogle

af Galla'erne) ere Hedninger, taler Befolkningen
i Hoveddelene af Landet, i Tigri, Amhara,
Schoa o. s. v., Mundarter af den temitttke

Sprogaet (Tigris, Tigrina, Amharina) og danne
et kristent, om end noget lavt staaende Kirke-

samfund. — I de gamle Faraoners Dage var der

nappe nogen videre direkte Forbindelse imel-

lem jEgypten og Abessinien, men i Ptole-

mjeernes Tid var Forbindelsen temmelig livlig,

og ikke mindre i Romertiden. Vejen gik ad
det rode Hav over Havnestaden 'Adulis til

Axum, Landets davoerende Hovedstad. Ad
denne Vej kom ogsaa Kristendommen ind.

De ferste Forkyndere, vi kende, vare Aidesios
og Frumentios o. 330; den sidste ordinere-

des o. 350 til Biskop af Athanasios. Kongen
i Axum stillede sig venlig over for Kristen-

dommen, men Landets Konger antog dog nappe
Kristendommen for ben i det 5te Aarh. Der
kom stadig nye Forkyndere fra jEgypten, isser

Munke, ferst gneske, saa koptiske (fra 0vre-
aegypten). Oversaettelser af Biblen (fra Graesk)

paa Landets Sprog (Geez) begyndtes snart ; man
oversatte ogsaa andre Skrifter af religiest Ind-
hold fra Grtesk (hvorved fiere ellers tabte old-

kristelige Skrifter ere blevne bevarede), siden fra

Koptisk og laengere hen i Tiden fra Arabisk.

Man digtede Hymner paa Geez (i 6. og 7.

Aarh.), og der grundedes mange Klostre. Da
Kopterne standhaftig forkastede Synoden i

Kalkedon (451), fulgte Abessinierne dem og
bleve Monofysiter; men forevrigt stod deres
Konge i godt Forhold til Justinian og foretog

efter bans Tilskyndelse et sejrrigt Tog til Syd-
arabien bl. a. for at hjaelpe de Kristne. — Da
Abessinierne i Biblen og andre Skrifter lseste

om iEthioperne i Afrika, optog de, uagtet derved
mentes helt andre Folk, selv dette Navn (hvorfor

man gerne i Europa kalder Abessinicns Sprog
det aethiopiske Sprog), og da de lseste om
Dronningen af Saba's Rejse til Salomo, knyt-
tede de denne Fortelling til deres egen Oldtid
og fortalte, at en Sen af disse to, Menelik, var
draget til deres Land, og at deres Kongeslsegt
nedstamraede fra ham. Forevrigt styrtedes

denne Kongeshegt i Middelalderen, og under
Urolighederne havde de abessinske Jeder en
Tid Overtaget; saaledes skal en Dronning
Judith have hersket omtr. 960—1000. Men
o. 1270 kom det saakaldte Salomoniske
Dynasti after til Magten ; Literaturen blom-
strede paany op under arabisk Indflydelse.

Ellers forte Kirken her sit eget Liv uden For-
bindelse med enten den romerske eller den
graeske Kristenhed; kun med Kopterne havde
man en vis Forbindelse. Dog bredte der sig

i Europa i det 15de Aarh. et Rygte om, at
der inde i Afrika fandtes et stort kristent

Rige under >Prsest Johan«. En Afsending fra

Portugals Konge, Pedro de Covilham, kom 1490
til Landet, siden fiere andre. Da Muhamme-
danerne traengte de Kristne haardt, segte Kon-
gerne ved disse Msend at bevasge Portugiserne

til at sende Hjielp, hvad de ogsaa delvis fik.

Men da der til Gengseld forlangtes Under-
kastelse under Paven, vaktes en beftig Mod-
stand derimod. Det kom til Blodudgydelse,
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Abessinsk Kirke — Abib. 15

og Enden blev, at Jesuitcr og Missioncerer

omtr. 1640 maattc drage bort. I vort Aarh.
have protestantiske Missioncrer og nogle rom.-
kat. Tyskere sagt at vinde Fremgang i

Abessinien. Flere af dem skylde vi Skrifter

om den abessinske Kirke saaledes : Gobat (1834),

Krapf (1843), lsemberg (1843—44), Flad (1869),

Waldmeyer (1869), Pater Tiraotheos (1867—69)
o. a. Af stor Vigtighed er Job Ludolfs >Hist.

.Ethiopia:* og hans •Comment, ad hist. Mlh.<
(1681—94); ligesom Rejsevrcrker af Bruce, Va-
lencia, Salt o. a. — Grundlaget for den ab. K. er
bestandig den hellige Skrift paa Geez (se aethio-

pisk Bibcloversasttelse), men ligesom Ab. i deres
Bibel have, foruden vore bibelske Beger, ikke
blot apokryfe, men ogsaa nogle pseudepigra-
fiske og andre Skrifter, saaledes saette de for-

skellige andre Skrifter f. Ex. Patriarken Kyril-

los's Boger omtrent i Linie med Biblen og
tilhegge i det Hele Traditionen stort Vaerd.

Da Kirken har levet sit eget Liv, har den i

sine Skikke bevaret en Del oldkirkeligt ; men
naar man taler om et jedekristeligt Prceg. er
det Dieppe nejagtigt. At der i hver Kirke skal

findes en Pagtens Ark, er en Misforstaaelse.

Derimod synes Omskserelsen at vsere alminde-
lig. Gndstjenesten er liturgisk: Oplsesning af
Skriftstykker o. lign. i det for Folket ufor-

staaelige Geez og Psalmesang. Prodiken bruges
ikke; Oplysningen er derfor ikke stor. For
at muliggere en bedre Bibelkundskab har
Britisk Bibelselskab ladet trykke Overssettelser

af bibelske Beger paa Amharina (det mest ud-
bredte Sprog); de ere forfattede 1808—18 af
den abessinske Munk Abi-Rueh ell. Abreka,
Brace's tro Ledsager. Af Sakramenter (Mister,
— hvormed der forevrigt ikke forbindes noget
bestemt afgnenset Begreb — synes der kun at

vaere to, Daab og Nadvere. jEgtcskab indgaaes
ved, at jEgteparret nyder Nadvercn sammen
med Praesten : det oploses let. Faste spiller en
stor Rolle ; der fastes henved 200 Dage om Aaret;
der er henved 180 Festdage. Foruden Sendag
holdes ogsaa Sabbat. Kirkerne ere talrige;

smaa, runde, hvide Bygninger med kegleformet
Straatag; de ligge ofte paa Bakker, omgivne
af Traeer. De have fire Indgangsdore og ere
delte i det Hellige og Allerhelligste ; man ser

her smaglese Maria- og Helgenbilleder o. desl.

Udenom er en Forgaard. hvor Menigheden
meder. Den underordnede Tjeneste udferes
af Diakoner, der ikke have Adgang til det
Allerhelligste. Prasterne kunne ikke gifte sig

efter Ordinationen, men gifte sig gerne for

denne. De maa kunne det nikaenske Symbol,
der bruges i Stcdet for det apostolske, udenad
og i det Hele here Ritualet udenad. Ved hver
Kirke er ofte flere, indtil 20 Pnester. Guds-
tjeneste holdes daglig; om Sendagen er den
liengere. Kirkernes ekonomiske Sager vare-

tages af en ikke ordineret, af Regeringen be-
skikket Alaka. En Art Lserde, der ikke ere
ordinerede, Debteras give sig, ligesom nogle
Munke, af med Undervisning. I Spidsen for

hele Kirken, staar en Patriark, Abuna (>vor
Fader«) eller Abba Salama (»Fredsfader«);

ban udnsevnes af iEgyptens Patriark og er
altid en Kopter. Han salver Kongen, indvier
Pnester og Diakoner osv. Han har ikke liden

politisk Indflydelse. Derimod afhaenge Klo-

strene ikke af Abuna, men af et andet, . ham
sideordnet Overhoved, Etsch'ege, altid en
lndfodt. Foruden Landskirkens Kristne, der
vel kunne anslaas til over 3 Millioner, findes

der en Nomade-Stamme Zalanerne, som kalde
sig Israeliter, men som mermest synes at vaere

Kristne, og Kamanterne, der bruge Daab og
have Pnester ligesom de Kristne, men ellers

have nesten hedenske Religionsskikke. (Se

Afhdl. af A. Dillraann i Berl.-Akad.'s Abhdl.
for 1878 og 80). V. S.

Abgar, Navn paa flere Konger i Riget Os-
rhoene med Hovedstaden Edessa (nu Oefa) i

det nordvestlige Mesopotamien, om hvis Historic
vi faa Oplysning dels af deres Manter, dels

af lejlighedsvise Bemaerkninger hos grteske og
romerske Forfattere, dels ogsaa af senere syriske,

kristne Kreniker (hos Assemani o. a.). Under
Abgar IX (179—214) udbredte Kristendommen
sig stserkt i Edessa; der byggedes saaledes en
Kirke. Kongen var gunstig stemt imod de
Kristne, ja gik maaske endog over til Kristen-
dommen. Hans Sen Manu var ogsaa en Ven
af de Kristne, men snart efter kom Edessa
under Rom, og de Kristne forfulgtes nu her
som andetsteds i Romerriget. I Traengslernes
Tid segte man i Edessa, synes det, Trest bl. a.

i Mindet om Fortiden, da de Kristne nod Be-
skyttelse i Edessa for noget andet Sted. Man
mente at kunne slutte heraf, at Kristendommen
var bleven forkyndt tidlig i Edessa, allerede

i den apostoliske Tid, ja man fortalte i Byen,
at allerede Kong Abgar V, Kristi Samtidige,
havde segt Oplysning hos ham. Der fremkom
snart efter Breve, som sagdes vekslede imellem
Kristus og denne Abgar. Disse kendes allerede

af Kirkehistorikeren Evsebios (omtr. 330). To
Menneskealdre senere, da Edessa besegtes af
Silvia paa hendes Pilegrimsfcerd var der kommet
andre liengere Breve i Stedet. Silvia omtaler
Billeder af Abgar og Manu, derimod ikke noget
Billede af Kristus; men faa Aar efter kom
i Edessa et saadant frem, som antoges for et

samtidigt Billede, udfert efter Abgars Onske,
og som ned stor Anseelse. Der forevistes og-

saa Breve, vekslede imellem Abgar og Kejser

Tiber. Men alle disse ForUellinger om Abgar V
savne ethvert historisk Grundlag (Abgarsagnet
er behandlet af Lipsius 1880, Matthes 1882;
Edessas Historie af R. Duval o. a.; Kilderne
af A. v. Gutscbmid). V. S.

Abi, Moder til Kong Esekias (Hiskija) af Juda
(2 Kong. 18, 2).

Abla (Abijah, Jahve er Fader, eller Abiam,
Abiu). 1) Sen af Rebabeam, Konge I Juda
o. 957—55 (1 Kong. 15, 1; 2 Kren. 13, 1), laa

i Krig med Israels Rige. Krenikebegcrnes
Forfatter faelder en blidere Dom over ham end
den reldre Forf. til Kongernes Beger, der be-

tegner bam som frafalden. — 2) En Sen af
Samuel (1 Sam. 8, 2; 1 Kren. 6, 28), tog som
Dommer mod Bcstikkelser. — 3) En Sen af
Jeroboam (1 Kong. 14, 2). — 4) En Pnest af
Eleasars Hus, efter hvem en Praestekaste op-
kaldtes. Hertil herte Deberen Johannes's Fa-
der, Sakarias (1 Kren. 24, 10; Lk. 1, 5).

Abialbon (2 Sam. 23, 31), en af Kong Davids
Stridsmaend.

Abiasaf, Sen af Korah (2 Mos. 6, 24).

Abib, gammel, for-eksilsk Betegnelse for den
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16 Abib— Abraham.

farste Maaucd (Aksmaancd), i hvilken Hosten
begyndte. Efler Eksilet kaldet Nisan. Svarer
nsermest til vor April (2 Mos. 13, 4). 1 A.
faldt Paasken (2 Mos. 23, 15; 34, 18).

Abida (1 Mos. 25, 3), en Midjauit, Efter-

kommer af Abraham.
Abidan (4 Mos. 1, 11) af Benjamins Stamme,

udvalgt af Mose til at tselle sin Stammes vaaben-
fere Mandskab.

Abiel, Fader til Kis, Bedstefader til Kong
Saul, af Benjamins Stamme (1 Sam. 9, 1).

Abieser (Fader til Hjaslp). 1) A. eller Jeser

(4 Mos. 26, 30; Josva 17, 2), en stridbar Shegt
af Manasses Stamme, opkaldt efter Gileads Sen.
Dommeren Gideon herte til den. — 2) En af
Davids Krigseverster, Benjaminit fra Anatot
(2 Sam. 23, 27; 1 Kren. 11, 28).

Abigail. 1) Den rige Nabals smukke Hustru,
der ved Klogskab stillede Davids Vrede og
siden, efter Nabals Dad, blev Davids MgtcfteUc

(1 Sam. 25). Hun fulgte ham til Gat (1

Sam. 27) og Siklag, fangedes af Amalekitere og
befriedes af David (1 Sam. 28). Fedte Kileab
«ller Daniel (2 Sam. 3, 3.; 1 Kren. 3, 1). —
2) Stifsester til David, Sester til Seruja, Moder
til Joab. Fadte Amasa, Absalons Hserferer

(2 Sam. 17, 25; 19, 13; 1 Kren. 2, 16).

Ablhail (4 Mos. 3. 35), anset Mand af Levis
Stamme.
Ablhn (3 Mos. 10, 1), Sen af Aron, for-

ternede Gud ved et uret Offer og dnebtes.
Abibud (1 Kren. 8, 3), Sen af Bela, Ben-

jamins Sen.

Abildgaard, Terkel, maaske Sen af en Foged
paa Skjern, Bertel Terkclsen A., er fedt 1498.

Han gik i Morten Berups Skole i Aarhus, stu-

derede siden i Rostock og ilk derefter et kirke-
ligt Embede i Aarhus; maaske har han vsret
Domskolens Rektor. Her arbejdede han for

Reformationens Indferelse, og han var mellem
de Meend, der 1537 indkaldtcs til Forhandling
om Kirkeordinansens Affattelse. Han blev den
ferste evangeliske Prasst ved St. Klemens's Dom-
kirke i Aarhus; d. 5. Aug. 1564. L. K.

Abilene, Distriktet, der herer til Abila, etNavn
for to syriske Byer. Den ene laa 0. for Gene-
sarct og herte til Dekapolis. Den andcn laa

ved Antilibanon, N. V. for Damaskus. Sidst-

nsevnte Abilene tilherte paa Kristi Tid en vis

Lysanias (Lk. 3, 1).

Ablmael (1 Mos. 10, 28; 1 Kren. 1, 22), en Mand
og Shegt af Joktanidernes Stamme (Sydarabien).

Abimelek. 1) Konge i Gerar (1 Mos. 20),

bemasgtigede sig Sara, som Abraham udgav
for sin Sester, straffedes af Gud, men hel-

bredtes paa Abrahams Fortran. 1 Mos. 26
fortselles en lignende Historie om en Filister-

konge A. og Rebekka. Muligvis er A. en Titel
(jvfr. Ps. 34, 1). — 2) Dommeren Gideons herske-
syge og voldsomme San (Dom. 8, 31—9), der
dreebte sine Bredre og opkastede sig til Konge i

Sikem, edelagde Byen efter et Oprer og drcebtes
under Belejringen af Tebes af en Kvinde ved
en MeUesten. (2 Sam. 11, 21). — 3) En Pnest
(= Akimelek), omtalt i 1 Kren. 18, 16).

Abinadab (1 Sam. 7, 1; 2 Sam. 6, 3), en
Mand i Kirjat-Jearim, i hvis Hus >paaHejen<
Pagtens Ark stod, efterat Filistrene havde
sendt den tilbage, indtil David flyttede den til

Jerusalem.

Abinoam, Dommeren Baraks Fader(Dom. 4, 6).

Abiram, Eliabs Son af Rubens Stamme, del-

tog i Korahs Oprer mod Mose (4 Mos. 16).

Abisag. En sunamitisk, dejlig Kvinde, der
tjente David i hans Aldcrdoin og blev Anled-
ning til Brud mellem Salomo og Adonija (1 Kong.

1, 3 — 2. 22).

Abisaj, Joabs Broder, Sen af Davids Stifsester

Seruja (1 Kren. 2, 16), dristig Krigshelt, stadig

tro mod David, hvis Liv han reddede (1 Sam.
26, 6; 2 Sam. 21, 17). Hans Voldsomhed
misbilligede David (2 Sam. 3, 39; 16, 9; 19, 21).

Han deltog med Joab i Abners Mord (2 Sam.
2, 18; 3, 30), i Krigen mod Syrerne og Am-
moniterne (2 Sam. 10, 10), var Felteverste mod
Absalon (2 Sam. 18, 2) og Seba (2 Sam. 20, 6) og
mod Edomiterne (1 Kren. 18, 12), og fejres

som en af Davids vseldigste Helte (2 Sam.
23, 18).

Abisalom, Fader til Macka (Maaka), Kong
Abia af Judas Moder (1 Kong. 15, 2).

Abisua. 1) Sen af Pinehas af Levi Stamme
(1 Kren. 6, 4). — 2) En Benjaminit (1 Kren. 8, 4).

Abisnr, Saminai' Sen af Juda Stamme (1

Kren. 2, 28).

Abital, en af Davids Medhustruer, fedte ham
Safatja (2 Sam. 3, 4).

Abitub opferes 1 Kren. 8, 11 i Benjamins
SUegtregister.

Abiud, en af Jcsu Forfcedre (Mt. 1, 13).

Abjatar, Sen af Ypperstepncsten Akimelek
i Nob, undslap ene fra det Blodbad, Saul an-
rettede paa hans Familie (1 Sam. 22, 20) og
flygtede til David. Han var dennes Ypperste-
prcst saramen med Sadok og stettede ham
under Absalons Oprer (2 Sam. 15, 17). Som
Stette for Adonja forviste Salomo ham' (1 Kong.
I, 2) til Anatot.

Ablution er den hejtidelige Renselse afNadver-
kalken og den Tvsetning af Fingrene i Vin og
Vand, som den celebrerende romersk-katolske
Pnest, under forskellige Benner, foretager efter

Nadveren.
Abner, Ners Sen, n«r beslegtet med Kong

Saul, var dennes everste Feltherre (1 Sam.
14, 50) og en anset Kriger. Han opretholdt efter

Kongens Ded hans Sens, Isbosets Sag mod
David. Da denne imidlertid bred med ham,
erklserede han sig for David, men myrdedes
af Joab som Hsevn for, at Abner i Nedvierge
havde drabt dennes Broder. Han blev begraven
i Hebron med stor Pragt og blev begredt af
David, der tog sig af hans Sen. (2 Sara. 2—3;
1 Kg. 2, 5; 1 Kren. 27, 21).

Abrabanel eller Abravanel, en herd portu-

gisisk Jede, f. i Lissabon 1437, d. i Vcnezia 1509,

var Skatmester hos Kong Alfons V. Han mistede
sin store Formue under en Jedeforfelgelse,

men blev atter en anset Embedsmand under
Ferdinand og Isabella, indtil en ny Forfelgelse

1483 fordrev ham til Italien. A. skrev Kom-
mentarer til Biblen, som ere hejt skattede

af Jederne, men som indeholde skarpe Angreb
paa de Kristne. R. V.

Abraham, eller, som hans Navn oprindelig

var, Abram, er det israelitiske Folks Stam-
fader. Hans Historie kendes kun fra 1 Mos.
II, 26—26, 10; de Sagn, der haves om ham fra

sildigere Tider, isser hos Josefos og hos rab-

binske Forfattere, ere uden historisk Vrerd,
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Abraham. 17

dels Udsmykninger af Fortaellingen i 1 Mos.,
dels fabelagtige Legender; men ved denne
Forskellighed fra den jicvne bibclske Fortel-
ling ^cne de indirekte til Stadfiestelsc af
dennes historiske Trovferdighed.
Abrahams Fader var en Nomadehevding

Terak af Sems Mt, som boede i »Kaldieernes
Ur« (formodentlig i det sydlige Babylonien),
men derfra med sin Slaegt udvandrede til

Karan i det nordvestlige Mesopotamien.
Polyteismen synes paa den Tid at vaere

blevcn almindelig; den var ogsaa kommen
ind i Teraks Hus (Josv. 24, 2), dog maaske
endnu ved Siden af den sande Guds Dyrkelsc.
For at udfere sit Frelsesraad med den faldne

Menneskeslsegt udvalgte da Gud Abraham til

at blive Stam fader til et Folk, der skulde
bevare Troen paa ham alene og Forventningen
ran Frelscn. Da han var 75 Aar gl., bed Gud
ham at forlade sin Slsgt og drage til et Land,
som han vilde vise ham; da vilde Gud vel-

signe ham, gore ham til Stamfader til et tal-

rigt Folk og lade hans Mt blive en Kildc til

Velsignelse for allc Jordens Suegter. Derved
skulde Abraham unddrages Paavirkningen fra

sin SUcgt og feres ind i saadanne Kaar, at

han saa at sige nedtes til at stette sig til Gud
alene, og saaledes blive Begynderen til den
Tro paa den eneste Gud, som blev Israels

Folks Ssreje og Fortrin blandt alle Oldtids-

fotkene. Abraham adled Guds Kald og drog
bort — et belt Folketog; thi han og hans
Brodersen Lot, som fulgte med ham. vare
begge Nomadehevdinger med talrige Hjorder
ogTyende i mange Hundredevis(se 1 Mos. 14, 14).

Da han kom til Kanaans Land, aabenbarede
Gud sig for ham og lovede at give hans Mt
dette Land i Eje: dette var altsaa det Land,
som Gud >vilde vise ham<, og her drog nu
Abraham om paa Nomadevis. Fra nu af be-

gyndte Gud, dels ved gentagne Aabenbarelser,
dels ved sine Ferelser, at opdrage ham til

den Lydighed og Tro, hvorved han skulde
blive skikket til at staa som >de troendes
Fader* og forplante Troen paa den eneste
Gud til sine Efterkommere. At Abraham, der
var udgaaet fra en Slicgt, som dyrkede »andre
Guden. trsengte til saadan Opdragelse, vistc

sig allerede deri, at han ikke straks forlod

faele sin Shegt, men tog Lot med sig, og atter,

da han kort efter sit Komme til Kanaan ud-
vandrede til jEgypten paa Grand af en Hun-
gersned. Her udgav han, for at undgaa Efter-

strsebelser, sin Hustru Sara for sin Sester
(hun var ievrigt hans Halvsester), og hun blev
taget ind i Kongens Harem; men Gud styrcde
det saaledes. at det kom for Dagen, at hun
var Abrahams Hustru, og han maatte da
vende tilbage til Kanaan. Her maatte han
denuest skille sig fra Lot, fordi der kom Splid
imellcm deres Folk, idet de to store Nomade-
horder gik hinanden i Vejen. — Hvilken mteg-
tig Hevding Abraham var, se vi af flere Track.

I Forbund med tre Kananit-Hevdinger slog

han den elamitiske Konge Kedorlaomer, som
havde gjort et sejerrigt Han-tog til det estligc

og sydlige Kanaan; men han vilde ikke eje

noget af det Bytte, han derved gjorde, men
kun tage sin Ejendom af Guds Haand. Ved
den Lejlighed vclsignedes han af Mclkiscdek,

Kirke-Leksikon (or N'orilen. (.

som var Konge i Salem (Jerusalem) og »den
hejeste Guds Priest*. Senere sluttede en
Filisterkonge formeligt Forbund med ham, og
andre Fyrster i Kanaan behandlede ham som
deres Ligemand. Men sin sterste Betydning
har Abraham ved sit Forhold til Gud og Guds
til ham. Hans Hustru Sara (oprindelig: Saraj),

som var ti Aar yngre end han, var barnles.

Dette kunde ikke andet end volde ham Be-
kymring; men Gud kundgjorde ham i et Syn,
at han skulde faa en Sen. Og Abraham troede

Gud, som regnede ham dette til Retfierdighed

og derpaa sluttede sin Pagt med ham. Da
imidlertid ti Aar vare forlebne, opgav Sara
Haabet om at faa noget Barn ; hun formaaede
ham da til at tage hendes Slavinde Hagar til

Medhustru, og med hende avlede han en Sen
Ismael. Men det var ikke ham, Guds For-

jffittclse gjaldt. Tretten Aar efter hans Fedsel
aabenbarede Gud Abraham, at den gjaldt en
Sen, som Sara skulde fade ham trods sin

Alderdom; og dette opfyldtes, da hun 90 Aar
gl. fedte sin Sen Isak. Faa Aar derefter maatte
Abraham sende Hagar og Ismael bort, og saa-

ledes stod nu Isak som Ene-Arving i Hjemmet.
Men endnu maatte Abraham gennemgaa den
tungeste Prevelse, idet Gud bed ham at frem-
ba?re Isak som et Bnendoffer, — sikkerlig

ikke blot for at prove og styrke hans Tro
paa Guds Forj«ettelses-Ord, men ogsaa for at

la?re ham, at denne Sen ikke var ham given

for hans egen, men for Forjaettelsens Skyld.

Abraham bestod Proven; men i det 0jeblik

da han stod i Begreb med at ofre Isak, af-

viergede Gud det og stadfiestede dernaest paany
sin Forjaettelsc for hans Mt. Derefter for-

tunes om Saras Ded og Begravelse, og hvor-
ledes Abraham sergede for, at Isak flk en
Hustru af hans Sla-gt, og endelig hans Ded,
175 Aar gl.

Denne Histories Trovasrdighed er i vore
Dage bleven stserkt angreben af den nyere
radikale Bibelkritik. Man liar endog megtet,

at Abraham (saavelsom Isak og Jakob) over-

hovedet har vseret til; han skulde ikke vasre

en historisk Person, men en mytologisk Skik-

kelse, en Sagnhelt, i hvem den israelitiske

Tankegang i langt senere Tider havde person i-

ficeret sit Ideal af den aegte, Gud-velbehage-

lige Israelit eller lign. Eller, hvis han har vaeret

til, skulde dog Folke-Traditionerne om ham i

de langt senere Profeters Dage vrere saaledes

omdannede efter Datidens Tankegang og renere

Gudsbegreb, og rensede for de Track af Heden-
skab, som man mener, der nedvendigvis maa
have hiengt ved Abraham, saa at hans virke-

lige Historie ikke kan udfindes mere. Disse

Meninger hvilc dels paa den urigtige religions-

Hlosofiske Forudsartning. at al Religion har
sit Udspring fra Menneskeaanden selv og ud-
vikler sig med denne fra det laveste Trin,

Naturforgudelse o. 1. til Tanken om det

guddommeliges Personlighed og Enhed; dels

paa den Iagttagelse, at man ikke ellers kan
historisk paavise en enkelt Stamfader til et

Folk; Folkene have udviklet sig ved efter-

haanden at optage forskellige fremmede Ele-

mcnter i sig. Men selv om dette ellers havde
sin Rigtighed, maa man ikke overse eller

megtc, at Israels Folk blandt allc Oldtids-
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18 Abraham — Abrasax.

folkene baade 1 religios og folkelig Hcnsecnde
indtager en Saerstilling som >Guds Ejendom
blandt alle Folkene<, og denne bliver kun
forklarlig, naar man fastholder den bibelske

Historie, at Israels Religion, der fik sin Be-

segling ved Mose, havde sin Rod i Guds
Aahenbaring til Abraham; ved den og ved
sine folgende Ferelser stillede Gud ham og
bans iEt paa deres ssregne Plads i Folke-

verdenen. Med mere Ret har man sogt en
Grand til at tvivle om Paalideligheden af

denne Historie deri, at den forst er nedskrcven
mange Aarhundreder efter Abrahams Tid,

hvilket man yderligere har stettet derved, at

Historien i 1 Mos. untegtelig er sammen-
arbejdet efter mindst tre forskellige Kilde-

skrifler (paa lignende Maade som Jesu Lidelses-

historie i vore Salmebeger efter de 4 Evang.)-

Selv om nu Mose (omtr. 1400 Aar f. Kr.) har
skrevet denne Bog, som man tidligere almin-
delig antog, var der endda gaaet omtrent 500
Aar efter Abrahams Dage (der ifolge 1 Mos.

maa falde mindst 1900 Aar f. Kr.), og end laengere

Tid, dersom hine Kildeskrifler kunde godt-

gores at vsere yngre end Mose. Der er meget
i dem, som tyder paa, at de ikke kunne viere

skrevne for 1100—1000 Aar f. Kr.; og selv om
der tildels har ligget seldre skriftlige Efter-

retninger til Grand for dem, kan der dog ikke

tvivles om, at de for sterste Delen ere oste af

den mundtlige Overlevering, der har vaeret

forplantet gennem mange Aarhundreder, inden

den blev opskreven. Man kan dcrfor ikke
na?gte Muligheden af, at der kan viere ind-

kommet historiske og vel isaer kronologiske

Fejltagelser i Forttellingen. Men det maa til-

lige erkendes, at denne i sin Helhed i hejeste

Grad bcerer Trovserdighedens Pneg. Historien

skildres ganske jevnt, uden Betragtninger og
Udtydninger, som kunde vidne om en Ten-
dens hos Forfatteren, og uden de Udsmyk-
ninger og Overdrivelser, som Folkefantasien

er saa tilbojelig til ; Abrahams Fejl og Skrebe-
ligheder fremstilles ligesaa uforbeholdent som
bans Dyder; end ikke bans ASgteskab med sin

Halvsoster Sara, hvilket af Loven dommes som
Blodskam, lastes eller undskyldes. Alt frem-
stilles, som det kun kan ventes i den tro-

vrerdige Historie. Men Abrahams Historie er

dog ikke dagligdags; den har sit aldeles sser-

egne Prag ved det Aabenbarelses-Forhold, hvori
Gud treeder til ham. Dersom man nnegtcr

Muligheden af Guds Aabenbarelse, maa man
selvfelgelig ogsaa ntegte Sandheden af denne
Historie; men tror man, at Gud kan aaben-
bare og har aabenbaret sig, da er hans sseregne

Forhold overfor Abraham saa langt fra at

vekke Tvivl om dennes Historie i 1 Mos., at

man tvrcrtimod maa sige: kun paa en saadan
Maade kunde Gud berede sig et Ejendomsfolk
i den syndige Menneskeslaegt, der kunde ba;re

og bevare Trocn paa ham og hans Forjaettelse,

indtil Tidens Fylde kom. T. S. R.
Abraham a Sancta Clara. Under dette

Klosternavn skjuler sig Ulrich Megerle fra

Baden, f. 2. Juni 1644. U. M. blev, efter at have
studeret hos Jesuiterne og Benediktinerne, i

1662 Augustinermunk og steg indenfor denne
Orden til Provinsial og Deflnitor. Fra 1668
eller 69 til sin Ded i Dec. 1709 virkede han fra

Augustinerkirkcns Pnedikestol i Wien. Forudcn
en Msengde Prsedikener og opbyggelige Betragt-

ninger maa omtales hans Hovedvoerk >Judas,

der Erzschclm « i 4 tykke Bind, hvor Fomederens
apokryfe Levnedslab gores til Udgangspunkt
for belterende, opbyggelige og satiriske Pra;-

dikener, og <Grammaticareligiosa<, et Kompen-
dium i den rom.-kat. Moral. Abr. a. S. C.

er ingen betydelig Teolog. Han repnesenterer
sin Tids Katolicisme i dens alleralmindeligste

Skikkelse; Helgenerne ere hans Dydsmonstre,
og Jomfru Maria er Genstand for hans hejeste

iErefrygt. Hans Viden bestaar i spredte Iagt-

tagelser uden samlende Holdepunkt; men han
forstaar at omgaas behind ig derated og at
trseffe Folks Smag ; og han var en Taler af forste

Rang. Det sestetiske har dog hos ham Overvsegten
over det religiose. Alle retoriske Midler staa til

hans Raadighed : klar Inddeling, anskuelig Ud-
forelse, Afveksling, Overraskelser, Spergsmaal.
Hans Styrke er Satiren, og han skaaner hver-
ken heje eller lave, men udover med Tigger-

munkens frygtlose Frimodighed Embedct som
offentiig Kritiker. Dog, hele hans Eksistens var
en Anakronisme; hans burleske Maner kunde
maaske passe i det 1 5. Aarhundrede, men ikke
i Slutningen af det 17. Imidlertid maa man, for

ikke at va?re uretfsrdig imod bam, huske, at
det rom.-kat. Tyskland paa hans Tid ikke stod

hojt i Dannelse, og mere betragte ham som
underholdende Forf. end som Pnedikant. (Kara-

jan, A. a. S. C. Wien 1867). K. T.

Abrahamiter var Navnet paa noglc bdhmiske
Deister, der traadte frem i Grevskabet Pardu-
bitz. da Josef II 1781 havde udstedt sit Tole-
ranceedikt. De bekendte sig til Abrahams
Tro paa een Gud, brugte Fadervor og de
10 Bud, men vilde forovrigt hverken vrere

Jader eller Kristne. Af den Grand kunde de
ikke nyde godt af Toleranceediktets Bestem-
melser; de bleve flyttede til den slavoniske
Gnense, og efter kort Tids Forleb forsvandt
Sekten.

Abrahamson, WernerHans Frederlk, Officer,

f. 1744, d. 1812, var Medlem af den Komite\
der (1790—97) samlede Evgl.-kr. Psalmebog. A.
bearbcjdede navnlig Psalmcrne fra den Pon-
toppidanske Psalmebog, men deltog ogsaa i

Omdigtning og Udvanding af mange andre
Psalmer som t. E. Luthers >Vor Gud han er
saa fast en Borg.<

Abrasax (Abraxas) var i Basilides's System
Navnet paa Fyrsten over de 365 Himle. Man
har segt at tyde Navnet ved Hjslp af forskel-
lige osterlandske Sprog (Hebr., ^Egypt., Kopt.
osv.), men det maa sikkert rettere betragtes
som et Ord fra Mantikens mystiske Tungemaal
(jvfr. Abrakadabra). Dets Bogstavers Talvaerdi
er 365, et Tal, som spiller en stor Rolle i flere
gnostiske Systemer. Man har fundet Navnet
A. paa en Miengde skaarne Sten, der have
vsret brugte som Amuletter, og paa smaa
Tavler af Solv, Bronce eller Tin, der skulde
tjenc som Tryllemidler til Afvrergelse af
Uvejr og andet Paa A.-Gemmerne findes
oftc en Figur med iEsels- eller Lovehoved og
Slangefodder, som i Hiendeme berer et Skjold
og en Svebe; en Love eller en Mand, der
koempcr med en Love; Torbister, Krebse. Skor-
pioner eller andre Dyr. Ft. S.
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Abrenuntiation — Accidens. 19

Abrenuntiation, se Forsagelse.

Abrona, et m. H. til Beliggenhed ubestemme-
ligt Lcjrsted paa Israels 0rkenrejse; laa nter

vcd Esiongeber (4 Mos. 33, 34).

Absalom eller Abisalom (Fredsfader), Davids
tredje Sen (2. Sam. 3, 3), udmierket ved Sken-
hed, Pragtsyge, List og .£rgerrighed. Blev
foretrukken af Faderen, haevnede sin Soster

Tamar med vild Grusomhed og forvistcs der-

efter fra Jerusalem. Joabs List skaflede ham
Kongens Tilgivelse, der af Absalom lennedes
med et Qprer (2. Sam. 15). David maatte
flygte. Efter den senere Kamp .vcd Efraims
Skov omkora A., idet bans Haar indvikledes

i en Terebintes Grene, hvorefter Joab dnebte
ham (2. Sam. 18, 14). David sergede inderlig

over ham.
Absalon, 1128—1201, dansk Statsmand og

-Erkebisp, Sen af Asger Riig af den msgtige
Hvideslsegt og Inge, fedt paa Gaarden Fjennes-

lev mellem Sore og Ringsted. Her opfostredes

Knud Lavards Sen, Valdemar, hans senere Ven og
Herre. Familien var kendt for dens vigtige Stats-

tjenester og kirkelige Interesse (Klosterstiftelse,

Kirkeopbygning); Faderen dede som Munk i

Sore. A. opdroges til gejstlig Stand og studcrede

i Paris paa en Tid, da alt spirede i Kirken (Kors-

togsbegejstring, Cluniacensernes og Cistercicn-

sernes Reformer, Laerere som Bernard, AWlard,
Hugo af St. Victor, Petrus Lombardus). Hjem-
kommen 1157 fandt A. Landet splittet i Bor-
gerkrig, ban-get af Vender, kirkelig traengt ved
.Erkebispen af Hamborgs Fordringer, stettede af

Kejseren. A. blev Valdemars usvigelige Hjaelper

ved Kigets Genrejsning. Han undkom med Nod
fra Overfaldet i Roskilde. Efter Valdemars Sejr

blev A. Biskop i Roskilde (1158), og hans Energi,

firiede nu Danmark fra Vcnderne. Fra Forsvarere
bleve de Danske Angribere, og under hans Le-

delse, da Krigen betragtedes som Korstog. Rygen
underkastedes, og efter Toget 1168—69 (Arkonas
Erobring) blev 0en kristnet og lagt under Ros-
kilde Stift. Indadtil udslettede A.s Klegt og Vel-

talenbed Sporene af Borgerkrigen, og ban frem-
mede Kirkelivet ved Klosteranheg. 1 161 reorgani-

seredes Sore som et Cistercienserabbedi ; fra

Frankrig indkaldtc A. sin laerde Ven, Vilhelm af

St Genovefa, til Abbed paa Eskilse (siden flyttet

til .Ebclholt), der husede regelbundne Kanniker
(vigtig Prsesteskole). — A.s Kirkepolitik er noget

uklar. Han delte ikke Eskils idealtkirkelige

Syn, men fastholdt stedse Hensynet til Fa?dre-

landets Tarv. Eskil stred mod Valdemars og
de danske Bispers Forhold til Modpaven Victor

IV og vandrede i 7-aarig Landflygtighed. A. fulgte

derimod sin Konge, modstnebende, men uden
bestemt Brud med Skismatikerne (Medet i

St Jean de Laune 1162, hvor Valdemar blev

Kejserens Lensmand). Dog segte ban siden at

drage Konge og Bisper fra den urette Pave, og
Festen i Ringsted 1170 (Knnd Lavards Skrin-

ueggelse, Knuds Kroning) blev officiel Bekref-
telse paa Skismaets Ende og Freden mellem
Valdemar og Eskil. 1171 fik A. Tienden indfort

i Roskilde Stift (sjsellandsk Kirkelov). Marts
1178 (77) nedlagde Eskil sin ^Erkebispestav og
udpegede A. til Efterfolger. Denne modtog forst

Kaldet, da Paven tillod ham at forene det med
Koskildestolen (her resignerede A. 1191). I

Lundestift kaempede A. baardt for Tiendens Ind-

ferelse (Bondeopstand, Slag ved Dysiebro). Efter
Valdemars Ded (1182) fuldferte A. sit Vaerk ved
paa Knuds Vegne at n«gte Kejseren Lensherreret,

og ban bekraftede Danmarks Selvstiendighed ved
at undertvinge Pommern (1184). — A. tilveje-

bragte Enhed i Gudstjenesten (ikke i Messetjene-
sten, men i >Tiderne<) ved at lade forfatte et

Breviarium for hele iErkestiftet 1188. Samme
Aar overdrog Paven A. at prove St. Kjelds Hel-
genvaerd, en sierlig Gunst Norges Primas (Erik)

stettede A. i Kampen mod Sverre, og han husede
ham og andre landflygtige Bisper (siden 1191).

I Sagen mod Bisp Valdemar af Slesvig stod A.

paa Kronens Side. Videnskabelig og sierlig

histori.sk Interesse viste hans Forhold til Saxos
Kronike. A. efterlod omtrent alt sit Gods til Sore,

hvis praegtige Kirke ogsaa skyldes ham. Havn
(Kbhvn.), som Valdemar havde skaenket ham,
bavde A. befaestet og derved styrket Landc-
forsvaret hojlig; den tilfaldt nu Roskilde Stift

Han dede Skaertorsdag 21. Marts 1201 i Sore
og blev begravet smst. A. skildres som uanselig

af Ydre, men imponerende ved Klegt og Vel-

talenhed. Som hans Vaerk maa det i lang Tid
saa gode Forhold mellem Stat og Kirke i Dan-
mark betrugtes. (Estrup: Absalon som Helt,

Statsmand og Biskop. 1826. H. Olrik: Konge
og Pnestestand II. 1895). J. O. A.

Absalon, dansk Dominikanerprovinsial, den
anden i Rcekken, fungerede som saadan 1241
—61 og stettede Kongen i Kampen mod iErke-

biskop Jakob Erlandsen.

Absolution, Lessigelse fra Synder; se Skrifte-

maal.
Abstinens, Afholdenhed; se Faste.

Abnlfaradsch (Bar-Hebneus) blev fedt i den
kappadokiske By Malatijah (Melitene) 1226.

1244 flyttede hans Fader, der var Liege, til

Antiokia, og A. fulgte med ham. Efter at have
fuldendt sine Studier levede A. en Tidlang en-

som i en Hule, men derpaa rejste ban til

Tripolis i Syrien for at studere Retorik og
La?gekunst. 1246 gjorde Jakobiternes Patriark

ham til Biskop i Gubos i Nrerheden af hans
Fedcby; senere blev han Biskop i Lakabhin.
Hans Deltagelse i de kirkelige Stridigheder

voldte ham forskellige Vanskeligheder, men
1264 blev han udnsvnt til Ostens Mafrian, det

vil sige, han fik Jurisdiktion over Kalda^a,

Assyrien og Mcsopotamicn med Bolig i Takrit
ved Tigris. Han dede 30. Juli 1286. Hans
Skrifter, af hvilke de fleste ere skrevne paa
Syrisk, nogle paa Arabisk, omfatte nassten alle

Videnskaber. Mest bekendt er hans For-
tolkning af Biblen (>Hemmelighedernes Skat«),

forskellige grammatiske Arbejder og en syrisk

Kronike.
Abuna (vor Fader) er Titlen paa den abes-

sinske Patriark, der bor i Gondar. Han bliver

valgt og salvet af Patriarken i Alexandria. Se
Abessiusk Kirke.

A. C. = Augustana Confessio, se: Augsburg-
ske Konfession.

Acacius, se Akakios.

_ Acceptanter kaldtes de franske Biskopper og
Prrestcr, der paa Hertugen af Orleans's Bcfaling

bejede sig for den pavelige Bulle Unigenitus

af 1713; se Jansenisme.
Accidens. Derved fortaas i den aristoteliske

og skolastiske Filosofi det, der ikke i og for sig
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20 Accidens — Achrenius.

har Vseren, men kun for saavidt det betegner

en Tilstand eller Egenskaber ved Substansen.

Accidenser, tilfteldige Indtregter ved et kirke-

ligt Embede. Se Prestelonning.

Accidentariere. I Modsatning til Matthias

Flacius, der paastod, at Arvesynden var bleven

substantiel i den faldne Menneskenatur, h«v-
dede andre af Luthers Disciple (jvfr. Art. 1 i

Konkordieformlen), at Arvesynden kun var ac-

cidcntel, noget tilkommet, der ikke var blevet

Menneskets Natur og Substans. Flacianerne

kaldte dem, der havde denne Mening, Acciden-

tariere; selv bleve Flacianerne til Gengceld kaldt

Substantianere.

Accommodation betyder TilUempning af Tale

eller Ferd efter de omgivende Personer og
Forhold. Den sande A. har sin Grand i

Kterlighcden til Ntesten, temper sig efter

dennes Standpunkt, begrenser sin Frihed eller

paatager sig, hvad der ikke i og for sig er

Pligt, for ikke at vtekke unedigt Ansted og
vildlede svage Samvittigheder eller for desto

bedre at kunue paavirke dem. Den har sine

Gnenser i Ksrligheden til Sandheden og
bar derfor ledsages af Bestnebelsen for at lede

til den rette Erkendelse af de paagseldende

Forhold. En Tillsmpning, som ikke kan for-

enes med Hsevdelsen af de sande Principer,

bliver en falsk Accommodation. Ligeledes er

den forkastelig, naar den har sin Grand ikke

i Kierlighedens, men i Egenkserlighedens Mo-
tiver, saasom Menneskefrygt eller Tragten efter

Fordele. — Jesus kempede sin Talc efter Di-

sciplenes Fatteevne (Job. 16, 12. 25), sin Adfterd

efter herskende Skik for ikke at forarge (Mt. 17,

24 f.). Paulus temper ligeledes sin Tale (1 Kor.

3, 1 f. smlgn. Hebr. 5, 11 f.). I Rom. 14 og

1 Kor. 8 haves Grundsstninger for sand A.

i Handlemaade. Om Apostelens egen Udforelse

deraf se 1 Kor. 9, 19—23; Ap. G. 16, 1—3;
21, 17—26 og som Modsartning Gal. 2, 3—5 og
11— 14. — Rationalismens Teologer udviklede

en A.-Teori om Jesu og Apostlenes Lserevis,

der tydede alt, hvad der ikke stemmede med
den rationalistiske Tankegang, som bevidst

Tiltempning efter Jedernes religiose Forestil-

linger i Datiden. Saaledes frigjorde man sig

fra Kristentroens va;sentlige Indhold med Be-
varing af en formal Tro paa Kristi og Skriftens

Ufejlbarhed. Konsekvensen heraf blev aaben-
bar Vantro og Teoriens Opgivelse. For den
sande Tro er bevidst Tiltempning hos Jesus og
Apostlene efter det forkerte og usande utienke-

lig; man sammenligne Steder som Joh. 14, 6;

1, 17; 18, 37; 15, 26; 16, 13; Ap. G. 20, 27; 2
Kor. 13, 8. Derimod beror det ikke paa
A., men paa Aabenbaringens historisk-menne-
skelige Karakter, at de delte Datidens Anskuel-
ser paa alle saadannc Omraader, som ikke
direkte staa i Forbindelse med Aabenbarin-
gens Formaal, at bane og kundgere Vejen til

Frelse. — I den rom.-kat. Kirke fortes der i

det 17de og 18de Aarh. en Accommodationsstrid
om den rette Praksis for Hedningemissionen, idet

Jesuiterne udavede den videstgaaende Tiltemp-
ning over for hedenske Skikke i Kina og In-

dien, medens Dominikanere, Fransiskanere og
Lazarister beksempede denne Fremgangsmaade.
Pavestolens Afgerelser vare snart for, snart imod
Jesuiterncs Praksis, indtil Benedikt XIV ved to

Bailer af 1742 og 44 forbod al Sammenblanding
med Hedningernes religiose Skikke. A. S. P.

Acedia er en egen Form af klosterlig Melan-

koii, der ytrer sig som Slaphed og Lede ved

alt aandeligt; Tomas fra Akvino regner A. blandt

Dedssynderne.
Acesius, se Akesios.

Achab, Achaja, Achas, se Ak.

Achelis, Ernst Christian, ref. Teolog, f. i

Bremen 13. Jan. 1838, var farst i flere Aar
Prsst, en Tidlang i Barmen, indtil nan 1882
blev Prof, i praktisk Teol. i Marburg. Han var
oprindelig en Discipel af R. Rothe, men bar
nrermet sig den Ritschlske Skole. Han har
skrevet en Fortolkning til Bjergpnedikenen

(1875), en Afhandling om Luthers Psalmers Af-

fattelsestid (1884) og en starre og mindre >prak-

tisk Teologi.<

Achery, se d'Achery.

Achilli, Giovanni Giacinto, f. i Viterbo

1803, traadte ind i Dominikanerordenen og blev

Prof., farst i Viterbo, senere ved Minerva-Kol-
legiet i Rom. 1839 traadte nan ud af Domingos
Orden, og 1843 flygtede ban til Korfu, hvor
han gik over til Protestantismen. Fra Korfu
rejste han til Malta og London, men 1848 var
han paany 1 Rom, hvor han tog Del i Revolu-
tionen. Senere kom han atter til England, og
der angreb han med stor Heftighed Romer-
kirken. Der optraadte bl. a. Newman imod
ham, men N.s Flyveskrift blev demt af >the
Queens Bench <. 1853 rejste A. til Amerika, hvor
han dede. Fr. N.

Achrelins, Daniel, Sen af Prof, medicine
Erik A., fedtes 1644, promoverede 1672 til Ma-
gister i Aabo og blev derpaa Adjunkt ved det
fllos. Falkultet (1673). Han suspenderedes, da
han i sine Skrifter udtalte sig forhaanende om
Pnesteskabet. 1679 blev han Prof, i Veltalen-

hed. Af hans mange Skrifter maa nuerkes
ComUmplationes mundi, der fremsartter nye fllo-

sofiske Principer, vidt forskellige fra Tidens
Skolastik. Han dede 23. April 1692. A. N.
Achrenius. Abraham, en af den aeldre fln-

ske Pietismes Grundlteggere, f. 1 Febr. 1706 i

Somero (Tavastland), Student i Aabo 1725,
Prest 1730. Virkede som saadan i Pedersere,
som Bataljonspncdikant i Willmanstrand (1733)
ved det der garnisonerede Osterbottens Regi-
ment, siden i Esse. 1748 Slotspnest i Aabo,
1753 Sognepnest i Nousis, hvor han dede
1769. Sin dybere religiose Vmkkelse fik han
i sin Studentcrtid ved Bekendtskab med Mcd-
iemmer af Familien Creutz, fremfor alt den
bekendte Leder af den religiose Va:kkelse
blandt de svenske Krigsfanger i Tobolsk, Ma-
joren Carl Creutz, og hans Hustru Barbro
Helena Wrede. A. synes i sine ferste Pnesteaar
at have staaet under Indflydelse af den Afart
af Pietismen, som havde sine ekscentriske Re-
pnesentanter i Gottfried Arnold o. fl. Et Ud-
tryk herfor er hans Forkastelse af al saakaldt
verdslig Literatur. Han opbroendte 1735 alle de
ikke aandelige Digte, han havde forfattet. Som
Pnest i Esse blev han 3. Pinsedag 1745 under sin
Pnediken greben af fanatisk Ekstase og sprang i

Vejret paa Pnedikestolen, saa at man saa hans
Fodder over Puiten. Dette ansaa han selv for et
saerlig guddommeligt Under. Han nedlagde der-
paa sit Embede og sluttede sig til den sekteriske
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Bevsegelsc, en Afart af Pietismen, som dengang
fremtraadte paa mange Steder i det egtl. Finland
og Osterbotten. Siden fik hans aandelige Ret-

iring en mere sedruelig Karakter i den Spenerske
Pietismes Aand. Han ansegte om atter at faa sit

Pnesteembede, hvilket bevilligedes ham. 1 sin

senere Virksomhed, issr som Pnest i Nousis,

ndmserkede han sig ved dyb Fromhed og al-

voriig Nidkaerhed for Gnds Rige. I vide Kredse
bar ban virket for Vsekkelse af det religiose

Liv ved sine aandelige Sange (»Sions Sange<),

sora endnu ere i almindelig Brug blandt de
vakte i Vcstfinland, og ved en Manigde op-

byggelige Skrifter paa Finsk og Svensk.

Hans Sen, Anders A., f. 1745, Pnest i Nou-
sis 1778, dad 1810, var, ligesom Faderen, poetisk

begavet og varmt religiest vakt i pietistisk Aand.
Han bar efterladt sig en Msengde aandelige Sange
baade paa Svensk og Finsk, af hvilke sidste

mange ere trykte i mangfoldige Oplag og brugte

af den seldre flnskc Pietismes Tilhcengere. Som
sin Fader indtog han en ledende Stilling blandt
Pietisterne. H. R.

Acbterfeldt, Joban Heinrich, romersk-ka-
tolsk Teolog, f. 17. Juni 1788 i Wesel, blev
1817 Prof, i Moral i Bonn og 1830 Inspektor for

det rom.-kat. Konvikt d£r. Han udgav Hermes's
efterladte Dogmatik og var en af denne Teologs

mest fremragende Disciple. Paa Grund af sin

Hermesianisme blev han suspenderet 1843 som
Pnest og afsat som Professor, men for sin Dod
igen taget til Naade.
Ackermann. 1) Constant™ A., d. 5. Okt. 1877,

Inthersk Teolog og Obcrhofprediger i Meiningen,
odgav den nye Meininger-Salmebog, der be-

tegnede et Frcmskridt i positiv Retning. 2)

Leopold A., Augustiner i Klosterneuburg, og
som saadan kaldet Pctrus Fourerius, var i mange
Aar eksegetisk Professor i Wien. D. 1831.

Acosta, Uriel (Gabriel), f. i Oporto 1594, til-

herte en portugisisk Adelsslaegt, der fra Jede-
dommen var gaaet over til Romerkirken. Selv

var han opdragen i romcrsk-katolsk Kristendom,
men Tvivl, ferst om Afladsheren, senere om
hele Kristendommen, gav ham Lyst til at gaa

over til Jededommen. Da dctte ikkc kundc
ske i Portugal, flygtedc han, 25 Aar gl., til

Amsterdam, hvor han blev optagen i den
jediske Menighed. Da han med stor Frimodig-
hed dadlede de hollandske Jeders stive Ved-
hsengen ved Ovcrieveringen og deres aandelige

Hovmod, og da han niegtede Sjelens Udede-
Hghed og ovcrtraadte Sabbatsbudet, blev han
sat i Band af Synagogen, af dennes Lcdere fart

for den verdslige 0vrighed og anklaget for

Ateisme og Foroa;gtclse af Udodcligheden. Kfter

7 Aars Landflygtighcd lod A. sig atter, med
Iagttagelsc af alle Former, men uden at have
sendret sin Opfattelse, genoptagc i den jediske

Menighed. Han dede 1647, maaske som Selv-

morder. Han har efterladt sig en Selvbiografl

(paa Tysk i J. G. Muller, Bekenntnisse merkw.
Manner von sich selbst, Wintcrthur 1793. II,

155 f.) og i vore Dage har K. Gutzkow gjort

ham til Hclt i en Novelle (Der Sadducacr von
Amsterdam. 1834) og et Drama (Uriel Acosta.

1847). Fr. S.

Acqnoy, Johannes Gerardns Rijk, f. i Am-
sterdam 3. Jan. 1829, Discipel af den hollandske
Kirkehistoriker Moll, siden 1878 Prof, i Kirkc-

historie i Leiden og Udgiver af >Archief voor
Nederl. kerkgeschiedenis.< Hans Hovedvterk
er: >Het klooster te Windcsheim en z^jn invloed
1— III (Utrecht 1875 f.).

Acre, se Akkon.
Acrelins, Israel, f. 25. Dec. 1714 i Oster-

aaker Praestegaard i Roslagen, blev, cfter et

Studieophold i Upsala, 1743 Mag. i Filos. og
Pnest Han afrejste 1749 til Amerika som
Pnest for Svenskerne i Pcnnsylvanien, og dir
udevede han en omfattende og nldkter Virk-
somhed, men maatte, da han ikke kunde taale

Klimact, eftcr 7 Aars Forleb vende tilbage til

Sverig, hvor han i over 40 Aar var Pnest i

Fellingsbro i Vesteraas Stift. D. 25. April 1800.

Han har skrevet: >Beskrifning om de Svenska
Forsamlingars ffirra och narvaranda tilstind uti

det sa kallade Nya Sverige.« K. T.

Acta Martyrum, sc Martyrakter.

Acta Panli et Tbeclae, et apokryfisk Skrift,

der er Kilden til den i det 3. og 4. Aarh. aim.
udbredte Tekla-Legende. Skriftet er overieveret

ikke blot paa Gnesk, men ogsaa i latinsk, syrisk,

arabisk og oldslavisk Oversaettelse. At det

i vsescntlig samme Form forelaa allercde for

Tertullian, er overvejende sandsynligt, men dog
endnu ikke aim. anerkendt. Forfatteren var

efter Tertullian en lilleasiatisk Presbyter, som, da
han vedgik sit Forfatterskab, blev afsat fra sit

Embede, skont han erkkerede at have skrevet det

af >Ksrlighed til Paulus<. Hicronymus tilfejer,

at Presbyteren maatte staa til Regnskab for

selve Apostelen Johannes; men Paalideligheden

af denne Bcmterkning er meget tvivlsom. Sand-
synligt er det dog, at Tekla-Akterne hidrerer

allercde fra forste Halvdel af 2. Aarh. Deres

Tendens er Jomfruclighcdens Forherligelse ved
Teklas Eksempel i Tilknytning til Paull Ud-
talelser 1 Kor. 7. Hteretiker er Forf. ikke,

men det paulinske Evangeliums Nerve har han
heller ikke erkendt; hans Kristendomsopfat-

telse berarer sig med de >apostoliske Fsedrest.

Berctningen om Paulus (der befinder sig paa
sin forste Missionsrejsc) og Tekla (en fornem
ung Pige fra Iconium, der forlader alt for at

felgc Apostelen og udholder alt for at tjene

Gud i det jomfruelige Liv) er vistnok vssentlig

en fri Digtning. Tilknytning soger den navnlig

i Ap. G. og 2. Tim.; den forstaar desuden at

indflctte virkelig overlcvcrede profanhistoriske

Tnek. (Schlau, Die Acten d. P. u. d. Tb.,

Leipz. 1877. Zahn, Geschicbte des neutestl.

Kanons II, 892 f.). L. B.

Acta Pilati eller Gesta P., et apokryfisk

Skrift, der fortsller om Jesu Forhor og Dom-
fsldelse, hans Korsfiestelse og Opstandelse.

Overieveret er Skriftet i en dobbelt gnesk Re-

cension og desuden i latinsk og koptisk Over-
siettclse. Det grundcr sin Beretning paa de 4

kanoniske Evangclier, men indarbejder ogsaa

forskellige apokryfe Overleveringer, som det

dclvis har tiluelles med Petrus-Evangeliet. Den
yngre gneske Recension omfatter ogsaa en meget
ejendommelig Skildring af Kristi Ncdfart til

Dedsriget; men denne er ingen oprindelig Be-

standdel af Skriftet. Forfattct er Pilatus-Akterne

(hvis sldre gneskc Rcdaktion hidrerer fra Beg.

af 5. Aarh.) sandsynligvis omkring Midten af

4. Aarh. Deres Kormaal er at godtgere Jesu

I'skyld og hans Opstandelses Virkelighed ved
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22 Acta Pilati — Adalbert.

slaaende Beviser, og de har vistnok va-ret be-

stcmte til at modvirke og fortraenge de heden-
ske Pilatus-Akter, som under den galerianske

Forfalgelse blev sat i Omlab og efter Kejser

Maximins Befaling endog lsertes udenad i Sko-
lerne. Imidlertid er det ikke udelukket, at

vore A. P. hviler paa et aeldre Forarbejde (jvf.

navnlig Bereringerne med Petrus-Evangeliet). Da
allerede Justinos forudsaetter, at der i det kejser-

lige Arkiv fandtes ofFicielle Akter, vedrarende
Jesu Proces, og Tertullian omtaler en Indbe-
retning til Kejseren fra Pilatus selv (muligvis

identisk med det i Acta Petri et Pauli optagne
Brev fra Pilatus til Claudius), har Formodningen
om eeldre kristelige Pilatus-Akter intet usand-
synligt ved sig. (Lipsius, Die Pilatus-Akten.

Kiel, 2. Aufl. 1886). L. B.

Acta Sanctorum er Titlen paa et bindstserkt

Vterk, der indeholder en kritisk Samling af

Helgenkraniker og Helgenlegender, ordnede
maanedsvis efter vedkommende Helgens eller

Helgenindes Festdag. Planen til Vaerket stam-
mer fra Jesuiten Heribert Bosweyd, d. i Ant-
wcrpen 1629. Efter bans Dad overtog hans
Ordensbroder Job. Bolland (d. 1665) i Forening
med 2 andre Jesuiter, Gotfried Henschen (d.

1681) og Daniel Papebroch (d. 1714) Fortsarttel-

sen. I det 18. Aarh. blev Arbejdet, selv efter

at Jesuiter-Ordenen var ophsevet, fortsat, saa-

ledes at der indtil 1794 forelaa i alt 53 Folio-

bind, som gik til Midten af Okt. Maaned. Efter
Belgiens Indlemmelse i den franske Republik
maatte >Bollandisterne< flygtc, ogVjerkets
Udgivelse standsede da, indtil den belgiske Re-
gering besluttede at understotte Fortssettelsen.

1845 udkom et Bind, der meddelte Helgen-
kranikerne til 15. og 16. Okt., og senere er
Arbejdet fort videre, saa at det no er naaet
til Begyndelsen af Nov. Blandt de nyere Bol-
land ister maa isaer narvnes Vandermoore, V. de
Buck, Karl de Smedt, Josef de Backer og Josef
von den Gheyn.

Lsenge for BollandlsternesTid forelaa der Sam-
linger af Helgenkroniker. I Oldkirkens Dage
havde Maend som Ruflnus, Palladius, Theo-
doretos og andre samraenstillet beramte Aske-
ters Levnedsbeskrivelser til opbyggelig Laes-

ning, og ogsaa i Middelalderen blev der forfattet

en stor Msengde Levnedstegninger af hellige

Maend og Kvinder. Hver af de store Munke-
ordener flk i det 17. Aarh. Samlinger af deres
Ordens Helgenkroniker, og ogsaa enkelte Lande
have deres >Hagiologier,< saaledes England,
Frankrig, Spanien, Baiern osv. Om de danske
Helgener se H. Olrik, Danske Helgener (1893-

94); om de norske L. Daae, Norges Helgener
(1879); om de svenske C. Rosenberg, Nord-
boernes Aandsliv II (1880) 365 f. 579 f. og Hym-
nerne i G. E. Klemming, Sancti Sueciae (1885).

Ft. N.
Acton, Lord John Emmerich Edward Dalby-,

liberal rom. Katolik. f. 1833 i Napoli, er en
Sennesan af Ferdinand IV af begge Siciliernes

Forsteminister og en Dattersen af Hertug Emme-
rich Joseph afDalberg. 1850 kom A. til Mflnchen,
i Huset hos Dollinger, til hvem han blev noje
knyttet. 1859 blev han Parlamentsmedlem for
en irsk Kreds. 1861 grundede han >Home
and foreign Review*, og da den var ophort, et

Par andre Tidsskrifter, der vare Organer for Anti-

Ultramontanismen i England. 1869 blev han
Medlem af Overhuset som Baron af Aldenham,
og kort efter rejste han til Rom, hvor hans Salon
under det vatikanske Kirkemade var et Sam-
lingssted for Oppositionen mod Ufejlbarheds-

dogmet. Fra Rom sendte han og et Par Ven-
ner til >Augsb. Allg. Zeitung< nogle >romerske
Breve<, der siden bleve samlede og ere en
vigtig Kilde til Konciliets Historic 1871 skrev

han >Zur Gesch. des Vatican. Concils<. 1895
blev han Prof, i den nyere Historie i Cambridge.

Fr. N.

Actus forensis. Efter luthersk Lsere er det

syndige Menneskes Retfaerdiggarelse for Gud
en guddommelig Domsakt, i Kraft af hvilken
Synderen paa Grund af Kristi Fortjeneste. som
tilegnes i Troen, bliver erklaeret for retfcerdig.

Romerkirken opfatter derimod Retfaerdiggorel-

sen som en fysisk Handling (actus phgsicus),

en Indgydelse af Retfaerdighed.

Ada, Kainiten Lameks ene Hustru, Moder til

de opfindsomme Bredre Jabal og Jubal, til

hvem Indfarelse af Teltboligcr, Fsedrift og
musikaiske Instrumenter henfores ( IMos. 4, 19)

Adada, By i Juda Stamme (Josva 15. 22).

Adaja, Fader til den retfaerdige Kong Josias's

Moder, Jedida, (2 Kong. 22, 1).

Adalbert, iErkebisp af Hamburg-Bremen, f.

o. 1000, d. 1072, gennemgik Domskolen i Hal-

berstadt og begyndte den kirkelige Rangstige

lige fra Sundiakonatet. Tjente muligvis 1044
Henrik III som italiensk Kansler. 15. April 1045
overdrog denne ham i Aachen iErkebispedemmet
Hamburg; den hajtidelige Ordination besergede

12 Bisper. A.s sedle Skikkelse, hans Aandslivlig-

hed. Veltalenhed, ulastelige Vandel rostes meget;
han var af grevelig JEt og brammede med sit

Slaegtskab med det gra?ske Kejserhus. Hans For-

faengelighed og Overmod vakte ham dog snart

Fjender. 1046 afviste han et Tilbud om Pave-
kronen for at udvikle eu travl Virksomhed i

sin Provins. Til Orkeneerne, Island og Gron-
land naaede Missionen, Bispedemmernes Antal
ogedes, og 1063 udnaevnte Leo IX ham til pavelig

Vikar og Legat efter Bonifatius's Forbillede.

Bremen skildredes dengang som ct andct Rom.
hvor Pilegrimme flokkedes. Medens den ven-
diske Mission organiseredes uhindret, medte A.

imidlertid efter Magnus d. godes Dad Modstand
i Norden. Sverigs Mission var enduu vaklende ; i

Norge brad Harald Haarderaade sig ikke om den
fjaerne Kirkefyrste, og Sven Estridsen, hvis uka-
noniske iEgteskab A. havde oplast, lagde Planen
til den danske K.s Selvstsndighed. Disse Tan-
ker madte A. med den stolte Plan om Op-
rettclseu af et nordisk Patriarkat i Hamburg.
Hans Fordringer greb imidlertid ind i Mainz's
Interessesftere og traadte hindrende i Vejen for

den pavelige Politik. Leo IX afviste derfor

Planen, og Spergsmaalet om et iErkesiede i

Danmark blev ogsaa lagt til Side. I Tyskland
spillede A. en meget vigtig Rolle. Fra farste

Fierd havde han Fjender i de sachsiske Her-
tuger (Billungerne), der efter Henrik Ill's Ded
endogsaa plyndrede hans Besiddelser. Men
1063 steg hans Magt. Trods Modssetningeu til

den asketiske Anno af Kaln blev han Med-
formynder for Henrik IV. A. forpurrede et

Romertog, tvang Billungerne til Skadeserstat-

ning. fik store Len og Abbedierne Corvey og
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Lorsch. 1065 stod han som Tysklands nueg-

tigste Mand og optraadte ogsaa fordringsfuldt

i Norden. 1066 aendredes Stillingen pludselig

ved en Sammensvaergelse imod ham. Hans
pragtfulde Hofhold, Klosterudsugelser og Over-

mod vakte en Storm imod ham. Han skiltcs

med Magt fra Kongen, drog til Bremen, hvor

han maatte kobe Opholdet af Billungerne ved

at forlene dcm med sine Besiddelser. Ulyk-

kerne egedes, idct en hedensk Reaktion ode-

lagde Missionsarbejdct i Venden, og Hamburg
jievnedes med Jorden (1071—72). A. kom vel

atter til Magt ved Kongens Hja?lp, ja genop-

tog endog Patriarkatstanken (Sammenkomst i

Luneburg med Sven Estridsen 1071), saa Smig-

rere begyndte at give ham Titlen; men alle-

rede i Marts 1072 dede han i Goslar, over-

rasket midt i politisk Arbejde. A. fandt en
udmxerket Biograf i Adam af Bremen (3. Bog).

J. O. A.

Adalbert af Magdeburg, JBrkebisp 968—981.
var fodt Lothringer og en Tid Munk i St. Maxi-

min ved Trier. jErkebispen af Mainz indviede

ham 961 til Bisp, da Storfyrstindc Olga af Kijcv

havde udbedt sig en vesterlandsk Kristeudoms-

forkynder. Han udrettedc dog intct i Rusland,

og vendte efter store Farer hjem naeste Aar.

966 blev han Abbed i Wcissenburg i Elsass, 968
den ferste iErkebisp i Magdeburg, der na?rmest

var beregnet paa Missioncn blandt Vendcrnc
hinsides Elben. Her virkcde A. utrtettelig til

sin sidste Visitatsrejse 981. Han holdes for at

va;re Forfatter til en Fortssettelse af Reginos

Kronike (907—67), der er skrevet i Klostret St.

Mazimin. J. O. A.

Adalbert af Prag, Preussernes Apostel, Mar-
tyr, f. o. 950, d. 23. April 997, var af msegtig

behmisk j£t, besliegtet med de baierske Arnul-

finger og Ottonerne. Hans slaviske Navn var
Vojtjcch. Efter en stneng Bamdomsopdragelse
kom han til Magdeburg, hvor den beromte A.

(se ovenfor), hvis Navn han antog, konfirmercdc

ham. 981 var han atter i Prag, og rystet ved
Bispens Sjaelekamp paa Dedslejet, blev han
pludselig greben af Verdensforagt A. blev

dennes Efterfelger 982, men bans Bestnebelser

for at fremme Askese og Celibat gjorde ham
snart forbadt Selv Uengtes han efter Kloster-

stilhed. Paa en Rejse til Italien klostergav han
sig o. 990 i St Alexius paa Aventinerbjerget i

Rom. 0. 993 nedte Paven ham til at vendc hjcm

;

men Stillingen var uforandret. A. missionerede

lidt i Ungarn, men forlod o. 995 sin Post og

drog til Rom, senderknust over Mordet paa 4

Bredre, der mistainktes for Forrtederi. Paven
bad ham atter vende tilbage, men da han blev

baanlig afvist i Behmen, vendte han sig til

Preussen. Fra Danzig drog han til Samland,
hvor han snart fandt Martyrdeden. Hans Lig

blev bragt til Gnesen. J. O. A.

Adaldag, Alrkebisp af Hamburg- Bremen
937—968, var af fornem iEt. Han blev forst

Medlem af Dronning Matildes Hofkapel, der-

efter Otto I's Kansler og Kannik i Hildesheim,

og 937 Unnis Efterfelger i Hamburg. Som
Madam bragte han atter Stiftcts Sag paa Fode.
Hovedvtegten blev nu igen lagt paa Hamburg,
og Bremen blev last fra Kdlns Overherredomme.
Missionsorganisationen fremmedes i Danmark
ved Indssttelsen af Bisper i Slesvig, Ribe og

Aarhus (o. 946) og A. kunde saaledes paa
Kirkemedet i Ingilsheim 948 optnede med
Lydbiskopper (Suffraganer). Da Kong Harald
Blaatand lod sig debe, bredte Kristendommen
sig over hele Danmark; den vandt desuden
Ternen i Norge og naaede Island. Vender-Mis-
sionen sikredes ved Bispestedet i Starigard

(Oldenburg), og der blev bygget Klostre. Otto
I gav Stiftets Ejendomme Immunitet, og 948
leste Agapitus's Bulle Bremen fra Suffraganfor-

holdet til Koln. iErkebiskop Bruno, Kejserens

Broder, maatte siden beje sig for Afgerelsen,

som A. dog fremmede ved falske Dokumenter.
961—2 ledsagede A. Kongen til Italien, over-

vrerede Oprettelsen af Kejserdommet af den
tyske Nation og de vigtigc Kirkeforsamlinger.

Den ene, afsatte Pave blev overgiven til hans
Bevogtning i Hamburg. Senere oplevede A.

Otto lis Tog til Danmark, Harald Blaatands
voldsomme Dod, den hedcnskc Reaktion og
Vendcrncs Hterguingstog mod hans tyske Be-

siddelser. D. 28. April 988. J. O. A.

Adalgar, Munk i Corvey, havde henge vare-

taget jErkcbiskop Rimberts Forretninger og blev

888 hans Efterfolger i Hamburg-Bremen. Pave
Nikolaus l's Bulle om Bremens Selvsta?ndighed

benyttcde han mod K6Inerssedets Fordringer,

men en Synode i Frankfurt, Pavens Kendelse

og en Gudsdom i Tribur (895) gik ham imod,
og han fik kun Tilladelse til at bare Palliet

nord for Elben. For den nordiske Mission

udrettede han intet vsesentligt; Vikingetogene

bragte Forstvrrelse i alt J. O. A.

Adelhard," Abbed i Corbie, f. 751, d. 21. Jan.

826, var en Fetter til Karl d. store. Da denne
forstedte sin ferste Hustru, ternede han sammen
med A., der blev scndt til Corbie. Siden blev

A. Abbed der, og Karl brugte ham som Rigs-

forstander for Sounen Pepin i Italien (781) og
lyttedc ofte til hans Raad. Ludvig den frommc
forviste ham til 0en Noirmoutiers, men 821
blev han forsonet med Kejseren, og han virkede

derpaa ivrig for Missionsarbejdct, ister ved Op-
dragelse af sachsiske Adelsbern i Corbie og
ved Grundkeggelsen af Datterklostret Ny-Corvey
(beremt ved sin nordiske Mission, Ansgar). Rad-
bertus Paschasius beskrev A.s og Broderen Vala's

Levned. A. forfattede selv en Beskrivelse af

Karl den stores Hofholdning, nu kendt i Hinc-
mars Uddrag. J. O. A.

Adalja (Ester 9, 8). en af Jedefjenden Ha-
mans 10 Senncr, som de truede Israeliter tog

Hicvn over.

Adam (a: Menneske), det ferste Menneske,
var efter Frcmstillingerne i de 2 ferste Kapitler

af 1 Mos. (jvfr. 1 Kor. 11, 8 X.\ 1 Tim. 2, 12),

Skabningens Krone, dannet af Jordens Stev,

men tillige delagtig i Guds Aand (jvfr. 1 Kor.

15, 45 f.,i, skabt i Guds Billede, efter Guds
Lignelse. Han blev Stamfader til hele Menne-
skesla?gten (jvfr. Ap. G. 17, 26). Om hans
Fald forteller 1 Mos. 3 (jvfr. 1 Tim. 2. 14).

Efter 1 Mos. 5, 37 blev han 930 Aar gl. 1 den
apokryfe Visdoms Bog (10, 1) sigcs der, at Vls-

dommen drog >Verdens Fader< op af hans
Fald og gav ham Kraft til at herske over
alle Ting, og Kirkens sidste Fiedre (t E.

Irenxos) mente, >at det semmede sig, at dct
ferste Menneske, som Gud havde skabt, og
hvem Frelseren blev forjxttet, selv blev frelst.«
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24 Adam — Adams.

Paulus kalder Kristus >den andcn A.< og op-

stiller ham sora et Modbillede til den forste A.

(2 Kor. 5, 14; Rom 5, 12; 1 Kor. 15, 21 f.

45 f.). — I Talmud skildres A. som kaempestor

og himmelhej, indtil Gud efter Syndefaldet

lagde sin Haand paa ham og gjorde ham lille.

I de saakaldte >AdamsbBger<, blandt and re

i den sthiopiske (overs, af Dillmann, Gottin-

gen 1853) skildres de forste Menneskers Liv

med esterlandsk Fantasi. — I den gl. Kirkes

Kunst, paa Katakombemalerier, Sarkofager,

Guldglas og skaarne Stene, fremstillcdes oftc

baade A.'s og Evas Skabelse, Syndefaldet, Ud-
drivelsen af Paradiset og Forjrettelserne, til-

dels som Symboler, der skulde indskterpc

religiose og sredelige Sandheder. Senere have
Kunstnere som Lukas Cranach, Rafael (i Vati-

kanets Loggiaer) og Michelangelo (i det sixtinske

Kapel) givet beremte Fremstillinger af A.'s

Skabelse og Fald. Se Enhcd, Menncskeslsg-
tens.

Adam (Josva 3, 16). By i Na?rheden af

Jordan, Nord for Jeriko. Vulgata skriver

Navnet Adorn.

Adam af Bremen, beremt tysk middel-

alderlig Krenlkeskrivcr, hvis Vcerk om >de

hamburg-brcmiske .Erkebispers Historie < (overs,

paa Dansk af P. W. Christcnsen 1862) er

forfattet i endelig Form mellem 1072 og 75.

Det er den vigtigste Kilde til Nordens Historie i

den Tid, da Kristendommen udbredtes der.

A.s eget Liv er ret ukendt; 1067 blev han
indkaldt af iErkebiskop Adalbert af Bremen
som Kannik og Lrerer ved Domskolcn. Han
sogte personlig Stof til sit Arbejdc i Danmark,
hvor Sven Estridsen gav ham vigtige Oplys-

ninger. Ligesaa benyttedc han skriftligc Op-
tcgnelser og Dokumenter fra ^Erkcsiedets Arkiv

og este tillige af den mundtlige Overlevering.

Betydningsfuldt var bans personlige Forhold

til den store Adalbert. A. var vel bevandret

i Kirkefaxlrene og i klassiske Vserker, og han
tog Sallust til Forbillede. Han fortceller i

Reglen tart og kort; hvor Begivcnhederne

ligge nans egen Tid na?r, bliver han dog fyl-

digere. I Regelen er han paalidelig og upar-

tisk. De 3 forste Boger give den egl. Historie;

den 4de tilfojer en geografisk-historisk Skil-

dring af de nordiske Lande. Siden fojedc han
og andre en Del Noter til Vaerket. Det blev

forst udgivet af A. S. Vcdel (Kbh. 1579) efter

et Haandskrift i Sore; nyere kritisk Udgave
ved Lappcnberg"i Pertz: ilonumenta Germanice

(i Haandudgave Hannover 1876). J. O. A.

Adam af Fnlda, en musikalsk Forf. fra Over-

gangen mellem det 15. og 16. Aarh., af hvem
vi have en lat. Afhandl. >om Musiken> og en
4-stemmig Motet: O vera lux et gloria.

Adam af St. Victor, en Kannik i Abbediet
St. Victor i Paris, levede i den sidste Halv-
del af det 12. Aarh. og var en af Middel-

alderens betydeligste Hymnedigtere. Man til-

lregger ham en stor Mtengde Sekvenser, og
om end kun en Del af disse virkelig skyldes

A., er det sikkert, at Sekvcnsdigtningen ved
ham fik et nyt Opsving. Hans Sekvenser Andes
i Leon Gautier, Oeuvres poetiques d'A. de St.

Victor I—II. (Paris 1858).

Adam, Melchior, Schlesier af Fedsel, refor-

mcrt af Konfession, d. 1622 som Rektor i

Heidelberg, har i 5 Bind skrevet 136 Biografler

af Lsrde, vssentlig Tcologer og Tyskere. I

anden Bog skildres dog 20 udenlandske Teologer.
Adama (Josva 19, 36), By i Naftalis Stamme,

S. for Gcnesaret So, V. for Jordan.
Adamantins, se Origenes.

Adami-Nekeb (Josva 19, 33), By ved Stain,

men Naftalis Vestgrsnse.

Adamianere eller Adamiter er Navnet paa
forskellige Sekter. Fl. af Kirkefsdrene tale
om nogle ustedelige gnostiske Adamiter, der i

2. og 3. Aarh. negne skulle have holdt Guds-
tjeneste under Jorden; men om disse A. have
vmret til udenfor Hsresiologernes Fantasi, er
ikke sikkert. Senere beskyldte man Katarerne,
Valdesiernc og den frie Aands Brodre og Se-
stre for at fore et lignende >paradisisk< Liv,

og blandt Husiterne var der et Parti, der
kaldtes A. Det var yderligt gaaende Taboriter,

der belt vilde bryde med den rom. Kirke
og gennemfore deres Sag med Void. Men
hvorvidt disse Taboriter virkelig have gjort sig
skyldige i adamitiske Orgier, er mere end
tvivlsomt. Dernsest bruges Navnet om nogle
nederlandske Gendobere, der o. 1580 optraadte
med Krav om, at den, der vilde optages i

deres Sekt, skulde khede sig hclt af i Menig-
hedens Paasyn som Tegn paa den paradisiske
Uskyldighedstilstand, der raadede iblandt dem.
Den nederlandske Gendober David Joris, der
paastod, at Undertvingelse af Skamfolclsen og
fuldstamdig Negenhed fremmede Fuldkommen-
heden, regnes ogsaa ofte til A. 1849 frera-

traadte der endelig i det ostlige Behmen (i

Chrudimcrkrcdscn ved Leitomischl o. fl. St.)

en adamitisk Sekt, der vilde leve i Ejendoms-
fiellesskab og Kvindetellesskab ; den blev Gen-
stand for en streng Forfolgelse. Fr. N.
Adamnan, den 9dc Abbed for det skotske

Kloster paa 0en Iona, var en Sltegtning af den
hi. Colum, hvis Levncd han har skildret (overs,

af J. T. Fowler, London 1895). Desnden har
han, efter den galliske Biskop Arculfs For-
tiellinger, meddelt en Beskrivelse af de hel-
ligc Steder (overs, af J. R. Macpherson. London
1889), som Beda satte stor Pris paa. A. var
fedt i det nordvestlige Irland o. 625; han
dade i sit Kloster 23. Sept. 704. Paa en af
sine Rejser havde han la?rt den Tonsur og
Paaskeberegning at kende, som Angelsachserne
havde faaet fra Rom, men han strtebte for-

gseves efter at faa sine Munke til at forlade de
fsedrene Skikke og folge ham paa disse Punkter.
Adams. 1) William A., amerikansk Pnest,

f. i Connecticut 25. Jan. 1807, d. 31. Aug. 1880.
1831 blev W. A. Pnest ved Kongregationalist-
kirken i Brighton i Massachusetts; 1834 kom
han til New York som Prsest for en presbyte-
riansk Menighed, der byggede en K. til ham.
Ved den virkede han i o. 40 Aar, indtil han
1873 blev President for Union Theological
Seminary i N. Y. og tillige Prof, i kirkl. Vel-
talenhed og Pastoralteol. I denne Stilling

virkede han ved sin bredkirkl., antikonfes-
sionelle Tienkemaade for Tilnrermelse mellem
de forskl. Dcnominationcr. Efter en Prsediken,
han holdt om Arbejdsgiveres Pligter over
for deres Arbejdere, blev Young Men'* Chri-
stian Association of N. Y. dannet i bans Stu-
derevserelse. — 2) William A„ engelsk Prsest,.

Digitized byGoogle



Adams — Adiafora. 25

f. 1814. d. 1848, blev 1840 Pnest ved St. Peters
in tlic East i Mcrton, men Brystsyge tvang ham
til at opgive sit Embede, hvorpaa han flyttedc

til 0cn Wight. Der skrev han, med Deden for

Oje. sine >Sacred Allegories'.

Adar, Israeliternes 12. Maaned, hovedsagelig
svarendc til vor Marts.
Adasar el. Adasa, en By, N. for Jerusalem

paa Vejen til Sikem, beromt ved Judas Makka-
lueers Scjr over Nikanor 161 f. Kr. (1. Mak. 7).

Adbecl (1 Mos. 25, 13), ismaelitisk Stamme-
bevding.

Addan (Esra 2, 59), en babylonisk By, hvor-
fra Israeliter vendtc hjem til Jerusalem.
Addar (1 Kron. 8, 3), Israelit af Benjamins

Starame.

Addar el. Hazar-Adar (4 Mos. 34, 4; Josva
15, 3), en By ved Judas Sydgnensc.
Addi (Luk. 3, 28), en af Jesu Stamfadre.
Addison, Joseph, engelsk Digter og Apologet,

f. 1672, d. 1719, har efterladt sig Udkast til

et stort Forsvarsskrift >om den kr. Religions

Sandhcd<, der skulde udvikle de historiske

Grundc for Troen paa den kr. Aabcnbaring.
Ad Dominic! Gregis enstodiara. Leo XH's

Bulle af 11. April 1827, hvorved Bispedem-
mcrnc i den ovre-rhinske Provins oprettedes.

Addan, en Israelit efter dct babylonske
Fangenskab (Esra 2, 59; jvfr. Neh. 7, 61).

Adeodatus. 1) Dette Navn, der betyder >Guds
Gavcc, bar Kirkefaderen Augustins Son. —
2) A., Pave 672—76, var en Ven af Munkene
og tog Del i den monotelctiske Strid. Han
var den ferste Pave, der begyndte sine Breve
med Formlen: Salutem et apottolicam benedic-
lionem (Hilsen og apostolsk Velsignelse). Da
en tidligere Pave (Deusdedit 615—18) barer et

Navn, der betyder det samme, kaldes A. stundum
Adeodatus II.

Adhemar af Pay, der herte til den bekendte
SUegt Monteil, fulgte ferst den militare Lobe-
bane, men blev sencre Pnest og Biskop i Puy.
Efter Pave Urban It's vseldige Korstogspnediken
paa Kirkemedet i Clermont (1095) var han
den ferste, der tog Korsct, og han blev straks

udnsvnt til pavclig Lcgat paa Togct, ligesom
han ogsaa ved sin Nidkerhed bidrog ma?gtig

til at wkke Begcjstringen for det lste Korstog.

I Spidsen for en talrig Skare Praester og Krigere
fra Sydfrankrig drog han sammen med Grev
Raimond af Toulouse til Konstantinopel, og I

Lillcasien, hvor han udmserkede sig i flere

Kampe, genoprettcde han den forfaldne Mauds-
tugt i hele Korsharen, der talte 600,000 Mand.
Da denne af Sultan Kerboga var indesluttet

i Antiokia, og en Panik var udbrudt ved
Rygtet om, at alle Fyrsternc vilde sege at

frelse sig ved Flugt, bcroligede A. de angste-
lige Masser, hvortil Fundet af den hellige

Lanse (rimeligvis ct >fromt Bedrag< af en
Pnest) ydede ham en fortrinlig Hjeelp, og skaf-

fedc Korsharen en stor Sejr. Han dode kort
efter, 1. Aug. 1098. K. T.

Adiafora. Fra gammel Tid bar det vierct

et omstridt Spergsmaal blandt Moralliererne,

om der gives Handlingcr ellcr Forhold, der
ere saa ubetydelige, at de falde ganske udenfor
Sadeloven, og hvor det altsaa staar enhver
frit for efter cget Godtykke at handle paa den
enc ellcr den anden Maade. Saadanne bc-

tegner man med Navnet Adiafora (af a priva-

tivum og Statpipco, gore Forskel) eller lige-

gyldige Handlingcr. Alleredc Oldtidens Stoikere

syslede meget med dette Spergsmaal, dog i

en noget anden Retning. De anvendtc nemlig
ikke dette Begreb paa visse Handlinger eller

Forhold, men derimod paa Livsgoderne. Af
deres abstrakt idcalistiske Livsanskuelsc fulgte

nemlig, at de kun erkendte det gode eller

Dyden som sandt og 'virkeligt — i Forhold
til den var alt andet vscseuslest og vardi-

lest. Den sande Vismand vilde derfor kun
strabe efter Dyden, derimod vilde alle ydre Livs-

goder va?rc ham ligegyldige, adiafora. Sund-
hed ellcr Sygdom, Rigdom eller Fattigdom,
Beremmelsc eller Vanry vilde alle viere lige

gode for den vise, naar han blot vidste sig

i Besiddelsc af Dyden. Som saa mange andre
stoiske Lardommc kunde denne Opfattclse

dog ikke gennemferes i at sin ideale Stneng-
hed. Man erkendte, at visse ydre Livsgoder
i alt Fald dclvis kunne vterc en Betingelse for

den sodelige Handlen og dcrved fremme den,

f. E. Sundhed, ^Erc, Velstand, medens Mang-
len af dem kunde lagge Hindringer i Vejen
for den stcdelige Handlen, f. E. Fattigdom,
Sygdom. Man opstillede derfor trc Klasser af

Adiafora: attraavardige Adiafora, forkastelige

Adiafora og endelig de egentlige Adiafora.

Disse sidste havde da slct intet med Dyden
eller den sadelige Handlen at gere (f. E. om
man har merkt eller lyst Haar).

Kristcndommcn maatte med sin dybe og
inderligc Livsopfattelse bringe Spergsmaalet
frem paany. Dog fulgte det af hele den Maade,
hvorpaa Evangcliet forkyndtes, at Spergsmaalet
ikke fremkom i Form af abstraktc Teorier,

men som praktiske Problemer. Vi tneffe det

berert i Paulus's Breve, saaledcs 1 Romerbrevcts
14 Kapitel, endnu starkerc i 1 Kor. 8 og 10

Kap., hvor der cr rejst Spergsmaal om, hvor-

vidt de Kristnc kunne kebe og spise det

Offerked, der solgtes paa Torvct, som alminde-
ligt Ked. Idet Paulus stiller dette frit for

enhver, erklarer han det for et Adiaforon.

Men hcrved blivcr bans Betragtning ikke

staaendc; ban standser ikke ved det blotte

Retssporgsmaal. hvorcfter Fortaring af det paa
Torvet kebte Offerked maa crklares for et

Adiaforon, men han ferer det videre frcm for

Karlighedens Lov. Og saa kommer han til

det modsattc Resultat: det er ingenlundc lige-

gyldigt, Adiaforon, om den cnkelte spiser af

det hedenske Offerked. naar bans svagcre

d. e. mindre indsigtsfulde Broder tager For-

argclse dcraf og muligvis derved kunde rokkes

i sin kristcligc Tro, ja maaskc endog bringes

til Frafald fra den. Medens saaledcs Begrebet

Adiaforon, bctragtet fra Abstraktionens Hejder,

antager et saadant Rumfang, at Apostclen endog
har udraabt: >Alt er mig tilladt< (1 Kor. 10,

23), saa svindcr det i den Grad ind, naar det

bringes i Forhold til Livets Virkclighcd og be-

demmes fra Karlighedens Standpunkt, at det

tilsidst blivcr til intet og slaar over i sin Mod-
satning: > Intet cr mig tilladt< (1 Kor. 9, 12;

jfr. 2 Kor. 5. 14).

Den felgcndc Tid optog dog ikke Spergs-

maalet paa ny. Middelaldercns Kirkc var

hildet i en altfor udvortcs Betragtning af Evan-
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26 Adiafora — Adiaforistisk Strid.

geliet som nova lex, til at den kunde give Rum
for en saa dybsindig Betragtning som den,

Apostelen havde gjort gsldende. Vel dispu-

terede Thomister og Scotister, om der gives

ssdeligt ligegyldige Handlinger (de ferste be-

niegtede det, medens Scotisterne paastod det),

men dette var dog kun logiske Tankeovelser;
derimod maatte Problemet atter komme frem
ved Evangeliets Fornyelse gennem Reforma-
tionen, om ikke lige sfrraks saa dog som F»lge

af dennes dybere Lovopfattelse. Den forste

Gang skete dette dog paa en mere indskrcenket

Maade i Sager vedrorende Gudstjencstens Ord-
ning, hvorved den saakaldte adiaforistiske Strid

opkom 1548 (se nedenfor).

Til en mere omfattende Betragtning ferer

Pietisraens heftige Stridigheder med de luthersk-

ortodokse Teologcr om Helliggorelsen. Spener
og hans Venner knevede, at denne skulde
strakke sig over hele Livet: hvert 0jeblik i

en Kristens Liv har sin alvorsfulde Betydning,
og der er intet saa ringe og ubetydeligt, at det
kan falde udenfor Helliggorelsen og dermed
udenfor Sajdela-ren. Ud fra dette Synspunkt
forkastede de adskillig Speg og Leg, hvilket

man hidtil havde anset for uskyldig og til-

ladelig Tidsfordriv, Fornemmelig gjaldt denne
Fordommelse Kortspil, Tobaksrygning, Dans,
Koncert og Teater. De ortodoks-lutlierskc Teo-
loger erklserede derimod alt dette for uskyldige

Mellcmting, Adiafora, som faldt ind under et

Kristenmenneskes Fribed, og som ingen havde
Ret til at forbyde ham. For at htcvde denne
Frilled gik de saa vidt, at de paa Trods rag

Tobak og spillede Kort for at vise, at de
vare gode lutherske Kristne og ikke Svsermere
eller Hamgehoveder. Pietisterne havde Ret i

H;evdelsen af det ideale Livssyn, som vil drage
hele Kristenlivet ind under Helliggorelsen, men
deres Fejl bestod i en altfor udvortes Lovop-
fattelse i Forening med et overmaade begnenset
Livssyn, der manglede Forstaaelse af alt, som
ikke har et umiddelbart rcligiost Pncg. Den
ortodoksc Opfattelse var nu rigtignok lige saa
ovcrfladi.sk og udvortes, idet visse Forhold i

Livet efter dens Opfattelse faldt ganske uden-
for Loven. Imidlertid havde dog Pietismen
den evangelisk-lutherske Opfattelse og den nor-
diske Krihedsfolelse saa meget imod sig, at det
ikke lykkedes den at gennemfere sin Rigorisme
i de brede Folkemasser. Alligevel er dens
snarvre Livssyn paa ny blevct optaget og frem-
met af den danske saakaldte >Indre Missions*
Tilhengere, der udtale ganske det samme Ana-
tema over Dans, Kortspil og Teater og finde

et af Kendetegnene paa, at man er et sandt
Guds Barn deri, at man afholder sig fra al

saadan >Ugudelighed<.

Striden mellem Pietister og Ortodokse bragte
saaledes ikke Sporgsmaalet om Adiafora til

nogen dybere Afslutning. Dette skete ferst

med Schleiermachers aandfulde Undersegelse af
Pligtbegrebet, der bragte ham til det Resultat,

at alt i den Kristnes Liv, selv de ringeste og
ubetydeligste Handlinger falde ind under Kser-

lighedsloven, hvorefter alle Adiafora ganske
bortfalde. Imidlertid driver Schleiermacher
med sin ensidige Hevdelse af Individualitetens
Autonomi Sagen paa Spidsen, og henfaldcr til

en stedelig Determinisme, hvorefter hvert enkelt

Moment i Handlingen er bestemt med en ufra

vigelig Nadvendighed. Schleiermacher oversaa,

at det samme Maal kan naas ad forskellige

Veje og med forskellige Midler, og nerved aab-

nes et Spillerum for den individuelle Frihed,

som efter eget Godtykke kan va?lge det ene
eller det andet Middel.

Resultatet bliver da, at der ikke vil kunne
opstilles Adiafora i den Forstand, at enkelte

Handlinger eller Tilstande skulde falde hclt

udenfor Sa?deloven, naar denne opfattes i sin

fulde Dybde og Omfang som Kterlighedsloven.

Derimod bliver der i den ssedelige Handlen et

adiaforistisk Moment, idet den samme Hand-
ling vil kunne udferes paa forskellig Maade,
hvoraf den ene kan vrere ligesaa god som den
anden, og mellem disse vil den handlende Per-

sonlighed faa frit Valg, saa at de for saa vidt

blive Adiafora for ham. H. S.

Adiaforistisk Strid. Denne Strid, der ikke
omfatter hele Sporgsmaalet om Adiafora (se

ovenfor), men kun et enkelt Punkt indenfor
samme, blev fremkaldt ved det saakaldte Leip-

ziger-Interim af 1548. Dette, der var affattet af

Melanchthon og Here ligesindede Teologer, sogte

at udjffivne Kloften mellem Papisterne og de
Evangeliske, dels ved at genoptage Acre gamle
Ceremonier i Gudstjenesten, som de Evangeliske
havde afskaffet, dels ved en udvisket Frem-
stilling af den lutherske Kirkelsere, i hvilken

de skarpe Punkter vare borttagne. De lutherske

Kirkepsalmer bleve ombyttede med gamle la-

tinske Hyraner, og Messen blev genindfort uden
Kommunion. Hos de stnengere lutherske Prse-

ster og Teologer fandt Leipziger-Interimet en
bestemt Modstand; mange vtegrede sig haard-
nakket ved at godkende det, og blev som Felge
deraf baade afsatte fra deres Embeder og lands-

forviste. Melanchthon blev som Hovedophavs-
manden til dette Interim Genstand for heftige

Angreb, men fremforte til sit Forsvar, at det
jo her kun drejede sig om Adiafora, d. e.

saadanne Punkter, som ingen vtesentlig Be-
tydning havde for La?re og Kultus. og i hvilkc

man derfor gerne kunde foje sig efter Mod-
standerne, naar derved Kirkefreden kunde be-

vares. Men dette vilde de strengt lutherske

Teologer og Pra^ter, hvoraf mange havde mistct

deres Embeder eller paa anden Maade va;ret

udsatte for Forfolgelser, paa ingen Maade ind-

romme. Indenfor Lutheranerne dannede sig

to Lejre: den mildere og mere ireniske Ret-

ning, hvortil Wittenberger- og Leipziger- Teo-
logerne herte, sluttede sig om Melanchthon,
medens de strange Lutheranere under An-
fersel af Matthias Flacius. Amsdorf og Wigand
samlede sig i Magdeburg; de flk senere An-
sffittelse ved det nye Universitet i Jena, som
blev den lutherske Ortodoksis Hovedfxstning.
Den adiaforistiske Strid flk forclebig en brat

Afslutning ved Kurfyrst Moritz's pludselige

Krigserklaering til Kejser Carl V og de der-

efter felgende Begivenheder. Men Ophidsel-
sen i Sindene og den deraf felgende Sondring
mellem den ireniske og den strengt ortodokse
Retning vedblev endnu i mange Aar. Kon-
kordieformlen fandt sig derfor foranlediget til

at tage Sporgsmaalet om Adiafora i Guds-
tjenesten op paa ny og bchandler det i den
tiende Artikel, hvor den kommcr til det Re-
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snltat at saadanne Adiafora eller Mellemting
rigtignok gives i Gudstjeaesten og kunne efler

(get Godtykke medtages eller udelades, men
de ophore at va:re ligegyldige, naar kirkelige

Modstandere kneve dem indferte for derunder
at indsmugle deres falske Lserdomme og Cere-
monier, og at det derfor 1 saa Tilfelde bliver de
rettroende Kristues og ister Guds Ords Tjeneres
Pligt bestemt at modssette sig dem. H. S.

Adida (1 Mak. 13, 13) en af Krigspladserne

for Simon Makkabaeers Kampe. maaske Hadid
ved Lydda, det nuvierende el. Chaditheh. Ves-

pasian anlagde her en Befsestning for at be-

herske Vejen fra Joppe til Jerusalem.
Adiel (1 Kren. 4, 36), Israelit af Simeons

Slamme.
Adin (Esra 2, 15), fornem Israelit, hris Shegt

vendte tilbage til Jerusalem efter Fangenskabet
i Babylon.
Adina (1 Kren. 11, 42). Sisas Sen af Rubens

Stamme, en af Kong Davids Stridshelte.

Aditaim (Josva 15, 36), en By i Juda Stamme
mod NV., op til Filisterlandet. Maaske den
samme som Hadid (se Adida).

Adlai (1 Kren. 27, 29) Fader til Safat der
bestyrede en Del af Davids Gods (Oksendrift).

Adler. 1) Adolf Peter A. var f. i Kbhvn.
29. Aug. 1812. Efter at have taget teologisk

Embedseksamen 1836, foretog han en Rejse i

Tyskland, hvor den hegelske Filosofi greb ham
som saa mange af hans Samtidige. Efter sin

Hjemkomst tog han Magistcrgraden og holdt

fllosofiske Forela^ninger ved Universitctct.

1841 blev han Sogneprest paa Bornholm, hvor
han en Tid synes at have vseret anset for en
dygtig Priest; men en Fortale til nogle Pra?di-

kener, han udgav 1843, viste Tegn paa, at han
var sindsforvirret, og Aaret efter blev han ferst

snspenderet og siden afskediget. Han udgav
senere flere Skrifter og mente — dog nteppe

med Grund — at han var bleven uretfserdig

behandlet Han dede i Kbhvn. 5. Okt. 1869.

L. K. — 2) Herman A., f. i Hannover 1839,

kom 1845 til London, hvor hans Fader var
bleven Overrabbiner. 1863 blev han For-

stander for det jediske Kolleglum i London,
og 1879 Faderens Efterfelger som Overrabbiner.

Han udgav en Kritik af Biskop Colensos Be-

tragtning af Mosebegcrne og er paa forskellig

Maade optraadt som Forsvarer af den jediske

Religion og af Jedcrne, saaledes i » Recent
Phasis of Judaeophobia< (London 1881). — 3)

Jakob Georg Christian A., Generalsuperinten-

dent i Slesvig og Htajsten. f. 8. Dec. 1756 i

Anues ved Slien, glk i Altona Gymnasium.
1776 kom han til Kiel som Student. Han
studerede isser orientalske Sprog. undersegte
og katalogiserede i Kbhvn. de kuflske Haand-
skrifter. O. H. Guldbcrg hjalp ham til et

Rejsestipendium. ved hvilkct han 1780—82
kom til Tyskland, Holland, Frankrig og Italien

for at undersege gneske og esterlandske Bibel-

baandskrifter. I Rom blev han indlemmet i

Stefan Borgias Kreds: han beskrev denne Kar-
dinals gammelarabiske Montsamling og udgav
en arabisk Fremstilling af Drusernes Historic

Efter Hjemkomsten blev han 1783 Prof, i Sy-

risk ved Kbhvn's Universitet, og som saadan
fortsatte han Granskningen af de syriske Over-

sarttelser af det n. Test, og udgav, paa Grund-

lag af den tyske Filolog J. J. Reiskes Forar-
bejder, med Suhms Understettelse, den arab.

Historieskriver Abulfedas Aarbeger. 1785 for-

bandt han Embedet som Prcest ved Frederiks
tyske Kirke med sit Professorat. 1788 blev han
Prof. cxtr. i Teologi, 1789 tysk Hofpnest, 1790
Dr. theol., Medlem af Missionskollegiet og
Meddirekter af Waisenhuset. Som Teolog var
A. afgjort Rationalist, og som Proedikant for-

kyndte han sin rationalistiske Kristendom med
stor Veltalenhed. 1792 blev han Overkonsi-
storialraad og Generalsuperintendent i Slesvig.

1806 tillige i Holstcn. I denne Stilling udar-
bejdede han en Agende, der indeholdt en fuld-

stsndig rationalistisk Liturgi, i hvilken baade
Velsignelsen, Trosbekendelsen og Fadervor vare
omstebte i rationalistiske Former. Denne > A d -

lerske Agende < blev 2. Dec. 1796 autoriseret

til Indferelse, men mange Steder gjorde baade
enkelte Maend (som Grev F. L. Stolberg) og
hele Menigheder Modstand mod dette For-
seg paa at rationalisere Gudstjenesteu. Lidt
efter lidt tnengte Agenden dog igennem, stettet

af A.s Indflydelse i begge Hertugderamer. Han
dede 22. Aug. 1834 paa en Visitats i Gickau
ved Lutjenburg; men da var Kampen mod
Rationalismen for lamge siden begyndt, navnlig
ved Claus Harms s Teser 1817. Fr. N.
Adma (1 Mos. 10, 19), By i Kauaans Land,

naer Sodoma og Gomorra.
Admata ntevnes (Ester 1, 14) som en af Kong

Ahasveros's fyrstelige Raadgivere.
Adna. 1) En Israelit fra Esras Tid, der havde

oegtet en Hedningekvinde. (Esra 10. 30). —
2) Kong Josafat af Judas Krigseverste (2 Kren.
10. 14).

Ado, iErkebiskop af Vienne, d. 16. Dee. 875,

var en fortrolig Ven af Paverne Nikolaus I og
Hadrianus II og havde ogsaa paa sine Rejser

lsert Biskop Claudius af Torino at kende. A. tog

Del i alle Tidens kirkelige og politiskc Kampe og
har efterladt sig en Verdenskrenike, der af og
til indcholder vrerdifulde. selvstaendige Efter-

retninger. og et Martyrologium. I et tabt Skrift

forsvarede han den vesterlandske Kirke (navn-

lig filioque) over for Gnekernes Angreb.
Adolphus, Ivar Pedersen, f. i Bergen 1C20.

blev Student fra Tronlhjem. 1644—46 stu-

derede han 1 Leiden, 1647 blev han Kapellan

til Fron og senere Sognepreest samme Steds

samt Provst over Gudbrandsdalen. 1649 blev

han Magister i Kbhvn. ; d. 1665. Han var drik-

fieldig og fremfusende, men en af Norges laer-

deste Ma?nd i sin Tid. Hans Lerebog i Vel-

talenhed (medulla oratorio, Leiden 1646) udkom
i Udlandet i en Msengde Oplag. Hans Befat-

ning med Anteget af Lesje Ja:rnva?rk indvlklede

ham i en Proces, der kostede ham hele hans
Formue. Hans Efterkommere blcve Bender.

A. B.

Adonai, Herre, var det Navn paa Gud. som
Jederne altid teste i det gl. Test., hvor der
stod >Jahve<. Se Jahve.

Adonia (Adonijah), Davids 4de Sen, fedt i

Hebron af Haggit, var udmaerket ved Skeuhed,
a-rgerrig af Sind. Han omgav sig med en Liwagt
og lod sig, medens Faderen levede, udraabe
til Konge. Abjatar og Joab stottede ham,
men Profeten Natan forstyrrede Planen. Salomo
tilgav ham, men da han genoptog Planen ved
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28 Adonia — Advent.

at begtere Abisag til Hustru, lod Salomo ham
drsebc. (1 Kong. 1—2). — 2 andre Israeliter af

dette Navn nsevnes 2 Kren. 17, 8 og Neh. 10, 16.

Adonibesek (Dom. 1, 5), en kananteisk Fyr-

stc, som overvindes af Juda Stamme.
Adonikam (Esra 2, 13), Stamfader for en

talrig jedisk Slsegt, der vendte hjem fra Eksilet.

Adoniram (1 Kong. 4, 6; 5, 14) eller Ado-
ram (2 Sam. 20, 24), Rentemester 3: kongelig

Hoveritilsynsmand under David, Salomo og

Kehabeam. Han blev stenet paa Grund af

sidstntevntes Udsugelser. (1 Kong. 12, 18).

Adoni-Sedek (Josva 10, 1. 26), Konge af

Jerusalem, overvundet og hamgt af Josva.

Adoptianismen er et kristologisk Kastteri,

fremsat i Slutn. af det 8. Aarh. af Biskopperne
Elipandus af Toledo og Felix af Urge!. Stat-

tendc sig til Udtalclser af nogle Kirkefsedre og
til den spanske Liturgi udtalte E., at Faderens
Enbaarne er Guds sande Sen, men Marias
Ferstefedte kun Guds Adoptivsen. De Kirke-

fsedre, paa hvilke E. vilde stette sin Lsre,
havde imidlertid kun udtalt, at Kristus havde
paataget sig eller adopteret den mskl. Natur;
men ingen af dem havde i Virkeligheden, som
E., lsert, at Kristus efter sin mskl. Natur var
bleven adopteret af Faderen. Senere sluttede

Felix sig til denne Lsre og blev dens egentlige

Forsvarcr. I Lebet af 792—99 skrev Alkuin
o. a. Modskrifter imod den, og den blev for-

domt paa flere Synoder. Felix genkaldte flerc

Gange, men faldt tilbage. Fra 799 til sin Dad
816 blev han holdt under Bevogtning af Lejd-

rad af Lyon, men det viste sig efter hans Ded,
at han var bleven sin Vranglwre tro. Denne
Laxe vandt stor Udbredelse i Spanien, hvad
der fremgaar af, at Lejdrad o. a. skal have
omvendt 20,000 fra den. Den spores endnu i

Slutn. af det 9. Aarh.
Man her ment, at denne Laere skulde vaere

ct Forsog paa en Tilnau-melse til Islam, men
dette er nteppc Tilfaeldet; snarere skyldes den
Paavirkning fra Nestorianismen, om hvilken

den minder endog i sine Udtryk. Den er et

— omend mislykket — Forseg paa at betone
Kristi sande Menneskelighed og den etiske

Udvikling hos ham ; gennem Adoptionsforholdet
mente man at stille Kristus ligc med Menne-
skene, der blive Guds Bern ved Adoption.
Da Middclalderens Udvikling gik i Retning af

at betone det guddommelige hos Kristus (Trans-

substantiationslan-en), maatte denne Lsere ned-
vendigvis rammes af en absolut Fordemmelse,
og den blev uden Betydning for Kirkeleren.

J. C.

Ador eller Adoraim, By i det sydlige Juda,
befestet af Rehabeam, herte efter Eksilet til

Idumam, erobredes af Hyrkan, genopbyggedes
af Romcren Gabinius. Kaldes nu Dura, en
stor Landsby i Distr. Hebron, omgivet af Oliven-
lunde og Kornmarker.
Adoration (Tilbedelse). I Osterleden var det

almindeligt at hilsc Fyrster og hejtstaaende
Personer med Knsefald og Fodkys. Denne Skik,

som Alexander d. st. lrerte af Pcrserne, gik over
til Vesterleden, og i det romerske Kejserriges

Dage blcve Kejscrne hilsede paa denne Maade.
Efter det 9. Aarh. gjorde ogsaa Pavcrnc, som
Kristi Stedfortnedere, Krav paa at teres med
Knsefald og Fodkys. AUeredc tidligere var det

ogsaa blevet Skik at vise iErefrygt for Billeder af

Kristus og Helgener ved Kys og Knsefald.

idet man dog i Teorien fastholdt, at disse

iEresbevisninger ikke gjaldt Billedet, men den,

der var afbildet paa dette. Denne Adskillelse

blev imidlertid i Praksis som oftest overset (se

Art. Billedstrid). I den rom. (og tildels ogsaa

i den gr.) K. skelner man imellem den Til-

bedelse (Xarpeia\ der alene tilkommer Gud og

hans Salvede, og den relative, indirekte Til-

bedelse (SovXeia), der maa ydes Helgenlevninger,

Kruciflkset og Billeder. Kun de tre guddomme-
lige Personer kunne, efter rom.-kat. Op-
fattelse, egentlig vsere Genstand for > absolut

Dyrkelse< , men Helgener og Salige kunne hyldes

med en >relativ Dyrkelse< (cultus dulia), den
hi. Jomfru og Englene endog med en cultus

hyperdalia;; alene den treenige Gud ber i

Ordets egentlige Forstand tilbedes, men Jomfru
Maria og alle Kirkens Helgener kunne paakaldes
(inoocatio, modsat adoratio) til Hjselp i Ned og

som Forbedere. — Da Lseren om Nadverfor-
vandlingen var bleven kirkelig fastslaaet (1215),

blev ogsaa Tilbedelsen af Hostien ved Knae-

fald kirkelig paabudt (af Honorius III). Mange
Steder, navnlig i Klostre, Andes Broder- eller

Sesterskaber, hvis Medlemmer skiftes til at til-

bede det udstillede Sakrament (Sanctissimum),
saaledes at dette derved bliver Genstand for

en evig Tilbedelse. Fr. N.
Adramelek (2 Kong. 17, 31), en af de se-

mitiske Guddomme, som Samaritanerne dyr-

kede ved Siden af Herren. A. er den samme
som Assyrernes Adar og dyrkedes ved Bnend-
ofre, ogsaa af Mennesker. A. fremstilledes som
en Tyr med Menneskehoved.
Adramyttium. en By i Mysien, de pergamen-

iske Fyrsters Havneby, under Romerne Ssede

for Distriktets juridiske Myndighed. (Ap. G.

27, 2).

Adrianns, se Hadrianus.
Adriel (1 Sam. 18, 19) valgte Saul til sin

Svigersen, skent han havde lovet David sin

Datter Merab.
Adnllam (1 Mos. 38, 1; Josva 12, 15) gam-

mel kanansisk Kongestad, der laa i den vest-

lige Lavning af det senere Juda (Schefela)

Rehabeam befrestedc den. Hulen A. tjente

David til Skjulested (1 Sam. 22, 1; 1 Kren. 11,

15). Den er nceppe identisk med de Klippe-
hulcr, som Andes ved Chareitun, S0. for

Betlehem.
Asnmmim (Josva 15, 7) ct Sted paa Gnensen

mcllem Juda og Benjamins Stamme, maligvis

det moderne El Dem, midt mellem Jerusalem
og Jeriko.

Advent (adventns, sc. Domini o: Hen-ens
Komme). Fra Slutningcn af 5. Aarh. begyndte
det at blive almindeligt at fcjre en Adventstid
som Beredelse til Julefesten. ligesom Fasten
forberedte Paaskefesten. Nogle Steder (som i den
milanesiske og mozarabiske Liturgi) havde man
6 Adventssendagc, andre Steder (som i Toledo)

5 eller kun 4. Det sidste Tal blev det al-

raindelige. Formaalet for de 4 Adventsuger
skulde vsre at fremme en vsrdig Modtagelse

af Julens Evangelium. I den rom.-kat. (og

tildels i den anglikanske) K. har Gudstjene-

sten i Adventstiden ct Bodens Prteg. Af Messen
udeladcs det frydefulde Gloria, og 1. og 2.
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Adventssandag bruges Orgelet i Reglen ikkc;

i Fmrebogen Uescs ikke Te Deum; den litur-

giske Farve er den violette. Adventstiden er

ogsaa for rom.-kat. (som for anglikanske)

Kristne en Fastetid; men Fasten over-

holdes nu ikke lige streengt alle Vegne. I

Middelalderen vare Bryllupper og alle larmende
Forlystelser mange Steder forbudte i Advents-
tiden; nu najes Komerkirken som oftest med
at forbyde Dans og store Bryllupsgilder. I denne
Tid afholdes de saakaldte Rorate-Messer
(efter Jes. 45, 8: Rotate coeli desuper a: Drypper,
I Himle, fra oven ned !), der, som Symbol paa
Market for Kristus, lieses for Daggry; og hvor
der Andes Menighedssang, synges da en Rorate-

Hymne. bygget over det omtalte Sted hos Jesaja.

I den cvgl.-luth. K. flk navnlig den forste Ad-
ventsendag Betydning som Kirkens Nytaars-

dag. I Adventstiden bliver der i nogle Lands-
kirker holdt Ugedagsgudstjenester; der er i

Here Lande henlagt Bods- og Bededage til

denne Del af Kirkeaaret, og overalt bar For-
ventningens Glsede skaffet sig Luft i Advents-
psalmer. Fr. N.
Adventister (af Advent) er Fellesbemevnelse

for Here Sekter, af hvilke dog kun den, der
kalder sig >Syvende Dags Adventister>
Andes her i Norden; det er denne, der skal

skildres i det felgende. — I indevserende Aar-
hnndrede, i Trediverne, var Skotland og Nord-
england Skuepladsen for en ejendommelig
religies Beva?gelse: Tanken og Forventningen
om Kristi Genkomst greb Sindene med en i

lange Tider ukendt Magt; man kastede sig

over de profetiske Udtalelser herom i Biblen,

ikke mindst over de dunkleste Partier af

Daniels Bog og Johannes's Aabenbaring, og
medte frem med sindrige Fortolkninger deraf.

Bevegelsen forplantede sig til Amerika og affodte

her Adventisternes Sekt, hvis Hovedmand var
Farmeren William Miller, f. 1782, d. 1849.

M. havde i Begyndelsen vteret Deist, men 1816
blev han religiost vakt gennem Baptisterne.

Efter sin Vekkelse granskede han i Skriften

og sogte navnlig at udregne Tiden for Herrens
Genkomst, der efter hans Mening vilde ske
omtrent 1843 (Evidences from Scripture and
History of the Second coming af Christ about
the year 1843. Brandon 1833). M. gik ud fra,

at de i Dan. 8, 14 nevnede >2300 Aftener og
Morgener< vilde viere til Ende omtr. 1844, og
derfor ventede han til den Tid Herrens Gen-
komst. Denne Beregning vandt Tiltro mange
Steder i de amerikanske Baptistmenigheder.
M. drog rundt og predikede om Kristi snare
Komme. og 1843 og 44 steg Forventningen til

det hajeste; men 1845 udstedte Baptisterne
M. og bans Tilhengerefiom falske ProfetecJ
Derved blev Stedet givet til Dannelsen af ad-

ventistiske Menigheder, og en af disse kom i

en skebnesvanger Beraring med en langt seldre

Sekt ved Navn >Syvende Dags Baptister<£pm
hvis Oprindelse vi skulle oplyse folgende. Der
fandtes allerede i det 16. Aarh. i England
aandelige Svrermere, som mente at have gjort
den Opdagelse, at Bortkastelsen af den syvende
Dag (Jedernes Sabbat) som ugentlig Helligdag
og dens Ombytning med Sandagen var en
Helligbrede, og som derfor atter helligholdt

Lardagen istedetfor Sendagen ; man kaldtc dem

Sabbatariere. Deres Antal voksede under For-
felgelser i det 17. Aarh. En af dem, Pnesten
Bampfleld (f 1683), stiftede .Syvende Dags Bap-
tisterne', der snart efter overfortes til Ame-
rika, hvor Sekten vandt ikke faa Medlemmer^
Et af disse, Kvinden Rachel Preston, sluttede

sig 1844 til Adventisterne i Washington, men
vandt tillige disse for >Syvende Dags Bap-
tisternes< Lsrdomme; saaledes fremkom den
forste Menighed af >Syvende Dags Adventister*.

Der opstod herved et Skisma indenfor Adven-
tisterne, af hvilke en Del vedblev at holde paa
Sendagens Helligholdelse; de kaldes >Ferste

Dags Adventister < . Udeblivelsen af Herrens Gen-
komst i 1844 var naturligvis en stor Skuffclse

for >Milleriterne<, men de trastede sig med,
at endog denne smertelige Skuffelse var forud-

sagt ved Ordcne i Joh. Aab. 10, 9-10, og flk Mod
igen. » Forste Dags Adventisterne* drog derimod
den Slutning, at Beregningen maatte va?re fejl,

og regnede anderledes, men kun for at lide

nye Skuffelser og blive til Latter. >Syvende Dags
Adventisterne* bar sig klogere ad og leerte nu, at

Beregningen var aldeles rigtlg; man havde kun
misforstaaet Daniels Ord om, hvad der skulde

ske i 1844. Ordene >Helligdommen skal faa

sin Ret igen< skulde nemlig ikkc, som tidligere

antaget, vaere at forstaa om Kristi Genkomst og
Verdens Ende, men om at Kristus da skulde

begynde det sidste Afsnit af sin Tjeneste som
Ypperstepnest i den nye Pagts Helligdom,

hvilket skulde bestaa deri, at han rensedc

Helligdommen. Dette kan ikke tage lang Tid,

lerer man, men hvor lang Tid, siger Skriften

ikke; derfor maa man lade det staa hen og
ikkc angive Aar eller Dag for Kristi Genkomst.
I Joh. Aab. 14, 6-14 se de en Profeti om
Fremkomsten af Adventisterne og da ganske
sserlig om >Syvende Dags Adventisterne*, der
have det store Kald at reformere den forvendte

Kristenhed og berede Herren et velskikket Folk,

der >bevarer Guds Bcfalinger og Jesu Tro*
(V. 12); naar Mcnneskene ere blevne tilstrtekke-

lig advarede og provede ved det af S. D. Adv.
forkyndte Budskab, sker Kristi Genkomst.

Til de Guds Befalinger, der skal bevares, regne

de forst og fremmest Helligholdelsen af den 7.

Dag (Sabbaten); denne er den eneste Helligdag,

de holde; de almindelige kirkelige Fester:

Jul, Paaske, Pinse o. s, v. helligholdes ikke

af dem. Sabbaten regnes/naa legte jodisk Vis*}

fra Fredag Aften (Solnedgang) til Lardag Aften.

Til Guds Befalinger regne de fremdeles at af-

holde sig fra Vin, Tobak, Svineked (det an-

befales a} leve som Vegetarianere) og at betale

Tiende /efter gltestl. Monster. Der er saaledes

i flere Henseender et jadisk Praeg over denne
Sekt; man kommer uvilkaarlig til at ttenke

paa de jadekristelige Vranglarere, som Paulus

beksmper i sine Breve (jvfr. Kol. 2, 16-17,

20-2l£>

Hejst ejendommelig er deres Ltere om Men-
neskets Natur, Deden og Tilstanden der-

efter, samt om Dommen. At Mennesket af Na-
turen bar en udadelig Sjsel, nsegtes med Be-

stemthed. Sjoel, sige de, er (i Biblen) kun en
anden Betegnelse for Liv, og udgar slet ikke et

selvsttendigt V»scn i os, som kan tamkes at

leve uden Legemet, men betegner kun en Til-

stand, hvori det legemligc Menneske befinder
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sig, nemlig, at det lever. Deden er cu Oples-

ning af det hele Menneske; intet af dette lever

derefter. Folgclig kan der ikke vaere Tale
hvcrken om Paradis eller Helvede i Tideu
mellem Deden og Opstandelsen. Ved sin Gen-
komst vil Kristus give sine troende Livet igen

for evig Tid (dette er den ferste Opstandelse)

;

i 1000 Aar skulle de vaere hos ham i Himlen
(det tusindaarige Rige). Derefter gar ban de
ugudelige dede levende (den anden Opstandelse),

for at de kunne lide deres Straf, og denne be-
staar deri, at de opbrsendes og for evigt til-

intctgeres i den lid, som skal omsmclte Jorden
og berede den til en evig Bolig for de licllige.

Enhver Tanke om evig Pine for de ugude-
lige er hermed udelukkct Hvad deres evrige
Lierdomme angaar, skulle vi blot anfere : deres
Sakramentlaere er fuldstaendig baptistisk ; Barne-
daaben forkastes; kun den Daab, hvorvcd hele

Legemet neddyppes, er en ret Daab; med
Nadveren cr forenet Fodtvetning. Den apo-
stoliske Menigheds overordentlige aandelige

Naadegaver (1 Kor. 12) paastaas at vaere vendte
tilbage i deres egen Menighed.
f Sektcns Hovedstation er Battle Creek i Michi-
gan; den aarlige Generalkonferens her udger
OverbestyrelsenTADcr drives en ivrig, vidt ud-
strakt MlssionsvTrksomhed, som er fortrteffelig

organiseret. Til Uddannelse af Missionacrer og
som Braendpunkter for Missionsvirksomheden
havedc anlagt en Del >Hejskoler<A9alene i Ame-
nta. I det stille Hav har man eFMissionsskib.j

For at bane sig Vej til Hjerterue udfolder

man i stor Maalestok Velgerenhcdsvirksomhed,
opretter Hospitaler, Sanatorier og Bernehjem.
Store Masser af Beger, Blade og Traktater fra

deres'(7>Trykkerier spredes ud over Landene.
4>et samlede Antal Medlemmer for Tiden an-
give de selv til o. 50,000^ — I Skandinavien
begyndte deres Virksomhcd 1876; her have de
i de forlebne 20 Aar vundet o. 1700 Med-
lemmer (Finland er medregnet) og arbejde med
stedse stigende Kraftanstramgelse. Fra deres
store Trykkeri i Kristiania spredes en utrolig

Maengde Beger og Blade ud over de nordiske
Kiger. DEn >Hojskole< for Skandinavien er an-
lagt i FrederikshavnT) Store Forsamlingshuse
ere byggede i Kebennavn og Kristiania. De
sterste Menigheder findes i Hovedstaederne og
taelle i Kobcnhavn o. 150, i Kristiania o. 200
Medlemmer. G. D.
Advocatus Dei et diaboli. Ved Helgen-

kanonisationer, der altid ere ordnede som en
Proces, skal en Promoter fldei, der kaldes
Advocatus diaboli, fremfere alt, hvad der kan
tale imod vedkommendes Optagelse paa Helgen-

listen, medens en Procurator, som Advocatus
Dei, har det Hverv at afkrafte hans Indvcndin-
ger og forsvare Kanonisationen.
Advocatus ecclesiae, Kirkefoged eller Kirke-

vserge. Allerede i Kejsertiden var det Skik, at

de enkelte kristne Kirker af Advokaternes
Rtekker valgte sig en Vaerge (defensor), der
haevdede deres Rettigheder, vogtede deres Ejen-
dom og vaernede deres fattige, Enker og fader-

lose. For at holde Kirkens Tjenere borte fra

verdslige Handeler blev det i Karolingertiden

paabudt, at alle Biskopper og Abbeder skulde

have saadanne Fogedcr, og den tysk-romerske
Kejser bctragtede sig som hele Kirkens Verge

og kaldte sig advocatus ecclesia Romana. I

Tidens Lob bleve Kirkefogderne ikke sjaeldcn

en Plage for Kirken, idet de stundum selv vare

de farste til at kraenke Kirkernes Rettigheder

og forgribe sig paa deres Gods.

Aerios var Stifter af en ^riansk Sekt, der

luerte absolut Forsagelse (anotaiiia) af alle

Verdcns Goder og paastod, at der ikke var

Forskel paa Biskopper og Prtester, men at der
kun var eet kirkeligt Embede (jda TaStS); at

der ikke burde bedes og bringes Ofre for de
dede, og at al Fastetvang kun var en Levning
af Jodcdommen, som Kristne ikke burde flnde

sig i. Efter Sigende skal A. (o. 355) vaere bleven

Sektstifter, fordi nan var misfornejet med, at

hans gode Ven, Evstathios, var bleven fore-

trukken for ham selv til Bispestolen i Sebasteia

i Pontos. A. og hans Tilhaengere vare Gen-
stand for en grusom Forfelgelse. Ved Mid-
vinters Tid bleve de drevne ud i Bjergene, og
de niaatte der holde deres Gudsijenester under
aaben Himmel.

Actios, ferst Guldsmed, siden Liege og Dia-

kon i Antiokia og Alexandria, var en af Hoved-
maendene for den yderligt gaaende Arianisme,

der haevdede, at Kristus var Faderen >ulig<

(dvo)ioioO), hvorfor hans Tilhaengere kaldtes

Anomoere. A. dede 370 som ariansk Biskop
i Konstantinopel.

Afarsatka, Afarsakta, Navn paa eu af de til

det assyriske Rige herendc Stammer, som
Asarhaddon havdc ladet bosaette sig i Samaria
(Esra 4, 9. 5, 6).

Afek (Borg) oftcrc forekommende Stednavn
i Kanaan. — 1) N. V. for Jerusalem, naer

Mispa; her lejrede Filistrene sig for det Slag,

hvori Elis Senner dede (1 Sam. 4). Naevnes
muligvis Josva 12, 18 som kananaeisk Kongeby.
— 2) By i Naerheden af Jisreel paa Sydsknenten
af lille Hermon. Bererat ved Slaget, hvori Saul
dede (1 Sam. 29, 1), og det, hvori Benhadad
overvandtes (1 Kong. 20, 26). — 3; By i Assers
Stamme (Josva 13, 4).

Afeka (Josva 15, 53), By i Juda Bjergland.
Affre, Denis Auquste d', .Crkebiskop af Paris,

f. 24. Sept. 1793 i Stiftet Rodez, havde faaet
sin Uddannelse i Seminarict St. Sulpice i

Paris. 1816 blev han forst Prof, i Filosofl,

senere i Teologi, i Nantes, og 1818, da han
havde modtaget Praestevielscu, indtraadte ham
i Kongregationen St. Sulpice og virkede derpaa
i flere Aar i Hovedstaden, dels som Laerer
ved St. Sulpice, dels som Freest. 1839 blev
han Koadjutor hos Biskoppen af Strassburg
som Biskop af Pompejopoiis in part, infid., efter
kort Tids Forleb Kapitularvikar og 1840 iErke-
biskop i Paris. Da Striden om Undervisnin-
gens Frihed udbred, luempede han for Skoler-
nes Frihed og var nidkter for alle kirkelige
Kaerlighedsgerninger. Trods Cavaignacs Ad-
varsel gik han under Juniopstanden 1848 op
paa en Barrikade for at tale de stridende tit
Rette; men han havdc neppe faaet sagt et
Ord, fer en Kugle tilfejede ham et dodeligt
Saar. Han dede 27. Juni 1848. I et af Notre-
damekirkens Korkapeller findes der en Marmor-
statue af ham. (Cruice, Vie de Msgr. D. A.
d'A., Paris 1849).

Afholdenhcd, se Fastc og Colibat.

Afholdsbevaegelsen kan vise tilbage til saa
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gamlc Eksempler som hine Rekabiter, der fra

deres Stamfader havde overtaget Forpligtelsen

til aldrig at drikke Viu (Jer. 35), til de jodiske
Pnester, der heller ikkc maatte nyde Vin i

deres Funktionstid (3 Mos, 10, 9), samt Nasi-

rseerue (4 Mos. 6), der ikke nod Vin eller staerk

Drik (Sjekar entcn 01 eller Frugtvin, maaske
afDaddler). Med Johannes Deberen strakte Nasi-

neatet sig over paa N. T.'s Grund. Men Kristus

kunde ikke gore noget religiest Forbud
gieldende mod en i og for sig uskyldig Ting,
hvorpaa han havde evet sit ferste Under
ljoh. 2). Paulus derimod opstiller fra den
kristelige Frihcds Standpunkt det rette Princip

for A., som til enhver Tid maa blive dens
kristelige Bterer: >Det er godt ikke at aede

Kod eller at drikke Vin eller at gore noget,

som stsder din Broder, forargcr eller asngstcr

ham« (Rom. 14, 21; jvf. 1 Kor. 8, 13; 10, 31).

Herved er A. vist over fra det direkte religiose

til det sscdelige Omraadc, hvor det grelder:

>Jcg har Lov til alt, men jeg vil ikke lade

mig bcherske af noget; ingen se paa sit eget,

men enhver paa N<cstens< (1 Kor. 6, 12; 10,

24), ja hvor der baade af Hensyn til ens eget

og til Naestens Vel kan vtere Brug for den
mest energiske Sclvovervindelse (1 Kor. 9, 27),

cftcr Herrens eget Ord om heller at give Af-

kald paa, hvad der er os saa dyrebart som
Oje, Haand eller Fod, end at det skulde blive

os eller andre til Forargelse (Mt. 18). Uden-
for Kristenhcden findes der Spor af A. i dens
religies-nomistiske Form bl. a. hos Ny-Pythago-
neerne, men isaer i Osterland blev al Ny-
delse af Vin forbudt Muhammeds Tilhaengere.

Den kristne Kirke indsknenkede sig derimod
i Regleu til, ud fra den hi. Skrift (f. E. Jes.

5. 11; Ordspr. 20, 1; 23, 20—35; Gal. 5, 21;
Ef. 5, 18) at advare imod Misbrugcn. — I

ft andct Stade indtraadte alligevel Sagen, da
man havde lsert ved Destination at udtnekke
selve det staerkc, Alkoholen, af de gierede

Drikke. Anvendt i Ltegekunstcn, prydet med
de mest lokkendc Navne (aqua vita, Livets
Vand), anbefalet for alle Ondcr, blev Brsende-
vinen i 15 og 16 Aarh. udbredt over helc
Kuropa og viste snart sine odelieggende Virk-
ninger. Forskraikket segte den borgerlige

Ovrighed, der ved Reformationen dclvis havde
aflost Kirken som Folkets moralskc Vserge, at

indskraenkc eller forbyde Brugen deraf, ofte

under Trusel af de mest drakoniske Straffe.

Men snart fandt Staten tillige et godt >Skatte-

objekt< i dc farlige Drikke, og derfor vaklede
den i alle Landc mellem de mest modsatte
Korholdsregler, snart Tvang og Forbud, snart

Frihed og Opmnntring. Da traadte A. til i

sin sacdelig-folkclige Skikkelse. Den er op-
staaet i Nordamerika forst som en Maade-
holdsbevffigel.se, der dog ikkc var skikket
til at afgive et fast Grundlag; thi naesten alle

raene, at de holde Maade. Saa blev den (dog
under sit gamle engelske Navn : temperance) en
virkelig A., hvis ferste Forenlng stiftedes i

Boston 1827; bl. ft. andre nievnes som dens
forste Stifter Proesten Edwards. A. har dog
haft to Skikkelser. 1) Fra forst af mentes kun
Totalafhold fra Braendcvin og andre destillcrede

Drikke, og som saadan bragte A. det alt saa
vidt i N. Amcrika, at der var 8000 Forcninger

med I'/, Mill. Medl.; at 4000 Bnenderier havde
maattet lukke, og 8000 Kebnuend opgivet at
handle med Spiritus; at over 1200 Skibe vare
lebne ud af Havnen uden at have Brtendevin
med til deres Folk, og at 12000 Drankere vare
blevne oedroelige Folk. Med disse Kendsger-
ningcr samlede i en Bog drog Robert Baird
over Atlanterhavet, hvor det bl. a. lykkedes ham
at faa sin Bog udgivet og udbredt paa Tysk,
Dansk-Norsk og Svensk. I de tilsvarende

Lande fik han ogsaa, tildels med allerhejeste

Stette, en Afholdsbevasgelse i Gang. I Danmark
stod Pnestcn C. H. Visby i Spidsen for den,
men her som i Tyskland dode den hen under
Krigsurolighederne i 1848. I Norge og Sverige
derimod, hvor den nod godt af (senere Kong)
Oskar I's Gunst, og hvor den havde udmserkede
Talsmaend i den svenske Pnest P. Wiesclgren
(s. d. A.) og den norske Student KJeld Ander-
sen (ogsaa Eiler Sundt tog Del deri), fik den
en overordcntlig Betydning ved at danne en
Folkestemning til bedste for den store ^Edrue-
lighedsreform, som i Norge fik sin Hovedlov
i 1845, i Sverig i 1855. Mindre varig Virkning
fik den iihyre Bevsegelse, som vaktes ved den
irske Kapucinermunk Theobald Mathew (f 1856).

2) Den anden Skikkelse af A. opstod ligeledes i

N. Amerika. Her, som i England, drikkes der
meget og overordentlig stierkt 01. der ogsaa
viscr sine Virkninger i mange fysiske og
moralske Odelaeggelser. Skal en Dranker
reddes, maa han sky Alkohol under enhver
Skikkelse, da han ellers i Reglen vil gaa fra

det lettcre til det staerkerc Pirringsmiddel.

Mange Steder medforte ogsaa Kampen mod
Brtendevinet en enorm Stigning i Forbruget
af strerkt 01, der af Egennytte eller Daarskab
pristes som den rette Erstatning derfor. Saa-

ledes kom da naturligt den anden Skikkelse

af A. som en Efterbelge af den ferste, med-
forende ikke ringe Forvirring ved Sammensted
mellem de tvende, men tilsidst gerne med
Overvaegt for den mest radikale Bevaegelse,

som nu ntesten over hele Verden har skterpet

og udvidet Kampen mod Drikfaeldighed, hvor
den var gaaende, og roster sig til at tage den
op, hvor den endnu ikke ret er begyndt. Den
forste saadanne Forening i den >helabsoluti-

stiske< A. paa Europas Fastland stiftedes af
Laerer Syvcrsen i Kebenhavn 1843. — Blandt de
mserkeligste Former af denne A. kunne naevnes

:

Good-Templar Ordenen (organiseret 1854 i

Cleveland, Ohio) som under Frimurerformer
med religies Farve arbejder paa at afskaffe al

Nydelse af stterke Drikke (og Tobak). Den og
flere andre Afholdsforeninger have ogsaa orga-

niseret Borneafdelinger (bands of hope), som
alene i England siges at taslle 3 Mill. Medl.

>Det blaa Kors< (stiftet i Schweiz paa kristelig

Grund 1877) ger Adskillelse mellem de destil-

lcrede Drikke, som bar vises tilbage til Apo-
tekerne og kun udlevercs mod Recept, og de
gacrede Drikke, ovcrfor hvilke A. ikke er Maal,

men Middcl. — Ogsaa denne nycre A, har
faaet stor Indflydelse paa Lovgivningen, idet

den saerlig kaemper dels for >local optiom,
hvoi-ved Flertallet af voksne Borgere, oftest

Kvinder ibercgnede, faa Ret til at afgerc, hvor-

vidt der indenfor deres Kommunalkrcds skal

tinde Udskoenkning og Salg Stcd af staerke
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32 Aflioldsbevagelsen — Aflad.

Drikkc, dels for » prohibition « eller Forbud
imod, at der i det hele tilvirkcs og forhandles

stserke Drikke. A. omfatter f. T. i Danmark
o. 60,000 Medlemmer. af forskellige Foreninger,

i Norge o. 200,000, i Sverig ct lignende Antal,

i Finland 20,000, i Schweiz henved lige saa mange,
paa det avrige Kontinent ganske faa, f. E. i Tysk-
land nappe 5000. Derimod paa de britiske

0er maaske 5 Mill, og i Nordamerika i lign.

Forhold. A.'s Indflydelse afhsnger dog ikke

alene af Antallet af dens Tilhaengere, men
ogsaa af disses Stilling. Vigtig er f. E. A.

blandt Studenterne i Norden og i Schweiz,

blandt Lscrerne i Danmark, og blandt Pnesterne

i England, hvor de allerfleste Non-Konformister
og en stor Del af den engelske Kirkes Pnestcr

arbejde ivrigt derfor. Af den danske Folke-

kirkes Prsester ere o. 50 totalafholdende, men
Tallet er i stadig Stigende. X. D.

Afiah (1 Sam. 9, 1) en af Kong Sauls Stam-
ftedre.

Afik (Dom. 1, 31), eller Afek, By i Assers

Stamme, der dog ikke fratoges Kananreerne.

Den laa paa Libanon og blev senere berygtet

ved et Vcnustempel, som Konstantin d. store

odelagdc. Nu hedder den Afka.
Aflad {indulgentia, Eftergivenhed, modsat se-

veritas, Stnenghed). Ordet blev oprindelig brugt
om den Ombytning af vanskeligere Bodsovelser

med lcttere, som paa Grund af de strange

Forskrifter i de middelalderlige Bodsboger
efterhaanden blev almindelig. Efter de skola-

stiske Teologers Lsre udfrier Bodens Sakra-

ment fra Helvedc, idet de evige Straffe efter-

gives ved Absolutionen. Men selv efter denne
hvile de timelige Straffe, for hvilke der maa
gores Bod her paa Jorden eller i Staersilden,

endnu paa Synderen, og de timelige Straffes

Starrelse og V«gt kan intet Menneske ud-
maale. Det er disse timelige Straffe, som
Romerkirken vil forkorte ved sin Aflad. Denne
beregnes efter Dage, Uger, Maaneder og Aar;
7 Aars Aflad vil sige Eftergivelse af de Synde-
straffe, til hvis Afbodel.se vedkommende her
eller 1 det andet Liv vilde bruge 7 Aar.

Her, som paa saa mange andre Punkter, var
Middelalderens religiose Praksis gaaet forud for

Teorien. Allercde paa det fiarste Korstogs Tid
blev der lovet rigelig Aflad til Lon for Del-
tagelsen i den hellige Kamp for Herrens Grav,
og Korstogene fremmede i hoj Grad Udviklingen
af den kirkelige Afladspraksis. Men farst se-

nere sogte Teologerne at forklare Afladens
Veesen og Vaerd. For Thomas fra Aqvinos Tid
vare mange af dem tilbojelige til at mene, at

den egentlig kun var en Fritagelse for de
Kirkestraffe, Pnesterne selv havde paalagt, men
Thomas hsevdede, at den vedrorte de timelige

Straffe i Sksersilden og her paa Jorden. Kirken
kan, saa lserte han, give Aflad for disse, fordi

den raader over den Skat af gode Gerninger,
som er dannet ved Kristus's og Helgenernes
Forfjenester; ved Hjslp af denne Skat kunne
de timelige Straffe mildnes, forkortes eller endog
helt eftergives. Men Forudssetningen herfor er,

at vedkommende med et angerfuldt Sind har
skriftet for Prsesten og modtaget Syndsforladelse
efter sit Skriftemaal. For at faa Aflad kneves der
en forholdsvis lille Bodsevelse; Modtageren
maa ofre noget af sin jordiske Ejendom.

De middelalderlige Teol. vare enige om, at
Paven var den rette Forvalter over Kirkens
Afladsskat, men de vare ikke enige om, hvor-
ledes han havde faaet denne Skat i Forvaring.
Nogle mente, at det var sket i Kraft af hans
Arv fra St. Peter; andre, at han kun har den,
idet han i Kirkens Navn frembaerer en Bon
om, at Gud vil give Aflad. I det hele raadede
der 1 Middelalderen meget forskellige Opfattelser

af Afladen, og endnu har Romerkirken ikke
officielt godkendt en bestemt Opfattelse. Hver-
ken Tridentiner-Konciliet eller Catechismus
Romanus giver en saadan.

Isser i den sidste Del af Middelalderen spillede

Afladen en stor Rolle, og da blcve Mislighederne
ved den meget iojnefaldende. Mange tog det
saare let med det Skriftemaal og den >Anger«,
der var Forudssetning for at faa Gavn af Afladen.
Samvittighedslose Afladskrammere tav stundum
helt stille om denne Forudsastning for ikke at
nedsatte deres Vare; men for at segge Kobe-
lysten dvselede de lsenge ved den OmsUendig-
hed, at den enkelte aldrig kunde vide, hvor
megen Aflad han trengte til, og folgelig aldrig

vare sikker paa, om han havde erhvervet en
tilstrskkelig Del af Kirkens Afladsskat.

Men fra mange Sider blev der rettet Angreb
paa Afladen og Afladshandelen. Wyclif, Hus,
Wesel og Wessel hievdede, dog med forskellig

Styrke og Klarhed, at Guds Naade sksenkes for

intet, og at Paven kun kan eftergive de Kirke-
straffe, han selv har idemt. I sine 95 Tescr
(1517) udtalte Luther, at Afladen kun er en
Eftergivelse af Kirkens Straffe, og at Paven
ikke selv kan eftergive nogen Skyld, men kun
erklsere, at den er forladt af Gud. Paven kan.
efter Luthers Mening, heller ikke eftergive de
guddommelige Straffe for Syuden, og hans
Magt naar ikke ind i Sksersilden, i ethvert Til-

fselde kun ved de Forbonner, han opsender,
men ikke i Kraft af den Noglemagt, som han
ikke ejer. Og enhver Kristen, som viscr sand
Anger, er ved denne, ogsaa iiden Afladsbrev, fri

baade for Straffen og Skylden ; men hele Kristen-

livet skal vasre Bod, det vil sige, en iudre Om-
vcndelse, der giver sig til Kende i Dedelse af
Kedets Gerninger. Dengang angreb Luther
endnu ikke selve den pavelige Aflad, men kun
de fraekke Afladskrsemmeres Misbrug af den;
han var endog overbevist om, at Paven selv

ikke vidste, hvor gait disse Krammere bar sig

ad. Men jo klarere det blev ham, at >Kirkens
rette Skat er det hi. Evangelium<, des stterkere

angreb han Afladen, fordi Skriften ikke kender
noget til den, og fordi den forvandler Kirken til

et Afgudstempel, >i hvilket Paven, som en anden
Judas, for Penge stelger Kristi og Helgenernes
Fortjencste til levende og dode<; thi ogsaa
Sjselene i Sksersilden kan Afladen, efter Romer-
kirkens Lsre, komme til gode. For Luther
var vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, Lidelse

og hans Fortjeneste den eneste rette og sande
Aflad, og han glsedede sig over at se Guds Ord
bevise sin Kraft ved at aabenbare Usandheden
i den romerske Afladslsere.

Reformatorernes Kamp mod Afladen og Aflads-

knemmerne satte sig ogsaa Spor indenfor den
rom. K. Paa flere tyske Rigsdage sogte man saa-

ledes at satte en Bom for den forargelige Aflads-

handel. Men selve Afladen lod man staa, og
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Tridentiner-Konciliet afskaffede vcl nogle af de
Misbrug, der khcbede ved den, men erkueredc
tilligc. at den var i hojeste Grad gavnlig for dct
kr. Folk (Christiano populo maxime xalutaris).

Derfor uddeler Paven cndnu stadig Aflad fur

Deltagelse i visse kirkeligc Handlinger, saasom
Valfartcr til Helgenlevninger, og Medlcmmer
af Brodcrskaber og kr. Foreninger loves der
frcmdeles rigelig Aflad. Nord for Alpcrnc
tales der dog nu med storre Varsomhed om
den, men i Syd-Europa laser man fremdelcs
over mange Kirkedorc: Indulgenlia plenaria,

sempiUrna, quotidiana pro trivis et mortuis (Fuld-
stendig, varig, daglig Aflad for levende og dode).

I Jubelaarene aabner Paven ved den saakaldte
J u b i 1 te um s-A f1 ad Dorcn til K.s Naadeskat paa
vid Gab. Reformationens Indsigelse liar dog
kert Romcrkirkcn at laegge storre Va?gt paa det
gamle Krav om Skriftemaal og sand Anger som
Betingclsc for Afladens Nytte. — Naar Afladen
staar aaben for hele Kirken, kaldcs den Gene-
ral-Aflad (indulgenlia generalis); naar den er
indsknenket til et cnkelt Land, ct enkclt Stift,

en enkelt Kirke eller et enkelt Alter kaldes den
Partikular-Aflad (ind. particular^) . (Det
bedste rom.-kat. Vierk om A. er: F. Beringer,

Die Ablassc, ihr Wesen und Gcbrauch, Pader-
born 1895. Fra prot. Side se: H. C. Lea, A
hist, of auricular confession and indulgences,

London 1896). Fr. N.
Afra var Navnct paa en kristen Kvinde, der

led Martyrdoden i Augsburg. Legcnden for-

fortseller, at huu havde vseret indviet til Venus's
Tjeneste af sin Moder, der var fra Kypros,
og levede af Utugt i Augsburg; men en kristen

Biskop fra Spanien, Narcissus, skal have om-
vendt liende til Kristendommen, og under en
Forfolgclse (304?) skal hun modig havebekendt
sin Tro og vaere ded paa Baalet 5. cller 7.

Aug. Allerede Venantius Fortunatus synger
om Augsburg, >dcrgemmer den hi. Martyr Afras
Ben.< Hun er soerlig Beskytterinde for denne
By. og ct beremt Kloster i Meissen, nu en
herd Skole, bserer hendes Navn.
Afrahat (Afraates), >den persiske Vismand<

,

var Biskop for en Del af de ostsyriskc Menig-
hedcr, der levede i Persien, og ban bar rime-
ligvis haft sin Bolig i Mattlueos-Klostret paa ct

Bjerg, der ligger 4 Mil N. for det gl. Ninive,

lige over for Mossul. A. synes, som andre
af Ostens Biskopper, paa eeu Gang at have
vxret Abbed og Biskop. Han er rimeligvis f.

o. 280, og i en fremrykket Alder (o. 336—345)
skrev han 23 Horailier eller relig. Afhandlinger
om Tro, Kerlighed, Bon, Bod, Ydmyghed, Doden
og de sidste Tider osv. Disse have i Ovenuct-
telse navnlig fundet stor Udbredelse i Armenicn,
hvor de gik for at vaire affattcde af Jakob af
Nisibis. 1 A.s Skrifter have vi det rcldstc

Vidnesbyrd om den Kristendomsopfattelsc, der
raadede hos de Syrere, som levede under persisk

Aag. A. kasmper i sine Homilier mod Gno-
stikerne, men ikke mod de forskellige Afskyg-
ninger af Arianismen, som dengang satte den
gr. og den lat Kristenhed i Bevsegelse. Han
er ortodoks og viser stadig hen til >de tre

store og herligc Navne, Faderen og Sennen og
den Hellig-Aand, der blivc naevnede over en
Kristens Hoved, naar han modtager Livcts Segl

(Daaben)< ; og han taler enfoldig om Daab og

Kirke-I.eksikno fur Xonlon. I.

Nadver som de to store Renselsesm idler. Som
mange andre i den sidste Kirke troede han.

at Verden skulde forgaa efter 6000 Aars Forlob,

og han antog, at Mcnneskelegemet skulde sove

i Graven, indtil Basunen kaldcr Sja?l og Legcme
frcm til Opstandelsen. Hans Homilier ere fra

den svriskc Grundtekst overs, paa Tysk af G.

Bert (Leipzig 1884). Fr. N.
Afrem Syrer, en af 0stens storstc Kirkefaedrc.

luedret med Navnet »Syrerncs Profett, var f.

i Nisibis i Beg. af det 4. Aarh., af kristne For-

leldre. 325 fulgtc han med Biskop Jakob af

Nisibis til Kirkemedet i Nikiea, og efter Hjem-
komsten fra dctte blev han Forstander for

Kirkeskolen i sin Fodeby; som saadan virkede

han rimeligvis, indtil Nisibis 363 blev afstaact

til Persien. Derpaa drog han til Amida, sin

Moders Fodeby, og derfra til Edessa, hvor han
tog Bolig paa et Bjerg uden for Byen. Der
samlede han om sig en Flok af Ynglinger, som
ban undcrviste i Skriften, men han fulgte til-

ligc med livlig Deltagelse Udviklingcn af Menig-
hcdsforholdene i Edessa. Under en Hungersnod
flk han i de onentlige Buegange ved de edes-

senske Rignuends Hjuslp opstillet 300 Senge til

fattige og syge. Arianerne havde i ham en
ivrig Modstander, og da Gnostikerne (Bardai-

san iterne) gjorde mange Proselyter ved deres

Sange, begyndtc han selv, >som en Aandens
Sitarspiller<, at digte kirkeligc Hymner, der
skulde fortrtcngc de ketterske. Derved blev

han en af den kirkelige Psalmesangs Fcedre.

Han var ogsaa en bctydelig Skriftfortolker, der
forst sogte at forklare Tekstcns Bogstav, men
derncest ogsaa at vise dennes mystiske Betyd-
ning. I sine Fortolkninger gik han ud fra den
syriskc Oversaettelse ; han kunde noget Graesk,

men Run meget lidet Hebraisk. Som Teolog
var ban ortodoks Niksener, og han taler med
stor iErbedighed om >den beromte Synode (i

Nikaea), paa hvilken Troen blev nedskrevenc.

Han var dcrimod ingen Ven af den dogmatiske
Spekulation. Han talte og sang mod >Grublerne<

og holdt paa, at man skulde blive staaende

ved de bibclske Udtryk og ved >det Symbol,
som levendeger alle, bvilket alles Laerer har
fastsat< ; og han kunde ikke finde sig til rette

med de nye Trosformler, der dengang skod op
>som Profeten Jonas's Gneskar<. D. 373. Hans
aandelige Digte ere overs, af T. S. Rerdam
(Kbhvn. 1879). Fr. X.

Africanus, Sextus (?) Julius, var en Officer

eller Liege fra Libyen, der i mange Aar boede
i Emmaus (Nikopolis) i Palaestina, hvor han
dode o. 240. A. gjorde lange Rejser i Palaestina,

Syricn og Lillcasien og kom ogsaa til Alexan-

dria og Edessa, hvor han traadte i mermere For-

hold til Kong Abgar VI11 og bans San. Han
har skrevet en >Kronografl< i 5 Beger, der
sammenstillede Hovedbegivenhederne i den hi.

og den profane Historie fra Verdens Skabelse

til Heliogabals 4de Regeringsaar (221). Vi have
nu kun Brudstykkcr af denne Bog, men den
er bleven strerkt nyttct af Evsebios af Kxesarca.

da han udarbejdede sin Krenike, og den har
dannet Grundlagct for hele den bysantinske
Historieskrivniiig. A. har ogsaa skrevet andre
Skrifter, saasom et skarpsindigt Brev til en
ubekendt Aristides, i hvilkct han sogte at ud-

jasvne Forskellighederne mellem Slaegtregistrenc
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bos Matthseo* og Lukas Ted at antage. at Mat-

tan af Salomos Hus (Mt 1, IS) og Melki af

Natans Has (Lk. 3, 24) havde cgtet den
samme Kvinde (Esta). A., der ikke 'laeste

Navnene Mattat og Levi i Lk. 3. 24, mente
endvidere, at Jakob, da Eli var dad barnlas,

ved et Leviratsaegteskab havde aegtet bans Enke
og med hende avlet Josef, der altsaa efter

Loven, som Lukas siger, var Elis Sen, medens
ban i Virkeligfaeden, som MatUueos siger, var

Jakobs Sen. Det eneste af A.s Skrifter, der er

kommet fuldstaendigt til os, er et Brev til

Origeoes, i bvilket A. bestrider .Egtheden af

det til Daniels Bog fejede Stykke, som inde-

holder Susannas Historic Fr. N.

Afrika. Mission. Denne tredjesterste Ver-

densdel haever sig som en maegtig Trekant op
fra de 3 Verdenshave i 3 store Afsatser: et

lavt, nsundt Kystland, et bredt Hajland og

indenfor dette forskellige beje Bjerggrnpper;

en vaeldig 0rken i N., en raindre i S., 3

Kaempesecr og 3 af Jordens starste Floder, en
til bvert af de 3 Have, saaledes er i korte

Track A.s Geografl. A. var i Oldtiden vidt

kendt og mod Nord civiliseret; derefter en
forglemt og i Barbari nedsunket Verden;
efterat Savejen til Indien var fundet, blev den
en genopdaget Verden, bvor man nu i vore

Dage >mod N. soger Helbred, mod S. Gold
og i Midten Eventyr< ; en Verden, som Nu-
tidens Stormagter ivrig dele imellem sig (>i

gamle Dage stjal man Negrene fra A., nu stjaeler

man A. fra Negrene «). Saaledes i korte Trsek

A.'s Historic.

A., det Land, hvor flere af Oldkirkens starste

Lys brtendte: i V. en Tertullian og en Au-
gnstin, i 0. en Athanasios og en Origenes, blev

derefter Munkenes Hjemstavn ; men Lysestagen

blev flyttet, og Oldkirkens Levninger begravede
under Muhammedanismens Flyvesand, hvoraf
som en underlig Sfinks fra Oldtiden de for-

kreblede koptiske og abessinske Kirker hajve

sig mod 0. Af og til, lige til vore Dage,

blaeser en falsk Profets Vejr Muhammedanis-
mens Flyvesand videre S. over, og der, hvor
dette horerop, tager Fetischismen fat med >Do-
dens Morke og Skyggec, opfylder Landet med
Gru og Blodpletter vaerre end i alle andre
Hedningelande — en Opfyldelse af Forbandel-
sen over Kam. Endelig er atter Missionens Lys
trend t rundt langs Kysterne og allerede viden
ora inde i det merke Fastland. Saaledes i

korte Trsek A.'s relig. Historic.

Henved 205 Millioner Mennesker bebo denne
Verdensdcl, men medens noget nser Halvdelen
af A.s Fladerum er muhammedansk, og Halv-
delen rent hedensk, er der alligevel mange
flere Hedninger end Muhammedanere, fordi den
muhammcdanske Del, i hvilken Saharas 0rk
og Abessiniens Hajland Hgge, er svagere be-

folket. Man regner Hedningenes Tal til o.

106 Millioner og Muhammedanernes til 91.

Af de o. 8 Millioner Kristne er kun */» Mil-

lion Protestanter; endelig vurderes Jodernes
Tal til o. 350,000. Man regner, at Slavehandelen
i Aarhundred ernes Lob har blottct A. for

50 Millioner, foruden alle de 0dela?ggelser,

Slavejagterne have fremkaldt inde i det ulykke-
lige Land. Danmark var det ferste Land, som
optraadtc mod Slavehandelen fra dets davcerende

Besiddelser paaGnidkysten (Forordn. af 16.Marts
1792). Derefter fnlgte England 1807, siden 1814 i

Forbindelse med de andre Magter, men endnu
trives Slavejagt og Slavehandel i 0st-A., medens
dette I'vtesen er standset mod V. Det er sierlig
inden Gnenserne af det muhammedanske A.,
at sligt endnu gaar i Svang. Graensen mellem
den muhammedanske og den rent bedenske Del
af A. gaar fra Mnndingen af Gambia-Floden paa
Vestkysten mod Sydast, hen forbi den hvide
Nils everste Leb, derfra i en Bue gennem
Galla-Landet og endelig mod S. til Sydgrsensen
af Sultanatet Sansibar. I den rent hedenske
Del har Missionen langt mere Magt og bedre
Udsigter end indenfor det muhammedanske A.

1 Marokko, det uafharngige Sultanat, som
er den sidste Levning af Arabernes maegtige
Bige i Nord-A., er der kun meget lidt Mis-
sion, vsesentlig kun ved den nordafr. Missions-
komit£ i London fra 1883. Den har Sta-
tioner i Tetuan, Casablanca og Tanger. Al-
gier og Tunis ere franske Kolonier. Det
samme Selskab arbejder her med Stationer i

Tunis, Algier, Constantine. Schweizeren H.
S. Mayor begyndte 1879 efter Tilskyndelse af
Dr. Grattan Guinnesz og G. Pearse Mission i

Kabylien og arbejder nn i Moknea, tildels under-
stettet af Pariser-Selskabet (Society des mis-
sions evangeliques). Franske Wesleyanere have
en Missionaer i Bougie; >Svenska Kvinnors Mis-
sion i Nordafrika< har en lille Virksomhed
i Tunis og i Bona, og >Missionsf6rbundet i

Sverige< har en Missionaer i Algier. Londoner-
Missionsselskabet (London Miss. Society) har
Arbejde i Tunis. Dets Sendebud Dr. Leach
blev myrdet 1896. Tripolis er tyrkisk Vasal-
stat; i selve Byen Tripolis har den londonske
Komite 3 Missioner.

I iEgypten, som ligeledes er en tyrkisk
Vasalstat, Andes vel 200,000 Kopter. Chrischona-
Pilegrims-Missionen forsagte under Chr. F.

Spittler at danne en >Apostelvej< med Sta-

tioner op gennem Nildalen, men det mis-
lykkedes. Nordamerikas unerede Presbyterl-

anere sage siden 1854 at blaese Liv i den dede
koptiskeKirke og have nu en meget haabefuld
Mission med mange Stationer lige op til det

ferste Nil-Fald. Derimod er det smaat med
Mission blandt Muhammedanerne; den engelske

Statskirkes Selskab (Church Miss. Society) og den
londonske Komite' har Arbejdet i deres Hinder.
I Nubien, S. for iEgypten, har ingen naevne-

vaerdig Mission endnn naaet Fodfteste, saa lidt

som i det hele taget indenfor det vaeldige Sa-
hara-Omraade, V. for Nubien. Derefter folger

det italienske Omraade Erytraea omtrent til

Bab-el-Mandeb Straedet, saa en lille fransk
Koloni, en sterre engelsk Koloni og derpaa

Somali-Landet, og indenfor de to Kolonier

Kejscrriget Abessinien; alt det her narvnte,

paa Kolonierne nser, guelder for italiensk In-

teresseomraade ; men Krigen med Negus Me-

nelik har forelebig udelukket Italienerne fra

Abessinien. I Erytraea arbejder den svenske

Fosterlandsstiftelse siden 1866 med ualmindeligt

Hcltemod for, som sit egentlige Maal, at naa 0it-

afrikas aevnerigeste Folk, Gallacrne. Den engelske

Statskirkes Missionsselskab med Maend som Go-

bat og Krapff forsagte fra 1826 af, og Chrischona-

Bredrene fra 1850 af, at puste Liv i den abes-
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sinske Kirke, men siden 1885 ere alle europaeiske
Missionserer forviste fra Landet. lnden for den
lille engelske Koloni virker Breklum-Missionen.
Begnenset af Nyanza-Seen, 0vre-Nil, Galla, So-

mali og Havet have vi dernsest britisk 0st-A.
Her arbejder den eng. Statsk.'s Missionsselskab,

den forenede Metodist-Frikirke (United Meth.
Free Church Foreign Miss.), det britisk-estafri-

kanske Selskab, Neukirchener Missionen og
Leipzlger-Selskabet. Hovedmissionen her er
Uganda-Missionen, som efter et haardt Marty-
rium nu saetter Blomst og basrer Frugt paa det

mest lovende.

Begnenset af Nyanza, Tanganjika og Nyassa
samt Linier omtrent lige mod 0. fra farst-

ocvnte og sidstnsevnte Ses Midte ud til Havet
have vi tysk 0st-A. med flittigt Arbejde af
Goszner-Missionen, Universitets-Missionen (Uni-
versities Miss.), Londoner-Missionen, Berliner-

Missionen II og III, Bradremenigheden og Leip-
ziger-Selskabet. S. herfor, lige overfor Mada-
gaskar i hele dens Lsengde have vi portugisisk
0s t- A. med ufrugtbar, forfalden, rom.-kat.
Mission og alt andet end forfalden Slavehandel;
men i Modssetning hertil lejrer sig om Nyassa-
Seen det smukke Arbejde, som eves af den
skotske Statskirke, skotsk Frikirke og Universi-
tets-Missionen, — et vaerdigt Minde om Living-

stone, som i lang Tid fserdedes i disse Egne.
Syd-A.s af Englaenderne som Interessesfsere

beslaglagte Indre mellem portugisisk 0st-A. og
portugisisk Vest-A. rummer Mashonalandet,
Matebelelandet, Barotselandet og, S. for disse

tre, Betsjuanerlandet. Her virker: i Mashona-
landet: sydafr. Mission ved den hollandsk-
reformerte Kirke (Het Nederl. Zendelings-
genootsschap), wesleyanske Metodister, Ber-
liner-Missionen I og Selskabet for Kristen-

domsudbredelse (Soc. for the Propagation of
the Gospel [S. P. G.]); i Matebelelandet:
Londoner-Missionen; i Barotselandet: Pa-
riier-Missionsselskabet; i Betsjuanerlandet:
Londoner-Selskabet.

0st-Sydest for sidstnsevnte ligge Syd-A.s to

oafhsngige Republikker, nordligst Transwaal,
sydligst Oranjefristaten ; ingcn af dem gaar ud
til Havet. Her arbejder: i Transwaal: Berliner
Missionen I, Hermannsburgerne, holl. ref. Kir-

kes sydafr. Mission og Mission Romande fra

det franske Schweiz; i Oranje-Fristaten:
Berliner Missionen I, wesleyanske Metodister
og Udbredelsesselskabet.

Indenfor det ovrige Syd-A., der helt er en eng.

Koloni, have vi felgende Fordeling: i Zulu lan-
det arbejder det norske Missionsselskab (ved

Schreuder og andre), Hermannsburgerne og den
norske Kirkes Mission; i Natal, foruden disse,

Udbredelsesselskabet, dewesleyanske Metodister,
Bradremenigheden, American Board (A. B. C.
F. M.), den svenske Statskirke og forskellige

Fri-Missioner; i Kafraria, S. for Natal: wes-
leyanske Metodister, unerede Presbyterianere,
Udbredelsesselskabet og Bradremenigheden, og
mellem Basutoernc Pariser-Selskabet; i Kap-
landet samt i Oranje og Transwaal er der
ordnede Landskirker af hollandsk og engelsk
Oprindelse, men ved Siden heraf drives i

Kaplandet Mission af Udbredelsesselskabet,

Londonerne, Wesleyanerne, Bradremenigheden,
skotsk Frikirke. skotske Presbyterianere, Ber-

liner Missionen I og rhinsk Missionsselskab.
Endelig i det lille Namaland virker det
rhinske Selskab og wesleyanske Metodister.

Idet vi overskride Oranjefloden, betrsede vi

tysk Vest-A. indtil Kunenefloden mod N.
og den 20. Grad fra Greenwich mod 0. Inden-
for disse Graeuser arbejder det rhinske Sel-

skab baade i det store Namaland, Herero-
landet og Ovambolandet, i sidstnsevnte

desuden det taalmodigt udholdende finske Mis-
sionsselskab. Mellem Kunene og Kongo have
vi portugisisk Vest-A. med dod rom.-kat.
Kristendom; i Benguela virker dog American
Board og i Angola Biskop Taylors Mission og
engelske Baptister. Op langs Kongo floden
arbejder foruden sidstnsevnte tillige ameri-
kanske Baptister, Missionsfdrbundet og Balolo-

Missionen under store Opofrelser og mange
Dedsfaid. Fra Kongo til et Par Grader N.
for ./Ekvator og helt inde i A.s Hjerte op
langs Kongos nordlige Bred have vi fransk
Interesseomraade. Amerikanske Presby-
terianere arbejde ude ved Kysten. Derefter
felger inderst inde ved Bugten det tyske
Kamerun, der som en Trekant kiler sig ind
med sit ene Hjarne, lige op til Tsad-Seen;
Baseler-Missionen og de skotske unerede Pres-

byterianere have Missionsarbejde ved Kysten.
Idet Kysten bojer mod V. betrsede vi en-
gelsk Omraadeog hilse paa Niger-Missionen
under den eng. Statsk/s Selskabs (Ch. M. S.) Le-
delse. Her virkede indtil for faa Aar siden Afrikas
ferste sorte Biskop, Samuel Crowther (se S. 14,1).

Paa Slavekysten, som fra 0. mod V. staar

under ferst engelsk, saa fransk og tilsidst

tysk Herredomme, finde vi det nordtyske
Missionsselskab, den eng. Statsk.'s Selskab, de
wesleyanske Metodister og de amerikanske
sydlige Baptister i Virksomhed, og indenfor
Kysten, i Jorubalandet, arbejde tillige de tre

sidstnsevnte. Guldkysten er delt mellem en-
gelsk (estligst) og fransk Besiddelse; i ferst-

nsevnte arbejder Bradremenigheden og Wesley-
anerne og ligeledes indenfor iAshantilandet.

I Neger-Fristaten Liberia virker den prote-

stantisk-biskoppelige Mission fra Nordamerika,
den metodistisk-biskoppelige (Meth. Episcopal
Ch.) Mission, de amerikanske Lutheranere, Pres-
byterianere, Baptister og de afrikanske Sion-
Metodister. PaaSierra-Leone-Kysten, som
er engelsk, og hvor Neger-Fristedet Freetown
nu i over 100 Aar har sogt at bode paa de
Lidelser, Slavcriet har bragt over de arme
Sorte, arbejdes der af den eng. Statsk.'s Missions-
selskab, Wesleyanerne og >de forenede Bradre
i Kristus<. Med Senegambien betrsede vi saa
end n u en Gang fransk Besiddelse, dog med
en lille portugisisk Enklave i Midten. Ud-
bredelsesselskabet og wesleyanske Metodister
reprtesentere her Missionen. Landet mellem
Senegambien og Marokko er spansk Koloni
uden nogen protestantisk Mission. Pastor Simp-
son i New York sender i den nyeste Tid Fri-

Missionserer til Sudan og til Kongo.
A.s 0-Vcrden, forbavsende lille i Sammen-

ligning med Fastlandet, har forholdsvis langt

mere Mission. Paa St. Helena arbejder Ud-
bredelsesselskabet, paa Sansibar Universi-
tets-Missionen, paa Scchellerne og Mauri-
tius den eng. Statsk.'s Mission og Udbredelses-
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selskabet. A.sstersteO, Madagaskar, som lige

nylig er bleven fransk Besiddelsc, er en Mis-

sionsperle af ferste Rang. Udbredelsesselskabet

og Kvsekerne arbejde her, men Hovedvirksom-
heden er dog tilfaldet Londoner-Missionen og
ganske saerligt det horske Missionsselskab. Ma-
dagaskars Martyrhistorie og den norske Missions

Frcmvsekst fra en uanselig Begyndelse til en
af Nutidens dygtigste og mest lovende Missioner

herer til Glanspunktet af, hvad Missionen kan
fortaelle om A. T. L.

Aftardoketerne eller Fantasiasterne, en Gren
af Monofysiterne, lserte, at Kristus kun liavde

haft et Skinlegeme, der ikke var Forraadnelse
underkastet. Kejscr Justinian udstedte 563
et Edikt, der beskyttede dem, men dette blev

taget tilbage af hans Efterfelger.

Afzelins, Arvid Angnst, f. G. Maj 1785 paa
Fjallakra i VestergStland ; Hofpr., 1821 Sognepr.

i Enkdbing, ded 25. Sept. 1871. Som Medlem
af >G6tafdrbundet<, som Rasks Medarbejder ved
Udgivelsen afEddaerne, som Romancedigter, Ud-
giver af Svenske Folkeviser og Sv. Sagnhistorie

har A. udavet en betydelig Virksomhed for

Vsekkelse af nordisk Folkeaand. Endvidere
var han religies Digter. Han udgav med Hed-
born Tidskriftet >For religionens v8nner«
1817— 19, og med Hammarskold »Sv. F6rsam-
lingstidning< 1820 i anti-neologisk, kr. spekulativ

Aand. O. A.

Afaerema (1 Mak. 11, 34) grtcsk Omskrivning
af Efraim, Bensevnelse paa et af de Distrik-

ter i Samaria, der i Makkabaeertiden horte til

Judaea.

Agabos (Ap. G. 11, 28; 21, 10), kristen Profet;

forudsagdc i Antiokia en stor Hungersned under
Kejser Claudius, hvilket foranledigede en Ind-

samling til de fattige i Modermenigheden i

Jerusalem. Ligeledes forudsagde han i K:esarea

Apostlen Paulus hans Skabnc i Jerusalem.

Agag (1 Sam. 15), en Amalekiterkonge, som
Saul sparede mod Herrens Vilje, hvorfor Sa-

muel ihjelslog ham. Med Henblik paa ham
kaldes Amalekiterkongen i Bilcams Profeti A.

(4 Mos. 24, 7), — Jedcfjendcn Haman (Ester

3, 1) kaldes en Agagit.

Agaper (Kasrlighedsinaaltider) var et Side-

stykkc paa kr. Grand til de Faellesmaaltider

(Symposier, Syssitier), der vare almindelige i

Romerrigets forskelligc religiose Samfund. De
begyndte allerede i den apostolske Tid (1 Kor.

11, 17 f., Jud. 12) og bleve afholdte om Af-

tcnen under Forstanderens Ledclse. I den forste

Tid var der ofte til Agapen knyttet en Nadver-
uddeling, saaledes at Kaerlighedsmaaltidet enten
sluttede eller begyndte med Bredets Brydelse.
Senere, maaske paa Grund af Hedningernes
stadige Anklager for >thyesteiske Maaltider og
edipodeisk Utugt«, blev Nadveren henlagt til

en Morgengudstjeneste, og Baandet mellem
Kserlighedsmaaltiderne og den aim. Gudstjenc-
ste blev i Tidens Lob mere og mere losnct.

Agaperne sank hurtig ned til at vierc en Form
for Rigmasnds Gavmildhcd mod Enker og fat-

tige, og tilsidst forsvandt de. Fr. N.

Agapitns (Agapet). A. I, Pave 535—36, var
en ivrig Modstander af Arianismen ; efter hans
Mening burde en Mand, der havde vaeret Arianer,
aldrig kunne blive Pnest. 0stgoternes Konge

Theodahad. som havde vaeret virksom for hans
Ophejelse paa St. Peters Stol, sendte ham 536
til Konstantinopel, for at han skulde bede Kejser
Justinian om Fred. A. blev modtagen med
stor iErbadighed, og paa hans Tilskyndelse blev
den monofysitiske Patriark, Anthimos, som Kej-
serinden beskyttede, tvungen til at vige for den
ortodokse Mennas, og Justinian nedlod sig

endog til at godtgore sin egen Rettroenhed ved
at sende A. en Trosbekendelse, der skulde be-
vise denne. Men A. dode i Konstantinopel
(22. April 536) uden at have udfert det iErinde,

Kong Theodahad havde overdraget ham. —
A. II, Pave 946—55, skyldte Roms Princeps
og Senator Alberic sin Ophejelse, og i hele sin

Regeringstid lod han sig lede af denne Lfeg-

mand, som endog paatog sig at serge for Munkc-
vaesenets Reformation ved Hjoelp af Odo af
Cluny, og som tvang Roms Stormend til at

tage hans egen Sen, den 16aarige, i Bund og
Grund fordrervede, Octavianus, til Pave efter

A. II. Se Johannes XII. Fr. X.
Agardh, Carl Adolph, f. 23. Jan. 1785 i

Bastad, hvor Faderen, der stammede fra Sles-

vig, drev Handel, blev 1812 Prof, i Botanik og
0konomi i Lund, 1816 tillige Sognepr. i St.

Peters Klostcr, 1831 Medlem af det svenske
Akademi, 1834 Biskop i Carlstad. Han dede
28. Jan. 1859. Paa hejst forskellige Omraadcr,
Botanik, specielt Algologi og Plantefysiologi,

Statsekonomi, Undervisningsvaesen osv. har
hans glimrende Begavelse virket omdannende
og banebrydende. Hans >Saml. skrifter af

relig. og theol. innehalb, er, selv om hans
Hypoteser ikke altid holde Stand, vaerdifuldc

ved Forf.'s skarpsindige Iagttagelser og originale

Tanker, f. Eks. Afhandlingen »Om Propheterna
och Esseerna blandt Judafolket<, >Om de hel.

evangeliernas uppkomst och sanning< (mod
Strauss), »Om forhall. mellan Jobs bok och
Judendomen<, >OmJesusistapaskalamsmaltid<.
>Om Christendom efter hegelska principer<
m. 0.

"

O. A.
Agate, St. (Agatha), er Navnet paa en sici-

liansk Helgeninde, der skal have lidt Martyr-
doden i Catania 5. Fcbr. (251?). Catania og
Palermo strides om iErcn af at veere hendes
Fedcby. Legenden forbeller, at hun ktekt mod-
stod alle Pnctorens Kserlighedstilbud og dede
i Fsengslet, efter at begge hendes Bryster vare
blevne afskaarne, hvorfor hun navnlig paakaides
af Kvinder, der lide af Brystsmerter. Sicili-

anerne sere hendc som deres Vacraehelgeninde
overfor iEtnas Odelseggelser, og Indbyggerne paa
Malta betragte hende som deres 0s soerlige Be-
skytterinde.

Agathangelos er Navnet paa en grassk Munk,
der 1275 (?) skal have profeteret, at det by-
santinske Rige skulde falde 1453 og blive

genoprettet 1853. I Aarene for 1853 blev A.s
Profeti meget omtalt i Rusland; men da dette

Aar gik til Ende, uden at den var bleven opfyldt.

sank A.s Navn attcr i Glemsel.
Agatho, en siciliansk Munk, var Pave 678

—81 og greb som saadan ind i de monote-
letiske Stridigheder. Under ham afholdtes det
6. ekumeniske Koncil (680—81), der fordemte
Monoteletisraen og udtalte Anatema over Pave
Honorius.
Agde (Agathc) var en grtesk Nybygd, anlagt
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af Massalieuserne mellcin Rhones Munding og
Fyrenjeerne. I Gallien mente man, at Apostlen
Andreas's Helgenlcvnlnger fandtes der. 1 Sept.

506 holdtes i A. under Forsasdc af Biskop
(Uesarius af Aries en Synode, der hsvdede
Preestcrnes Colibat, Kirkegodsets Urorlighed og
xndrede mange enkelte Punkter i Gudstjencsten.

Tillige blev der udtalt Misbilligclse af, at

Kristne havde Omgang med Jeder, og Mistillid

tU de jediskc Konvertiter.

Age (2 Sam. 23, 11), Fader til Samma, en
af Davids Krigshelte.

Agende (af det lat. agenda) cr en Bctegnelse

for de for den offentligc Gudstjeneste og dc
kirkelige Handlinger foreskrevne Formularer.
Agende, Adlerske, se Adler, J. G. C.

Agendestrid i Preussen, sc Union.
Agerbek, Hans, dansk Prsest, f. 1. Febr.

1798 i Skydebjerg Prstgd. 1822 blev han teol.

Ivand., 1823 pers. Kap. i Vemmclev og Ham-
mershoj, 1827 res. Kap. i Thisted og Sognepr.

i Skinnerup. 1830 Sognepr. i Bredstrup, 1834
i Espc og Vantinge, 1841 i 0ster-Hn?singe og
Hillcrslev. I). 15. Sept. 1869. Han havde bc-

tydelig Indflydelse paa dc opvaktc paa Fyn
og er Forf. til Psalmen: = Uforsagt, vser paa
Vagt!«, som han skrev for at troste sin an-

fa?gtede Hustru.

Agnes, St., en af Romcrkirkcns beromtcste
Helgeninder, var en romersk Jomfru, der blev

halshugget under den diokletianskc Forfelgelse

21. Jan. 304?) eftcr standhaftig at have mod-
staaet Byprxfckten Symphronius's Sons Kaer-

lighedstilbud og de Fristelser, der modte
liende i et romersk Skegehus, hvor hun, i

Folge Legcndcn, til Straf for sin Kulde over
for Byprajfektens Sen, var bleven indesparret.

8 Oage cfter sin Bed (28. Jan., Agnes secundo)

skal bun have viist sig for sine Foneldrc med
et snehvidt Lam ved sin Side, omgiven af en
Jomfruskarc. Over hendes Grav i Rom byggede
Kejser Koustantin en Basilika (S. Agnesc fnori

le mura\ som tildels staar endnu, med Ned-
gang til en Katakombe, og i denne K. hojtidelig-

hoides A.s Dndsdag hvert Aar ved Indvielsc af

de Lam, hvis Uld bruges til Pallierne. 15.

April 1855 faldt Pius IX efter Hojmessen i S.

Agncse i en Sal, der steder op til Kirken,

gennem Gulvet ned i Krclderen uden at komme
til Skade. — St. A. frcmstilles ofte paa de

gamle Guldglas; naar hun males i Helgen-
skaren. er hun kendelig paa Lammet, der staar

ved hendes Side eller hviler i hendes Skod.

Gnekcrne holde 3 Dage hellig til hendes Minde:
14. og 21. Jan. og 5. Juli. Fr. N.

Agnetebjerget, 1 Mil fra Zwolle, er bekendt
som det Sted, hvor Thomas fra Kempcns
Klostcr stod. Nu er det Kirkegaard for dc
rige lndbyggere i Zwolle, som lade dercs Lig

bringe derhen, fordi Jordbunden ved deres By
er saa vandrig. at en Grav straks bliver fyldt

med Vand.
Agnoeterne eller Themistianerne vare Til-

htengere af den alexandrinske Diakon Themi-
stios (o. 550), som la?ite, at der var meget,

som Jesus i sit Keds Dage ikkc havde vidst.

Thcmistios og bans Disciple bleve fordomte
af den alex. Patriark og senere af Gregorius
d. st, men Agnoctismcn holdt sig til ind i 8.

Aarh.

Agnosticisme er en nyere fllosofisk Be-

tegnelse; Udtrykkct er forst brugt af den en-

gelske Fysiolog Huxley om Herbert Spencers

Filosofi. Men selvc det hermed betegnede filoso-

fiskc Synspunkt er ingenlunde ejendommeligt
for Spencer alene; det findes tvertimod udtalt

og gennemfert hos mange andre Taenkere i den
nyere Tid. Ved A. forstaas den Lcere, som
bensegter Menneskeaandens iEvne til at erkende

Tilvffirelsens inderste Vaesen. Den er ikke lig

med Skepticisme, thi det er ad den videnskabe-

lige Provelses Vej, at den faststiller sit negative

Besultat; det er med fuld Anerkcndelse af den
relative Viden, at A. ophtever den absolute

Viden, ja, den paaviscr endog en nedvendig
Forbindelse herimellem, idet det netop skal

vare Erkendclsens egen Natur, saaledes som
den viser sig under Behandlingen af endelige,

begrensede Genstande, der forbydcr en eksakt
Bestcmmelse af et uendeligt ubegramset Objekt.

Det er med andre Ord gennem en erkendclses-

teoretisk Begrundelsc, at A. bliver til. Saaledes

viser den i sit Udspring tilbage til Erkendelses-

la?rens egentlige Ophavsmand, Kant; det er

forst ved ham, at Betingelserne for A. ere givne.

Det er imidlertid bekendt nok, at, efterat Kant
har begnenset den teoretiske Erkendelse til

Fajnomencrne, aabner han gennem den prak-

tiske Fornuft Adgangen til en Erkendelse af

>das Ding an sichc. En saadan Udvej forkastes

af nyere filosofiskc Retninger som Ny-Kantian-

ismen og Positivismen og cndelig af H. Spen-

cer; her seges gennemfert en fuld A. Det
er forncmlig i >First principles', at Spencer
giver Begrundelsen for dette Standpunkt. Han
menstrer her saavel de religiose Grundbegreber,

Tanken om Verden og Tanken om Gud, som
dc videnskabelige Grundbegreber, Tiden og
Rummet, Bevregelseu og Kraften osv., og han
kommer til det Rcsultat, at de alle ere selv-

modsigende, naar de betragtes som absolute.

Hvad Materie er i sig selv, vide vi lige saa lidt

som, hvad Jcget er i sig selv; og vi vil aldrig

komme til at vide det, thi Kundskab i egentlig

Forstand om et absolut strider mod Ta?nk-

ningens Love. Vi ere henvistc til at ttenke i

Relationer, og det paa dobbelt Maadc, dels ved

at vi setter den ene Genstand i Forhold til

den anden, for saaledes gennem Paavisningen

af Lighed og Ulighed at bestemme deres saer-

egne Egenskaber, dels ved at vi setter alle

ydre Genstande i Forhold til os selv, som vi

ere givne med vore Bevidsthedstilstande. Men
ved denne videnskabelige Bestemmelse af det

relative er Bevidsthedens Indhold dog ikke

udtemt; en nermerc Betragtning saavel af

Trcnkningcn som af Religionen skal efter Spen-

cer tvertimod vise, at selv om Erkendelsen

ikkc kan gribe andet end det relative, inaa den
dog tillige forudsette et absolut som liggende

bagved. Rcligionens stadige Bestaacn skal va;rc

uforklarlig uden en tilgrundliggende Virkelig-

hed, og selvc Begrebet: det relative, skal som
saadant vise hen til det absolute som sit nod-
vendige Korrelat. Idet vi da gaa bagved dc
bestemte Religioner og de bestemtc Tankeformer,
komme vi ikke til at staa overfor det rene

intet, men dcrimod overfor den hejestc Vseren,

der ganske vist kun kan opfattcs af en ubestemt
Bevidsthed, men hvis Eksistens betinger Sand-
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heden af alle de enkelte bestemte Bevidstheds-

akter. Og i denne Anerkendelse af et uerkende-

ligt absolut finder Spencer Muligheden for en
Forsoning af Religion og Videnskab. Ligesaa

vel som Videnskabsmanden kun betragter sine

Resultater som et tilntermelsesvist Forsag paa
at finde Sandheden, som et blot Led i en
uendelig Udviklingsnekke, lige saa vel maa
den troende i den enkelte Religion alene se et

Symbol, der viser hen til den eneste positive

religiose Ssetning, at der er et uerkendeligt

absolut, som aldrig kan naas, noget uformet
og ubegnenset, som gaar udover Erfaringens

Omraade. Saaledes er Spencers Tankegang.

Der kan indvendes herimod, at A. heller ikke

her er fuldkommen gennemfert; idet det ab-

solute anerkendes som eksistcrende, er der dcr-

med dog givet en vis Viden om det. Og
hvorvidt nu denne Viden er rigtig, kan sikkert

betvivles; den garanteres ikke ved den viden-

skabelige Ttenkning, thi den gaar udover dennes
Bestemmelser, og heller ikke af den religiose

Folelse, thi denne forlanger ifalge sin Ejen-

dommelighed netop noget bestemt at hvile i,

og er ikke tilfredsstillet ved en Henvisning til

noget ganske dunkelt og ubekendt. Den saa-

kaldte A. indeholder ogsaa en Art af Spekulation,

og denne bliver tydelig nok panteistisk. F. C. K.

Agnus Dei. 1) Eftcr Joh. 1, 29 var Lammet
for de gl. Kr. et Symbol paa Kristus. Paa
Katakombc-Malerierne og i den glkr. Billed-

huggerkunst fremstilles Kristus under Lammets
Billede, og hyppig staar der da ved dette et

Kors. som cnder i en Sejrsfane. Et saadant
Billede kaldes A. D. Det blev praget i Voks-
skiver, som vare lavede af Levningerne af

Paaskekterterne og noget af den hi. Olie, og
disse Voksmedaljer bleve dels overrakte de ny-
dobte paa Hvide-Sandag, dels sendte frem-
ragende Personer som Festgaver. I Monza i

Italicn gemmes en saadan A. D.-Medalje, som
Gregorius d. st. i sin Tid skal have sendt til

Langobarder-Dronningen Theodalinde, og endnu
indvier Paven paa Tirsdagen efter Paaske i sit

lste og 7de Regcringsaar ligncnde Voksmedaljer,
der sksenkes til hans Hoffolk, til fremmede
Fyrster og Pilegrimme. — 2) A. D. er endvidere
Navnet paa det teldgamle, i senere Tider 3

Gange gentagne, Led af Nadverliturgien (A. I).,

qui tollis peccata mundi, miserere nobis), der
er gengivet i den danske Psalmc: »6 du
Guds Lam!< — 3) Det med et Lam baldyrede
Klsede, der i den gr. K. lsegges over Kalkcn,
det saakaldte Poteriokalymma, kaldes ogsaa
A. D.

"

Fr. N.

Agobard af Lyon, f. i Spanien 770, siden

816 iErkebiskop af Lyon, en af de mest frem-
ragende i den Rtekke udmierkede Mrend, der
gik i Spidsen for Karl d. st.'s Kulturarbejde.
Sin Udvikling skylder han navnlig sin Ven og
Forgsenger paa iErkestoIen, Leidrad; men han
blev ikke staacnde ved sin Samtids overvejende
reproducerende Virksomhed ; han gik tva?rtimod

med sin frie og selvstsndige Aand i Here Hcn-
seender langt videre. A.'s Lserdom og ufor-

faerdede Mod viser sig i hans talrige Skrifter,

hvor han bl. a. optreder som en ivrig Pole-

miker overfor Adoptianerne og Jodernc og med
Heftighed bekaemper >Gudsdommene<, sairlig

Duellen, som lovlige Afgerelser af Tvistemaal

;

han angriber stsrkt Tideus Overtro, den gaengse
Misbrug af Billedcrne og den overdrevne iEre-
frygt for Helgenerne, der efter hans Mening
kun er en Genganger af Hedenskabets Heros-
Dyrkelse. I Ludvig den frommes Strid med
sine Senner tog han livlig Del; thi, da han
levede i Traditionerne fra Karl d. st.'s Regering.
harte han til det Parti, der med Smerte saa
Riget gaa sin Undergang i Mode under Karls
uduelige Efterfelger, og i flere Skrifter stillede

han sig bestemt paa Sonnernes Side. Han
blev derfor suspenderet fra sit Embede 835.
men senere genindsat. D. 840. K. T.

Agostino da Montefeltro, bcramt italiensk
Prsedikant, er f. i Santagata-feltria i Nsrheden
af Urbino 1. Marts 1839. Den forste Under-
visning modtog han hos Scolopierne og senere
studerede han Retsvidenskab i Bologna. Paa
en Udenlandsrejse blev han stsrkt greben af
Livets Alvor og Kristendommens Krav, og efter

Hjemkomsten til Italicn lod han sig optage
blandt Fransiskaner-Minoriterne. I flere Aar
levede han derpaa stille i Klostrct Nicosia ved
Pisa, syssclsat med Studier og Andagtsevelser.
Paa Grand af sin Klagt blev han valgt til

Raadgiver for Ordenens General, og da han
havde genvundet sit Helbred, begyndte han at

pnedike i flere af Italiens sterre Byer. Hans
Predikener, der udmsrke sig ved en regtc

italiensk Veltalenhed, have overalt samlet tal-

rige Skarer, og de italicnske Stonier kappes om
at indbyde ham. Efter Proedikenerne, der i Reg-
len holdes i Fastetidcn, vender han stadig til-

bage til sit Kloster. Fr. S.
Agostino Trionfo, se Trionfo.

Agrapha (aypaqxx o : uskrevct). Herved for-

staar man saadanne Ord af Kristus, som ikke
ere optcgnede i den hellige Skrift, men kun
bevarede ad den mundtlige Overleverings Vej.

En Samling af disse er udgiven af A. Resell

(Leipzig 1889).

Agreda, Maria fra (f. 1602. d. 24. Maj 1664)
var en kvindelig Fransiskaner fra Klarissc-

Klostret i Agreda i Gammel-Kastilien. Dette
Kloster var indviet til den ubesmittede Und-
fangelse, og M. fra A. var en gledende Til-

luengcr af denne Lsere. Hun forfattede en
vidtlsftig Bog (Mistica Ciudad de Dios), der
indcholdt hendes formentlige Aabenbaringer
om Jomfru Marias Liv og den himmclske Stad.
og blandt andet den Paastand, at Marias Legeme
og Blod propria specie er tilstede i Nadvercn.
Pave Innocentius XI forbad paa Grand af

denne Vrangla?re 1681 Bogen, men kort efter

maatte han, paa den spanske Konges Forbon,
tillade La-sningen af den. Sorbonncu fordamte
1696 den spanske Nonnes Fantastcrier, men
efter Proklamationen af Dogmet om Marias
ubesmittede Undfangelse er Bogen atter kom-
men til iEre. Den er for nylig bleven oversat

paa Tysk af L. Claras under Titlen : Die gcistl.

Stadt Gottes. Leben der jungfraulichen Gottes-

mutter nach den Offenbarungen der ehrwflr-

digen M. v. A. Regcnsb. 1893. (Jvfr. A. Ger-
mond de Lavigne, La soeur M. d' A. et Philippe

IV, roi d' Espagne. Corresp. in£dite, traduite

de TEspagnol. Paris 1855.) Fr. N.

Agricola. 1)Johann A., efter sit Fodested ogsaa

kaldet Eisleben (Islebius), bar cgl. Navnet
Schneider (Snider, lat. Sartor), fra 1518 Agri-
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cola. Hans Fader var Sknedder. A. fodtes 20.

April 1494. Efler Skolegang i Braunschweig
og maaske i Leipzig indskreves han i Vinterse-

mestret 1509—10 som Student ved Universitetet

i sidstnsevnte By og blev derefter Baccalaureus
artium. Fra 1516 kom han til Wittenberg og
blev snart en af Luthers varmeste Disciple.

Trods sin senere Strid med Luther vidner A.

om denne: >Gennem hans L«rc og Guds Naade
er jeg bleven genfedt og troende.< 1518 promo-
verede han til Mag. artium, og Aaret eftcr med
Melanchthon til Baccalaureus in bibliis. Samme
Aar var han Luthers Sekreter ved Leipziger-

Disputationen. De felgende Aar holdt han filos.

og eksegetiske Forelawninger og pnedikcde i

Wittenberg. 1525 hjalp han paa tilfredsstillende

Maade ved Ordningen af Kirkeforholdene i

Frankfurt am M. Fra Efteraaret 1525 til 1536
virkede A. som Rektor og Pnedikant i sin

Fedeby, hvorefter han atter vendte tilbage til

Wittenberg. Efter sit Brud med Luther ud-
mevntes han 1540 til Hofpnest hos Joakim II

af Brandenburg og virkede nu isa?r i Berlin.

3 Aar efter blev han det nyindrettede Konsi-

storiums Leder og Generalsuperintendent; som
saadan foretog han Prajstevielser uden selv at

have faaet Ordination. A. dade 22. Sept. 1566
under en Pestepidemi.— A. vilde oprindelig vawe
Lcegc, men Luthers Indflydelse bestemte ogsaa

hansydre Livsbane. Senere udbred han engang:
>Gid jeg dog var blevet ved at vsre Lsge, som
jeg havde begyndtlc Den Brist paa Sj;els-

harmoni, som dette Udraab rebcr, havde sin

Grund i hans Deitagelse i Samtidens teologiske

og kirkepolitiske Stridigheder. A. blev Ophavs-
mandtilden antinom istiske Strid. Aflnter-
esse for det saakaldte lutherske Materialprincip
bekamipede A. Lovens Brug som Naadcmiddel
(mod Melanchthon siden 1527). Ikke Moselovcn,
kun Evangeliet, fremkalder sand Omvendelsc;
>Loven horer ikke hjemme paa Pnedikestolen,

men paa Raadhuset<. Med Erkendelse af Lovens
politiske Betydning forkaster ban dens picda-

gogiske og normative Betydning for Kristenlivet.

1537 begyndte Striden med Luther selv. Den
bilagdcs Acre Gange tilsyneladende, men bred
stedse heftigereud paany, indtilJoakim II 1540
fik A. til at genkalde(>Confession nnd Bekennt-
niss Johannis Agricolae Eislebens vom Gcsetze
Gottes<); dog vandt han ikke Luthers Vcnskab
tilbage. Sterre Forargelse vakte han maaske
endog ved at bifalde de kejserlige Kompromis-
planer. A. deltog i Affattelsen afAugsburger-
Interimet 1548, der som bekendt ikke fast-

holdt luthersk La?rc paa de afgerende Punkter.
De Evangelskes Opposition ogedes, da de rom.-
kat Stamdcr ikke bleve forpligtede til det,

som A. havde haabet. Forgajves sogte A. at

genvinde sin Anseelse hos sine Trosfailler ved
ortodoks Optraden i Osianders Strid. — Trods
Uklarhed i Lteren og Brist paa Karakterstyrkc
fortjener A. Anseelse som Pnedikant. Psalme-
digter (Ich ruff zu dir, Herr Jesu Christ —
Jeg raaber til dig, o Herre Krist) og Skribent.

(G. Kawerau, Joh. A. von Eisleben, Berlin 1881

;

Job. Clausen, Lov og Evgl. i Forh. til Krdms-
forkynd. 1872). //. L. — 2) Michael, A., den
finske Kirkes Reformator ogGrundkeggerafdcn
finske Literatur, f. o. 1508 i Parna Sogn ved
Serkilax Gaard, hvor Faderen var Fisker. Han

fik sin ferste lserde Undervisning i Viborg Skole

under den dygtige Rektor Johannes Erasmi.
Siden fortsatte han sine Studier ved Aabo Kate-

dralskole, Finlands daveerende hojeste Lsere-

anstalt. Martin Skytte, Finlands ferste evan-

gelske Biskop, lagde Mrcrke til hans rige Be-

gavelse, og antog A. som sin Skriver. I Aabo,

hvor Reformationens Lsere o. 1520 praedikedes

af Petrus Sarkilaks, lserte A. den evangelske

Sandhcd at kende og blev en varm Tilhaenger

af den. Understottet af Biskop Skytte studerede

han i Wittenberg 1535—1539, tog Magistergraden

og blev efter Hjemkomsten Rektor ved Aabo
Katedralskole, som nu blev Arnested for Refor-

mationsbcstnebelserne 1 Finland. 1548 for-

ordnedes han til Bispens Medhja:lper, samt
blev efter dennes Dad, da det finske Stift 1554

deltes i to — Aabo og Viborg — Biskop 1 det

forstnsevnte. Han dode 9. April 1557 paa en

Rejse fra Moskva, hvorhen han var sendt

som den svenske Konges Afsending for at

mregle Fred med Rusland. Allercde i Witten-

berg syssclsatte A. sig med Oversarttelse af

det ny T. paa Finsk; det udkom trykt 1548.

Tidligcre havde A. udgivet en A.B.C.-Bog, en
Oversiettclse af Luthers lille Katekisme og

en Bannebog paa Finsk, hvilket sidste Ar-

bejdc, der forkastede Pavekirkens Misbrug,

klart udtalcr Reformationens Grundsastninger

og soger at vejlede til Gudfrygtighedsovel.se

i sand evangelsk Aand. Siden udgav A. en

OversaHtelse af Kirkcbaandbogen og Guds-
tjenesteordningen samt enkelte Dele af det

gl. T.'s helligc Skrifter: Psalmerne, nogle af de

smaa Profeter, Uddrag af Mosebagerne og de

store Profeter. Som Reformator udmserkede A.

sig ved sin Varsomhed ved Gennemforelsen af

Kirkefornyclsen og sin trofaste Bevarelse af

det gode, Kirken ejede. Som Bibeloveraetter

var han relativt selvstamdig. Skont vsesentlig

sluttende sig til Luther, stottedc han sig fremfor

alt paa den greske Grundtekst. I de korte For-

klaringer. han fojede til sin Overstettelse, und-

gik han al unodig Polcmik mod den hidtil

raadende Kirkeorden, idet han fremfor alt sogte

at fremsa?tte Reformationens evangelske Livs-

anskuelse positivt. H. It. — 3) Rudolf A.,

tysk Humanist, hvis egentlige Navn var Huys-

mann, blev f. i Naerheden af Groeningen

o. 1442. Han gik ferst i Skole hos Thomas
fra Kempen paa Agnetebjerget ved Zwolle,

senere kom han til LSwen og Paris og op-

holdt sig ogsaa en Tidlang i Italien, hvor

han laerte Gra?sk. Som de andre Humanister
bekaempede han den skolastiske Filosofl, men
satte den hi. Skrift hojt, fordi den efter hans
Mening var lige saa langt borte fra Vildfarelse

som den Gud, fra hvem den stammede. I

sine sidste Leveaar lagde han sig ogsaa efter

Hebraisk, for at kunne laae det gl. T. i Grund-
sproget. Eftcr et lsngere Ophold ved Kejser

Maximilian Is Hof blev R. A. Prof, i Heidel-

berg. Han dode 28. Okt. 1485 i Worms. Hans
mest bekendte Skrift er ct retorisk Arbejde

(De inventione dialectica), der skal la?re en
Taler den vanskelige Kunst at tale alsidig og
udtommendc om alt. Dette Vrerk satte Me-
lanchthon stor Pris paa. Ft. N.

Agrippa. — A. I (Hcrodes Agrippa I; i Ap.

G. 12 kun kaldt Herodes;, var Sennesen af
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40 Agrippa — Akinoam.

Herodcs d. st. Opdraget i Rom blev ban
efter et cventyrligt Liv af sin Vcn Caligula

(37 e. Kr.) gjort til Konge over noglc Dele

af det nordostlige Paltestina, scncrc ogsaa

over Galilaja og Pertea; af Claudius fik han
yderligere Judtea og Samaria. Ved ftrisjeisk

Lovopfyldelse og ved Forfolgelsc af den unge
Kristenmenighed (Ap. G. 12, 1 f.) sogte han at

vinde Popularitet. Om hans pludselige Dod
(44) se Beretningen i Ap. G. 12, 19 f., der i

det vssentlige stadfajstes af Josefos. — A. II

(Herodes A. II), Son af A. 1, var det sidste

Skud af det herodianske Dynasti. Ligesom
Faderen opdraget i Rom, arvedc han o. 50 efter

en afdod Onkel det lille Rige Kalkis ved Li-

banon; han ombyttede det Aar 53 med Filips

tidligere Fyrstendomme hinsides Jordan under
Titel af Konge. Hans Omraade udvidedes af

Nero og endnu mere, som Lon for bans Tro-
skab mod Rom under den jodiske Krig (66—70),

af Vespasian. Han havde tillige Overopsynet
ved Templet og Retten til at indsstte Ypperste-
prsesterne. Med sin Sastcr Berenike skal han
have levet i Blodskam. Ogsaa Beretningen i

Ap. G. 16 vidner om religios Slaphed. Han
dede barnles Aar 100. S. O.

Agrippa fra Nettesheim, Henrik Cornelius,

f. 1486 i Koln, d. 1535 i Grenoble, en vandrende
adelig Lrcrd, var, som Strauss siger, >en

saelsom Blanding af et godt Hoved, en Svsermer
og en Charlatan.' Han flakkede om i Tysk-
land, Frankrig, Spanien, Nederlandene, England,
Schweiz og Italien, hvor han i Pavia og Torino
optraadte som Larcr i Teologi, Medicin og Rets-

videnskab og holdt Foreliesninger over Hermes
Trismegistos. Han var tidlig blevcn indvict i

Kabbala og Magiens Hemmelighcder og skrev
et Skrift >om den hemmelige Filosofl«, der er

mere nyplatonisk end kristeligt, bygget paa
Tanker, som ere laante fra Platon og Kabbala.
Hans andet Hovcdvserk, >om Videnskabernes
Forfa3ngelighed«, indeholdcr en Kritik af den
gaengsc Teologi med dens Helgenhcre, af Hierar-

kict og af Kirkeretten. A. viscr her hen til

Skriften som Provestenen og tager Ordet for

en enfoldig Tro paa Kristus, forbunden med
Ydmyghcd og Hjertets Renhed. Men han stod

alligevel personlig langt borte fra Reformationen
og den bibclske Kristendom, og hans •hemme-
lige Filosofx er noget ganske andet end den
enfoldige Kristentro, som han tilsyneladende

satte saa hojt. Fr. N.
Agrippinus, Biskop i Carthago, holdt, rimelig-

vis mellem 218 og 222, den ferste iiordafrikanskc

Synode, paa hvilken 70 Biskopper fra Afrika

og Numidien gav Made. Den skal, efter Sigende
paa A.'s Tilskyndclsc, enstemmig have forkastet

Ketterdaabens Gyldighed og besluttct at om-
dobe Ksettere.

Aguirre, Jos* Saenz d', spansk Bcncdik-
tiner, f. 24. Marts 1630 i Logroflo, blev Prof,

i Teol. i Salamanca, Abbed for St. Vinccntius-
Klostret i denne By og 1686 Kardinal. Den
rode Hat var en Belonning, fordi han havde
forsvaret Pavens Overhojhcd over for Bossuet
og Gallikanernc. A. har ogsaa udgivct en
Samling af Aktstykkerne fra alle de spanske
Kirkemoder i den gl. og ny Verden. Han
dode i Rom 16. Aug. 1699.

Agar, Forfatter af en mindre Ordsprogs-

samling. Nogle opfatte Navnet som Fsellesnawn
(Samler).

Ahab, se Akab.
Aharhel, (1 Kron. 4, 8) nsevnes i Juda Slaegt-

register.

Ahasbai, Fader til Elifelet, en af Kong Davids
Helte (2 Sara. 23, 34).

Ahasveros, Omskrivning af det hebraiske
Achaschverosch, der gengiver det oldpersiske
Khschajarscha; paa Gresk Xerxes. Navnet
Andes i Biblen brugt: 1) Esra 4, 6 om Perser-
kongen Xerxes (485—465), Darios's Efterfolger,

bcromt ved sit Tog mod Gnekenland (Dan. 11,

2). Stykket Esra 4, 6—23 skal i Flugt med
V. 5 give en Oversigt over Jodernes Genvordig-
heder efter Hjemkomsten fra Babylon. Krono-
logisk horer V. 6 hen efter Kap. 6 og V. 7—23
hen efter Kap. 10. — 2) Med Kong A. i den
noget romanagtige Esters Bog er der sikkert
tcenkt paa denne samme Xerxes. Paa ham
passer Billedet af den yppige Despot. — '3) A.
i Dan 9, 1 er ellers ubekendt, mulig uhistorisk.
— 4) I Tob. 14, 15 (grtesk Tekst) omtales
Nabukodonosor (Nebukadnesar) og Asveros (o:

Ahasveros) som Erobrere af Ninive, vistnok
fejlagtig i Stedet for Nabopalassar og Kyaxares.
— 5) A. i Sagnct, se Art. Evige Jode. H. Af. L.

Ahava (Esra 8, 15), en By og Flod i Baby-
lonien, Samlingsstcd for de med Esra fra Eksilet

hjemvendende Jader.

Ahelai (1 Kron. 2, 31), Datter af Sesan af
Judas Stamme, gift med en regyptisk Maud.
Aher (1 Kron. 7, 12), Slaegthovding af Ben-

jamins Stamme.
Ahi (1 Kron. 5, 15), Sleegthovding af Gads

Stamme.
Ahia (Jehovas Brodcr o ; Ven). 1) Efterkommer

af Eli, udovede yppersteprestelige Handlinger
hos Saul i Gibea (1 Sam. 14, 3. 18). Er enten
Broder til eller identisk med Akimelek. —
2) En Profet i Silo, der forudsagde Jeroboam
Rigets Deling og hans Ophojelse (1 Kong. 11,

29) og siden hans Huses Undergang (1 Kong. 14,

1). Et Skrift af ham omtales 2 Kron. 9,

29. — 3) Fader til Israels Konge Baesa. (1

Kong. 15, 33).

Ahiam (2 Sam. 23, 33), en af Davids Helte.

Ahieser (4 Mos. 1, 12), Representant for

Dans Stamme; Mose' Medhjselper ved en Folke-
belling.

Ahikam (2 Kong. 22, 12) fornem Judseer, Kong
Josias's Afsending til Profetinden Hulda i An-
ledn. af Lovbogens Gcnfindelsc. Han beskyttede
i Jojakims Tid Profeten Jeremja mod Anklager
(Jer. 26, 24).

Ahilud (2 Sam. 8, 16) Fader til Josafat, Kong
Davids Historiograf.

Ahimaas. 1) Sauls Svigerfader (1 Sam. 13, 50).

— 2) Salomos Svigcrsan og Statholder i Naftali

(1 Kong. 4, 15). — 3) Son af Ypperstepnesten
Sadok, trofast Tilluenger af David og Over-
bringer af Budskabet om Sejren over Absalon

(2 Sam. 15, 27. 36; 17, 17; 18, 19).

Ahiman (4 Mos. 13, 22) en Enakitskcgt i

Hebron, siden fordrevet af Kaleb (Josva 15, 14;

Dom. 1, 10).

Ahimot (1 Kron. 6, 25) af Levis Stamme.
Ahinadab (1 Kong. 4, 14) Salomos Statholder

i Mahanaim.
Ahinoam. 1) (1 Sara. 14, 50), Kong Sauls
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Hnstru. — 2) (2 Sam. 3, 2) Davids Hustru fra

Jisrcel, Moder til bans ferstefodte Sen Amnon.
Ahio (2 Sam. 6, 3), Sen af Abinadab, hos

hvem Herrens Ark stod i Kirjat-Jearim. Var
David behjaelpelig ved Arkens Flytning.

Ahira (4 Mos. 1, 15), Fyrstc af Naftalis

Stamrae, udvalgt af Mose til Medhjielp ved
Folkettellingen.

Ahiram (4 Mos. 26, 38), foment Israelit, Stam-
fader for en Sltcgt i Benjamins Stamme.
Afaisakar (1 Kren. 7, 10), nievnes i Benjamins

Slscgtregister.

Ahisamak (2 Mos. 31, 6), af Dans Stamme,
Fader til Oholiab, dcr med Bcsaleel konstru-
erede Tabernaklet og de hcllige Redskaber for

Israel.

Ahisar (1 Kong. 4, 6) en af Kong Salomos
fomemste Embedsnuend.
Ahitob el. Ahitub, Navn for flere Medlemmer

af den yppcrsteprsestelige Familie (1 Sam. 14,

3: 2 Sam. 8,17; 1 Kron. 9, 11).

Ahjan (1 Kren. 7, 19), Sen af Semida, Stam-
fader til en Slscgt i Manasses Stamme 0. for

Jordan.

Ahlab (Dom. 1, 311, By i det nordligste Kanaan
henimod Kysten; indtoges af Assers Stamme,
der imidlcrtld ikke udryddede dens Beboere.

Ahlefeldt, Godske, Biskop i Slesvig, f. o.

1477, d. 25. Jan. 1541, studerede udenlands
ogblev Dr. decretorum. 1497 blev han Kannik
i Slesvig, 1502 Hertug Frederiks Kansler, siden

Domprovst og 1507 Biskop i Slesvig. 1514
friedc ban, som Christiern Il's Sendebud, til

Isabella af Burgund. Hans Dagbog og Tale
findes endnu. 1515 var han i Rom som Her-
tog Frederiks Sendebud; 1526 modsatte han
sig Kejscrens Fordringer paa Afgift af Slesvigs

Bispesiede med historisk Henvisning til, at Sredet

var dansk. Reformationen voldte ham Besvaer;

han segte at redde for Kirken, hvad der var
muligt, uden starre religies Interesse for det

gamle. Han dede paa sit Gods Bollingstcd

1541 og blev begravet i Slesvig Domk. J. O. A.

Ahlfeld, Johann Friedericb, en af vor Tids
betydeligste folkelige Pnedikanter. Han ud-
mscrkede sig ikke saa meget ved nye Tanker
som ved at prcnte Guds Ord ind i Tilhorernes
Hjerte og dcrved fere det ud i Livct, baade det
individuelle og sociale. F. 1. Novbr. 1810 i

Mehringen i Anhalt. Efter nogle Aars Lrerer-

virksomhed blev han Pra?st bl. a. ved St. Lau-
rentiusk. i Halle (1847), og, som Harless's Eftcr-

felger, ved St Nikolajk. i Leipzig (1851). Trak
sig tilbagc 1882; d. 4. Marts 1884. Udgav en
Mrengde forskcllige Pnedikensamlinger og >For-
tsllinger for Folket«. J. P.

Ahlraan, Martin Erik, f. 3. Dec. 1773 i Lund,
d. 7. April 1844 efter 28aarig Virksomhed som
teol. Professor ssteds. Med A. begyndte en
ny Tid for Lunds teol. Falkultet. Selv udrustet
med skarp kritisk Forstand liar han indlagt
sig stor Fortjeneste af den teol. Videnskabs
Fremmc. ikke mindst ved til Fakultetet at

knytte Msend som Reuterdahl, Thomander o. fl.

Ophsvelsen af det 1809 indrettede teol. Semi-
oarium, og Pnesteuddannelsens Henla?ggelse til

Falkultetet befordredc ogsaa den af A. efter-

straebte Leftelse af det teol. Studium. Skent
uddannet i Kants Skole, sluttede han sig i

Hovedsagen til det ortodokse System og be-

kaempede de schelling-hegelske Retningcr. Hans
store Gave til Lunds Universitetsbibliotek be-

varer bans Minde i dennc Institutions Historic Af
bans Skrifter nucrkes: Akadcmiske Afhandlinger,
Afh. i Teologisk Qvartalskrift, for sterste Delen
siden udgivne i hans >Theol. Skrifter< 1841,
>Om den s. k. specul. dogmatikens fSrhall. till

den rcna evang. larcn< 1843. O. A.

Ahnfelt. 1) Otto A., f. 13. Sept. 1854 t

Dalby, Dr. thcol. ved Jubelfesten i Upsala
1893, Prof, i Kirkehistorie og Symbolik 1

Lund 1894. Skrifter: Afhandlinger af dog-
matisk og praktisk-teol. Indhold; Lau-ebog i

Teologi for Skolerne; >Den teol. etikens grund-
drag I« ; >OmTorgauerartiklarne<, >Utveckling
af svenska kyrkans ordning under Gustaf I's

regering< ; >Laur. Petri handskrefvna kyrkoord-
ning af ar 1561<; Bidrag til svenska kyrk. hi-

storia 1 16. arh.< ; >Per Brahes kronika< ; flere

Afh. i videnskabelige Tidskrifter; redigerede
ogsaa 1891—93 >Tidsskrift for teologi c. —
2) Paul Gabriel A., f. i Gullarp Prstgd. 25.

Marts 1803, Doccnt i praktisk Filosofi 1826,

Sognepr. i Bosarp 1830, i Farhult 1849, Provst

1837, d. 11. Okt. 1863. Tidlig vakt til kriste-

ligt Alvor, mod tog A. dybe Indtryk af Schartau
og Grundtvig, medens hans livlige Intelligens

paavirkedes af Tegner i nestetisk Retning. Som
Pnest udevede han en nidkoer Virksomhed,
indtil han ved sv«rc Gigtlidelser forvandledes

til Krebling: men ogsaa som saadan forblcv

han en utnettelig, ofte i Polemikens Hede for

skarp, Forksmper for Afholdssagcn og Frikirkc-

tanken, ivrig begejstret tillige for den nordiske

Enhcdstanke. Skrifter: Flere Oversa?ttelser, der-

iblandt Palmers Homiletik, Artikler i Biografisk

Lexikon (svensk), Afholdenhedstaler, Priedike-

ner, >Studentminnen<, Lunds Universitetshi-

storie (ufuldendt). (Sc om ham R. Petersen, Fra
det sv. Kirkcliv, 1895, S. 166 f.) O. A.

Ahoah (1 Kron. 8, 4) na-vnes i Benjamins
Sliegtregister.

Ahohi (2 Sam. 23. 9) Bcdstefader til Kong
Davids beremte Krigshelt Eleasar.

Ahrah (1 Kren. 8, 1), Sen af Benjamin.
Ahrenberg, Matilda Maria, Datter af Vice-

landskamrerar E. J. Back, f. 15. Febr. 1823 i Vi-

borg, blev 17 Aar gl. gift med Rektor C. W. A. (d.

1880). Skent opdraget efter Rousseaus Prin-

ciper, droges hun dog med af den kraftige,

aandclige Vaskkelse i Finland o. 1840. Siden
hengav hun sig til Velgorenhedsvirksomhed,
besegte Ftengsler, grundlagdc et Hjem for fri-

givne Fanger, et Arbejdshus osv. Hun er bo-

siddende i Helsingfors. A. N.

Ahumai (1 Kren. 4, 6), nievnes i Juda Sltegt-

register.

Ahusam (1 Kron. 4, 6), noevnes i Juda Shegt-

register.

Ai. 1) Ai eller Aja, Ajat, gammel kananseisk

Kongestad. naer Betel og Mikmas. Nievnes i

Abrahams Historie, crobres siden af Josva, og
horte til Benjamins Stamme. Nievnes paa
Jesaja's Tid og atter efter Eksilct. Identificcres

med Tell-el-Chadschar (Stenhoben) S. 0. for

Beitin. — 2) En ammonitisk By (Jer. 49, 3). —
3) Sted paa Gramsen af Efraim mod V.

Aidan (Aedan), Nordhumbcrlands Apostel, var
af Byrd en Kelter. Han var opriiulelig Munk i

Iona ; o. 635 blev han Biskop i Lindisfarnc
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42 Aidan — Akab.

(Holy Island) og dede 651. Saa lasnge han
ikke kunde praedike paa den engelske Tunge,
var Kong Oswald hans Tolk. Ved A. blev Lin-

disfarne Midtpunktet for det aandelige Liv i

Nordhumberland. Indbyggernes Omvendelse til

Krdm. skyldtes for en ikke ringe Del hans
fromme Levned, og for Oprettelsen af Skoler

og Udbredelsen af kristelig Oplysning var han
overordentlig virksom. >AUe, som ledsagede

harn<, siger Beda, >hvad enten det var Munke
eller Lsegfolk, maatte laese Skrifterne eller tore

Psalteret'. Han var en stor Ven af Kloster-

livet og gjorde sig, som vi kunne se af hans
Forhold til Abbedissen Hilda, megen Umag for

ogsaa at give Nonnerne Undervisning i Krdm.
Det eneste, Beda havde at udsaHte paa ham,
var, at han lige til sin Dod vedblev at holde

Paaske efter Kelternes Paaskeberegning. St.

A.'s Helgcndag er 31. Aug. 1 Kunsten fremstilles

han oftc med en Hjort ved sin Fod. Ft. N.
Aidesios og hans Broder Frumentios led-

sagede deres Sltegtning, den syriske Kebmand
og Filosof Meropios, paa en eventyrlig Rejse til

Indien. Paa Hjemrejsen til Fonikien blev hele

Skibsmandskabet nedsablet med Undtagelse af

de 2 Bredre, der bleve gjorte til Slaver og
skenkede til Kongen af Abessinien. Han gav
dem imidlertid snart Frihcden og betroede

dem Opdragelsen af sin Son. De vare begge

ivrige Kristne og gjorde alt, hvad de kunde,
for at vinde Abessinierne for Krdm. Frumen-
tios blev 350 af Athanasios indviet til Biskop
i Axum, men Aidesios vendte hjem og blev

Presbyter i Tyros, og der traf Rufln ham.
Ailli, Pierre d' (Petrus de Alliaco), med Til-

navn >Frankrigs 0rn< (Aqvila Franeite). fedtes

1350 i Nordfrankrig, rimeligvis i Ailli-haut-

clocher (Depart. Abbeville). Han opdroges i

Compicgnc og blev efter filos. og teol. Studier
(fra 1372) endelig 1380 Dr. theol. og Pro-
fessor ved Universitetet i Paris. Som saadan
vandt han stort Ry, men naaede endnu sterrc

Indflydelse paa Tidens akademiske og kirke-

politiske Forhold, da han 1389 blev ansat som
Skriftefader hos Kong Karl VI og tillige som
Univcrsitetets Kansler. 1395 blev A. Biskop
af Puy, som han 2 Aar efter byttede med
Cambrai. 1411 blev han Kardinal og rejste

siden som pavelig Legat i Tyskland og Neder-
landene. Ogsaa efter Konstanzer-Reformkon-
ciliet, hvor han udevede stor Indflydelse og
var paa Forslag som Paveemne, virkede han
som pavelig Legat i Frankrig. Han dade 9.

Aug. 1420 i Avignon. — Som Universitetslrerer,

Kirkestyrcr og Skribent, men isser som smidig
Kirkepolitiker, har A. stor Betydning. Pariser-

Universitetet var i hans Tid Amen for Be-

strebelserne efter at hele det s. k. occiden-
talske Paveskisma (siden 1378) og afhjselpe den
deraf fremstaaede kirkelige Ned og Forvirring.

Som Middel henviste man til selve Universal-

kirken i dens Representation, det almindelige
Koncilium, som everste Autoritet, og til An-
tagelsen af visse Reformer. A. og hans Disciple,

Jean Gerson og Nicolas de C16manges vare Ord-
fererne herfor. Ved Konstanzermodet gjaldt A.
som Leder af den kirkelige Opposition og som
Hovedreprwsentant for Episkopalismen eller

Konciliarismen.derhsvdededetalm.Kirkemedes
Ovcrhejhed over Paven. Dog er A. ikke fuldtud

Konciliarist. Han var vel afgjort Modstander
af Papalisterne, idet han harvdede, at Paven kan
fejle ogsaa i Trossager, og fastholdt, at Kirken
er repreesenteret i Konciliet; men han tvivlede

ogsaa om Konciliets Ufejlbarhed. Hans Kirke-
politik var halve Forholdsregler, og A. deler
Skylden for, at den hojlydt fordrede >Reform af
Kirken paa Hoved og Lemmer< ikke forte til

Resultater.

Ved A. og hans Disciple sejrede Occam*
Nominalisme ved Pariser-Universitetet. A. ha?v-

der et uforeneligt ModsaHningsforhold mellem
Tro og Viden. Kun Kirkens Autoritet loser

Vanskeligheden. A.s Tvivl om Transsubstantia-
Monsdogmct havde Indflydelse paa Luther. I

den sidste Del af sit Liv sogte A. i Mystiken
Erstatning for den Skepticisme, som Nomina-
lismen konsekvent medforte. Derfor forsva-

rede han i Kostnitz Bredrene af Faelleslivet.

Hans Lsrdom viser hans Imago mundi, en
Geografi, der paavirkede Kolon (Columbus),
og det til Konstanzer-Konciliet rettede Skrift om
Tidsregningens Forbedring, en Forleber for den
gregorianske Kalender. — A. virkede nidluert for

at hseve Prresteskabet ssdeligt og intellcktuelt,

men han var ingen Reformator. Strang mod
fcetteri, mild mod al Overtro, var A. Leder
af den Kommission, der 7.—8. Juni 1415 for-

horte Johan Hus; bans Forhold mod dette

Trosvidne oger ikke hans iEre. (P. Tscha-
ckert, Peter von Ailli, Gotha 1877; L. Salem -

bier: Petrus de Alliaco, Lille 1886.) H. L.

Ain (Kilde). 1) Nsvnes 4 Mos. 34, 11 som
Gnensebestemmelsc for det hi. Land mod N.
0., maaske en af Bifloderne til Jordan. — 2) En
By, der snart henfores til Juda, snart til Si-

meons Stararae, snart kaldes Levitstad. Laa
nasr Rimmon og smeltede sammen med den
til Enrimmon (Neh. 11, 29). Nuverende Ruinby
Um er-Rummamim.
Aja. 1) (2 Sam. 3, 7), Fader til Sauls Med-

hustru Rispa. — 2) (1 Mos. 36, 24), en Horit
af Seirs Slcegt.

Ajalon. 1) (Josva 21, 24), en Levitstad, N. V.

for Jerusalem i Dans Stamme. Var endnu i

Dommertiden i Ammrmiternes Hsnder. Bc-
boedes siden af Benjaminiter og tilfaldt Juda
Rige. Beftestedes af Rehabeam. Hedder nu Jald;

ligger paa en hoj Klipperyg, Dalen mod 0st
er kendt fra Josvas Historie (Josva 10, 12). —
2) Bv i Sebulons Stamme (Dom. 12, 12).

Akab. 1) Konge i Israel (1 Kong. 16, 29).

Hans Fader, Omri, efterlod ham Tistammeriget
mxgtigerc end nogen Sinde for; og det styr-

kedes ved Forbund med Kongen af Tyros, hvis

Datter, Jesabel, Akab rcgtede, og med Juda Rige,

hvis Tronfolger regtede hans Datter Atalja, nye
Byer anlagdes, og Kongens Boliger udstyredes
med tyrisk Pragt (22, 39). Benhadad af Da-
maskos's gentagne Angreb slog Akab tilbage,

ja tog engang hin selv til Fange (Kap. 20).

De assyriske Indskrifter viser os Akab af Israel

med i et Forbund af 12 Konger, fra Hamat,
Damaskos, Ammon, Fonikien osv., som blev

overvundet i et Slag ved Karkar i Syrien Aar
854 af Salmanassar. Dog var Akabs kraftige

og politisk kloge Regering odelseggendc for Israel

og dets forbundne, Juda. Dronningen (Ik hans
Bistand til at tvinge Tyros's Afgudsdyrkelsc
paa Moden i Israel (16, 30 f.; 18, 19; 19, 18).
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Akab — Akathistos. 43

Den israelitiske Gudsdyrkelse blev saromenblan-
det med Hedenskab (18, 21) eller grusomt for-

fulgt, hvis den raodsatte sig dette (19, 1 f. ; 10.

18, 3 f; 2 Kong. 9, 7). Hellig Lov og Ret blev
traadt under Fadder for at tilfredsstille konge-
lige Lyster (1 Kong. 21; 2 Kong. 9, 25 ft*.).

Da opvakte Gud i Elias en af Israels vseldigste

Trosbelte; og Profetiens Aand standsede 0de-
bsggelsen. Akab undlod ej at dyrke Israels

Gud og paavirkedes af Profeternes Tale (1 Kong.
18, 39 f.; 19, 1 f.; 21, 27; 20, 13 ff.;22, 5 f.)

;

bans Synd var bans ligegyldig-polyteistiske For-
bold til denne Gud, saa at han ved Siden af kunde
tilbede ogsaa andre Guder, og ban lod sig mere
lede af sin energiske Hustru end af Ret og Sam-
vittighed (16, 32; 18, 10; 21, 7 ft*.). Akab dede
i Slag mod Aranueerne (Kap. 22). En Profet

havde forudsagt bans Dod, og ifelge Profetiens

Domsord blev faa Aar senere bans Slargt ud-
ryddet (1 Kong. 22. 15 f.; 2 Kong. 7—11).
Nogle mene, at Moab lesrev sig under Akab;
se Art. Akasja. — 2) En falsk Profet under
Landflygtigheden (Jer. 29, 21 f.). S. Af.

Akaja omfattedc i den grseskc Oldtid den
midterste Del af Pcloponnes's Nordkyst. Be-
boerne vare Jonere. Efter Gnekenlands Under-
kastel.se 146 brugte Romerne Navnet A. om
hele Landet, der stillcdcs ferst under Make-
donien. men siden Augustus under en selv-

sbendig Prokonsul, der residerede i Korintb
(jfr. Ap. G. 18, 12), >Makedonien og A< i ny
T. betegner derfor hele den romerske Besiddelse
paa den gneske Halve. Kristendommcn havde
her en haard Kamp at bestaa med det saa
traditionsbundne, hejtudviklede Hedenskab.
Vestgoternes Tog 395—96 brad under 0de-
keggelserne Hedenskabets Magt, men ferst 529
kunde Justinian lukke Skolen i Athen. Der-
efter forsvinder ogsaa Navnet A. Mcllemgne-
kenland kaldes Hellas, Peloponnes faar siden
Navnet Morea. J. O. A.

Akaikos, ievrigt ukendt, naevnes af Paulus
i 1 Kor. 16, 17.

Akakios, Biskop af Kaesarea efter Kirke-
hlstorikeren Evsebios, var en af Fererne for

det Mellemparti, som efter Nikueamodet mod-
arbejdede Godkendclsen af den niksniske Tros-
regel. Paa Acre af dc Synoder, der i Anledning
afden arianske Strid bleve afholdte under Kejser
Constantius, spilledc han en fremragende Rolle,

og i denne Kejsers sidste Aar var han den
nuegtigste Mand i den osterlandske K. Som
Biskop i Kiesarea forte han med Biskop Ky-
rillos af Jerusalem en heftig Strid, der dels

udsprang af gammel Skinsyge mellem de to

Bispesxdcr i Kiesarea og Jerusalem, dels af de
to Biskoppers forskellige kirkepolitiske Stadc.

Det lykkedes endog 357 eller 358 A. at faa

Kyrillos midlertidig afsat efter en Synodes Dom.
Efter Constantius's Dod tabte A. en Del af sin

Indflydelse, men ved snildt at dreje Kappen
efter den tcologiske Vind ved Hove, hevdede
han sin Stilling under Jovian. Under Valens
var ban atter rede til at rette sig efter den nye
Vind, men han blev afsat og dode kort efter,

o. 365. Fr. S.
Akan. 1) (1 Mos. 36, 27), Efterkommer af Seir,

Esaus Svoger. — 2) A. (Josva 7) eller Akar
(1 Kran. 2, 7) forgrcb sig paa det bandlyste
hedenske Gods, der erobredes i Jeriko, hvorfor

Josva lod ham stene udenfor Byen i en Dal,

der siden kaldtes A kor (Bedrevelse).

Akas (i assyr. Indskr. >Joakas<), Jotams Sen,
blev Konge 1 Juda ganske ung (Jes. 3, 12), i

en Tid af Rigdom, Lykke og Luksus (Jes. 2, 7.

16; 3, 16 ft*.). De tidligere Dedsfjender, Efraim
og Damaskos, nu begge Assyrerkongen Tiglat

Pilesars Vasaller, stiftede et Oprorsforbund (se

Art Peka) og vilde sikre sig Juda ved at

indsiette en Underkonge der. Edomiterne ud-
nyttede dette Angreb til at tilbagerobre Havnen
Elat (2 Kong. 16. 6 er »Syrien«, >Syrerne«
Fejlskrift); Filisterne erobrede maaske samtidig
Landstnekninger i Sydvest (2 Kran. 28, 17 f.).

Sknekslagcn paakaldte Akas Assyrernes Be-
skyttelse mod sva»r Tribut; Profeten Jcsaja

havde forgteves tilbudt hvilket som heist Tegn
paa, at Herren vilde beskytte, hvis kun Juda
holdt sig stille i Tro til ham. Nu forudsagde
han Odebeggelsens Tider, fordi det i Stedet
havde indkaldt Assur (Immanuelstegnet Jes. 7,

13 f.). Men Akas hyldede med ydmyg be-

nndrende Vasaltroskab personlig Tiglat Pilesar

i 734 og efterlignede assyriske Kultusfonner i

Jerusalem (2 Kong. 16, 10 f.; 23, 12). Trykket
af tung Tribut (jvfr. maaske 2 Kong. 16, 17)

havde Juda dog en lrengere Fredstid, lige til

Sargons Ded 705 ; rnndt om ga-rede der Oprar
og Krig, og Efraim gik til Grande 722. Hvor-
vidt Akas oplevede Aaret 722 er uvist (2 Kong.
18, 13 mod V. 10); han eftcrfulgtes af Hiskia.

Akas's Brist paa Tro og Lydighed mod Guds
Ord kostede Landet dets Selvstsndighed og
sksemmede Religionen med voksende Ovcrtro
(Jes. 1, 29; 2, 6. 8; 8, 19) og hedenske Kultus-
dele. — Foruden 2 Kong. 16 (2 Kran. 28) se

Jes. 2—5 (9, 6—10, 4) fra Akas's ferste Tid,

17, 1—11; 7, 1—9, 6 ved Begyndelsen af den
syrisk-efraimitiske Krig (10, 5 f. maaske o.

717). Smlgn. Art. Jcsaja og Mika. S. Af.

Akasja. 1) A., Akabs Son, Konge i Israel.

Hans korte Regering var i alle Dele en Fort-

saHtelse af Faderens (1 Kong. 22, 50 f. ; 2 Kran.
20. 35 f.), under Jesabcls Indflydelse (2 Kong.
9. 22). Kongens Afguderi frcmkaldte Herrens
Dedsdom (1, 2 f.). I bans Tid lesrev Moab sig

(2 Kong. 1, 1; 3, 4 f.). Herom fortaller den
moabitiske Kong Mesas Indskrift, at Omri af

Israel havde undertvunget Moabiterne, saa at

Mesas Fader var Vasal i Dibron, og Landet
nordenfor var indlemmet i Israel >i Omri's
Tid og Halvparten af hans Sens (Akabs?) Tid,

40 Aar< ('.'); men Mesa gjorde sig uafhxngig,
erobrede Landet tilbage til henimod Hesbon
og befaestede sit Rige mod Israel. Uoverens-
stemmelserne med Kongebegernes Beretning
lader sig ej med Sikkerhed lose. — 2) A., Son
af Joram og Jesabcls Datter Atalja, Konge i

Juda kun i eet Aar. Den fortroligc Endraeg-

tighed med Akabs syndige Sla?gt trak Davids-
tetten med ogsaa i Straffedommen over hin (se

Art. Atalja). Akasja besegte just sin Fitter
og Forbundsftelle Joram af Israel, da Jehu over-

faldt denne. Akasja blev dedelig saaret, og
42 judxiske Kongesonner bleve drrebte af Jehu
(2 Kong. 8. 24 f.; 9. 27 f.; 10, 13 f.; 2 Kran. 22.

1—9). 1 Kran. 21, 18 kaldes han Joakas; Asarja

i 2 Kran. 22, 6 er vel en Skrivfejl. S. Af.

Akathistos, en gnesk Lovsang til Maria, der
blev brugt Natten for den 4. Fastesendag.
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44 Akathistos — Akroteleutier.

Navuet kommer af, at Menighederne sang den
staaende.
Akban (1 Kren. 2, 29) nrevnes i Judas Slffigt-

register.

Akbor. 1) Moabitisk Konge (1 Mos. 36, 38).

— 2) Israelitisk Hofmand i Kong Josias's Tjene-

ste (2 Kong. 22, 12).

Akesios, en novatiansk Biskop, der var til

Stcde paa Konciliet i Niksea og forsvarede

Novatianerne, som under ingen Omst«ndigheder
vilde genoptage dem, der vare faldne i Dods-
synder, i Kirkesamfundet.

Akiander, Matthias, finsk Kirkehistorikcr,

Son af Bonden Marten Akkanen, f. i Jaaskis

17. Juni 1802, d. 1871. Han gik i Skole i Viborg
og kom 1822 til Aabo som Student. 1830 blev

ban Sproglaerer og 1835 Rektor for Trivial-

skolen i Helsingfors; 1836 blev han tillige Lektor

i Russisk ved Universitetet der, 1853 ckstra-

ord inter, 1862 ordinter Professor i dette Sprog.

1865 bavde han overtaget Stillingen som ln-

spekter for Skolerne i Helsingfors. Han var

1848 bleven prcestcviet i Borgaa, men har aldrig

regtet nogen Prsestcgerning. Derimod har han
givet Acre Bidrag til Finlands Kirke- og Skole-

historie. Hans vigtigste Arbejder ere: »Her-

daminne for forna Wiborgs och nuvarande
Borga stift< (Helsingfors 1868—69), >Bidrag til

kannedom om Evangelisk-lutherska forsamlin-

gerna i Ingermanlands stift< (ssteds 1865) og
-•Skolvarket i forna Wiborg och nuvarande Borga
stift< (ssteds 1866).

Akiba, ben Josef, Rabbi, d. 136 e. K. Skal

have vjcrct en fattig Hyrde i Jerusalem, som
for at vindc sin Brad gav sig til at studere

Loven. Ora hans Lserestol lader Sagnet samles
24000 Disciple, og >hvad der ikke aabenbaredes
Mose«, aabenbaredes Rabbi A. Pra hans Skole
stammer Grundstammen af den saakaldte

Mischna (se Art Talmud). Under Bar-Kokbas
Opstand blev han grusomt flaaet, men dede
med Schma-Bonnen paa Licberne og Beken-
delscn : Gild cr een

!

R. V.

Akihnd (4 Mos. 34, 27), Hoveling af Assers

Stamme, udvalgt af Mosc til Medhjslp ved
Kordelingen af Kanaans Land.
Akim, en af Jesu Stamfsedre (Mt. 1, 14).

Akimelek, Elis Eftcrkommer, paa Sauls Tid
Ypperstepnest i Nob. Hjalp David paa hans
Flugt, hvorfor Saul hrevnedc sig paa ham ved
et Blodbad over ham og hans SUegt. Herved
opfyldtes Spaadommen om Elis Slsgt. (1 Sam.
21, 1.—22).

Akis, en Filisterkonge i Gat, til hvem David
2 Gange tog sin Tilflugt. Ferste Gang kom
han efter Goliats Drab alene og reddede
Livet ved at anstillc sig som gal, anden Gang
tjente han med en Her som Vasal i Bycn
Siglag. (1 Sam. 21, 10; 27, 2. 1 Kong. 2, 39).

Akitofel fra Gilo, en Bjergstad i S. V. Juda,
Davids kloge og hejtbetroede Raadgivcr, hvis

.Ergerrighed forledte ham til at forraade David
og slutte sig til Absalons Opror. Tilsidcsat af

denne for Husai, begik han Sclvmord i sin

Hjemby. (2 Sam.15— 17). Jfr. Ps. 41. 55. 109.

Akkad (1 Mos. 10, 10) nrevnes som en af
Stzederne i Nimrods Rige i Babylon. Beliggen-

heden er ubestemt, Navnet er sikret gennem
assyriske Indskriftcr.

Akko, By i Palsstina, beliggende ved Middel-

havet paa en frugtbar Slette, begrsenset mod S.

af Karmcl. Blev ikke erobret af Israel (Dona.

1, 3), men stod under Tyros. Under Ptole-

meeernes Herredomme flk den Navn Ptolemais
og steg i merkantil og politisk Betydning.
Krdm. kom tidlig derhen (Ap. G. 21, 7). I

Korstogstiden flk den paany Betydning. 1191
blev den efter 2 Aars Belejring erobret af
Filip August og Richard Levehjerte, og derpaa
blomstrede den som Johanniternes Hovedsarie
(St. Jean d'Acre). 1291 blev den atter erobret

af Muselmsndene, og efter dens Fald flygtede

alle Kristne bort fra Syrien. Araberne kalde
den stadig Acca. J. O. A.

Akknb (1 Kren. 3, 24), Eftcrkommer af det
israelitiskc Kongehus efter Eksilet.

Akmeta (paa Gr. Ekbatana), Borg og Hoved-
stad i Medien, hvis Arkiv oratales Esra 6, 2.

Akoimeter (a: de sevnlese) var Navnet paa
Munke, som, delte i 3 Hold, uafbrudt Nat og
Dag sang Lovsange til Guds JEre. De ferste

Akoimet-Klostre bleve oprettede ved Eufrat og
i Konstantinopel o. 400 af en vis Alexander;
det maerkeligste af Akoimeternes Klostre var
Studion i Konstantinopel, grundet 459 af Kon-
sularen Studios, hvor Videnskaberne havde et

Fristed. Da A. senere heldede til Monofysit-
ismen, bleve de fleste af deres Klostre op-
hsevede efter 536.

Akolnter var Navnet paa de Personer, som i

Vesterleden, i Begyndelsen frivillig, senere som
stedlige Embedsmrend, ydede Biskopper og Pres-

bytcrc personlig Tjeneste bl. a. ved at tage med
som Tjenere paa Rejser til Synoder, ved at

uddele Krerlighedsgaver og ovcrbringe Breve
til cnkelte Personer eller freramede Menighcder.
Aar 251 var der i den romerske Menighed ikke
fairre end 42 saadanne A. Senere fik de den
Bestilling, at serge for Lys til Altret og Vin
til Nadvcren, hvorfor der ved deres lndvielse

blev ovcrrakt dem en Lysestage og en 0sc.

I 0sten omtales A. ikke.

Akominatos, Mikael og Niketas, vare to
Bredre fra Kona; (det gl. Kolossa?), der levede

i det 12. Aarh. Mikael, den eeldste, var Teo-
log, Niketas Jurist. Denne sidste, der paa det

3. Korstogs Tid var Statholder i Provinsen
Filippopolis, har skrevct en bysantinsk Historie

i 20 Beger, som skildrer Tiden 1118—1204, og
tillige et stort dogmatisk-polemisk Vuerk til

Va;rn for den gr.-kat. Kristendomsopfattelse.

Han dede 1206 i Nikica, hvor han havde segt

Tilflugt efter Konstantinopels Erobring af La-
tinerne. Mikael var jErkebiskop i Athen
1175— 1204; men ogsaa han maatte flygte og
dede paa Kios 1215. Han har efterladt sig

mange Pradikener, Hymner og Breve. Fr. N.

Akor, se Akan.
Akrabatine (1 Mak. 5, 3), dcu nordvestl. Del

af Idumsa, i hvilken Skorpionpasset (se Akrab-
bim) laa.

Akrabbim (Skorpioner), estlig Punkt paa
Israels Sydgnense i det tidligere amoritiske
Distrikt (4 Mos. 34, 4). Muligvis Passet es-

SafSh (1000') over hvilket Vejen fra Petra til

Hebron ferer.

Akroteleutier kaldtc man hos Graekernc de
af Psalmer og Skriftsprog sammensatte Svar,

med hvilke Menigheden faldt ind i Prxsternes
Sang og sluttede denne.
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Aksa — Alber. 45

Aksa (1 Kron. 2, 49) Kalebs Dattcr af Juda
Stammc. Om hendes Giftermaal se Josva 15,

16 og Dom. 1.

Aksaf (Josva 11, 1), en kananteisk Kongestad,

der sencre hertc til den israelitlskc Stammc
Assers Distrikt. Synes at have ligget i Nrer-

heden af Akkos Slette.

Aksaj (Neh. 11, 3), en Israelii af prsestelig

Shegt, bvis Efterkommere tog Bolig i Jerusalem
efter Hjemkomsten fra Babylon.
Aksib. 1) By i Juda Stammc (Josva 15, 44),

kaldes ogsaa Kesib (1 Mos. 38, 5), fnrmentlig

idcntisk med Kesaba, S. V. for Eleuthero-

polis. — 2) Sestad, N. for Akko, ved Gnensen
af Assers Stamme. (Josva 19, 29; Dom. 1,31).

Aknsat (1 Mos. 26, 26), Ven og Kaadgiver
af Filisterkongen Abimclek i Gerar.

Akylas (Aquila) 1) A., Proselyt paa Hadrians
Tid, bekendt for en, nu kun i Brudstykker
foreliggende, grtesk Ovcrsiettcl.se af gl. T., der
odnuerkede sig ved slavisk Troskab mod den
hebraiske Tekst, og som derfor ogsaa blandt
de gneske Jeder snart stillede den af de kristne

Teologcr i Kampen mod Jodcdommen saa sbcrkt

udnyttedc Septuaginta-Tekst i Skygge. S. O.
— 2) A. og Priskilla, et jodisk jEgtepar, hos
hvem Paulus boede i Korinth (Ap. G. 18, 3). A.

var fra Pontos i Lilleasien, havde boet i Rom,
men blev fordreven under Claudius. Begge
iEgtefolkene bleve Disciple af Paulus (Rom. 16,

3;, og de ledsagedc ham til Efesos, hvor de
siden underviste Apollos (Ap. G. 18. 18 f.) og
holdt Mcnighedsmoder i deres Hus (1 Kor. 16,

191 Senere vare de i Rom (Rom. 16. 3) og
dcrpaa atter i Efesos (2. Tim. 4, 19). De drev
Teltmagerhaandvaerk. J. O. A.

Alacoque, Marguerite Marie, f. 22. Juli 1647
i Lauthccourt i Stiftct Autun, levede, efter paa
en formentlig underfuld Maade at vere frelst

af en tung Sygdom, i streng Askese. 1671
traadte hun ind i Maria Hjemssgelses Kloster
i Paray le Monial i Charolais, hvor hun blev
Mesterinde for Novitserne. I Folge nogle Vi-

sioner fik hun Andagter til Jesu allerhelligste

Hjerte indfort (se Hjerte. Jesu). Hun dode
17. Okt. 1690 i Ry for Hellighed; i Marts 1824
blev hun erklwret for vajrdig til Mre, og i Juni
1864 optaget blandt de Salige. (E. Bougaud,
Hist, de la bienheureuse M.—M. 9. id. Paris

1894).

Alain fra Lille (Alanus ab Insulin), en sko-
lastisk Teolog, var fodt i Byen Lille (Intuitu).

Han optraadte i den anden Halvdel af 12.

Aarh. som Lerer i Paris og blev paa Grand
af sin udbredte Lierdora kaldt magister uni-

ntnalis. Han har efterladt sig en Mscngdc poe-
tiske og teologiske Skrifter, men om alt det,

der tilkcgges ham, virkelig stammer fra bans
Haand, er tvivlsomt (CI. Baumker, Handschrift-
liches zu den Werken des A. Munchen 1894).

Alanus, finsk Teolog, ivrig Talsmand for

Konkordieformlcn, f. i Jomala 16. Febr. 1609,
i. 15. Juli 1664 som teol. Prof., Domprovst og
Sognepra-st ved St. Karins Kirke i Aabo.
Alanus fra Lille, se Alain.

Alba. 1) Navnet paa den hvide Klsdning,
»m den dobte bar 8 Dage efter Daaben til

Paamindelse om den Rcnhed, han havde faact
i Genfedclsens Bad (se Dominica in albis). I

den lat. Kirke blev Baptizanden ifert A. for

Salvingen, i den gr. K. forst efter denne. —
2) Den hvide, fodside KUedning. som Pnestcn
i den gl. Kirke bar for Alteret som Symbol
paa Renlied. Flere protestantiske Kirkcsam-
fund have beholdt denne <Messeskjorte< som
Del af Praestens Dragt under Altertjenesten.

Alban, i Folge Legcnden en Romer fra Veru-
lam i England, der skal vu?re blevcn halshugget

i den diocletianske Forfolgelse. Han afbildes

i Reglen enten med et Svterd i Haanden eller

ba;rende et afhugget Hoved. St. A. var en
af Englands betydeligste Hclgener, og ogsaa
danske Kirker (t. E. St. Alban i Odense) bleve

i den forstc Tid opkaldt efter ham. Om A.'s

Helgenlcvninger i Odense se: >Helgenskrinene

i St. Knuds K. i Odense< 1886 og H. Petersen,

St. A.'s Relikvier i Odense, i Aarb. f. nord.

Oidkyndigh. 1886.

Albani, Navnet paa en romersk Adelsshegt,

der stammede fra Albanien, hvorfra Slrcgten i

16. Aarh. blev fordreven af Tyrkerne. 1570
modtog Giovanni Geronimo A. Kardinal-

hatten (d. 1591) til Tak for sit Forsvar for

den romerske Stoi. Giovanni Francesco A.

besteg 1700 Pavestolen som Clemens XI. Hans
ene Broderson, Annibale A. (f. 1682 i Ur-

bino, d. 1757), havde, for han 1719 blev Kar-
dinal, vreret Nuntius i Wien, Dresden og Frank-
furt a. M. Han var en i hoj Grad anset

Diplomat, og han efterlod sig en udmerket
Samling af Beger, Montcr og Kunstsager, som
Pavestolen arvede. Clemens XI*s anden Bro-

dersen Alessandro A. (f. 1692 i Urbino, d.

1779), havde ligeledes varet Nuntius i Wien,
og ogsaa han var en fremragende Diplomat
og Samler af Kunstsager. Som Jesuiternes

Beskytter var han under Clemens XIV Leder af

Oppositionen indenfor Kardinalkollegiet. Giu-
seppe A., f. 1750 i Rom, d. 1834 som Legat

i Pesaro, spillede en betydelig poiitisk Rolle.

Pius VII gjorde ham 1801 til Kardinal, under
Leo XI 1 var han Legat i Bologna, under Pius
V11I Statssekretser, og 1831 blev han Regerings-

kommissrer for Bologna, Ravenna og Forli, hvor
der skulde dsmpes et Opror. Ft. N.

Alber (Alberus), Erasmus, f. o. 1500 i Wet-
tcrau, d. 5. Maj 1553 som Pnest i Keu-Branden-
burg og Superintendent for Stargard-Landet,
var en digterisk begavet Discipel af Luther,

Mclanchthon og Carlstadt. Allerede i Kampen
mellem Erasmus og Luther stillede han sig

paa dennes Side og priste sin Uerer som den
bedste Mester siden Paulus's Dage. 1542 skrev
Luther Fortalen til hans satiriskc Skrift, >Der
Barfuszer MOnchc Eulenspiegel und Alcoran «.

og da A. paa Grund af sin polemiske Djsrvhed
maatte flygte fra Sted til Sted, fandt han i sin

Nod i flere Aar Ly hos Luther og Melanchthon,
Han efterlod sig et stort Skrift, i hvilket han
bekaempcr Carlstadt, Gendobcrne, Sakramente-
rernc, Billedstormerne og dem, der foragte iEgte-

skabet og gode Saeder, og tillige flere Psalmer.
bl. a. Himmelfartspsalmen : >Nun freut euch
Gottcs kinder all«. (F. Schnorr von Carolsfeld,

E. A. Dresden 1893).

Alber (Aulber), Matthaeus, der ofte er kaldt
>Schwabens Luther<, blev f. i Reutlingen 4.

Dec. 1495; han dode 2. Dec. 1570 som den
ferstc evangeliske Abbcd for det til en Skole
omdannede Kloster Blaubeuren. A. blev tidlig
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46 Alber — Albertini.

grebcn af Reformationcns Tanker og praedikede

med stor Kraft Guds rene Ord i sin Fedeby.
1524 forsvarede lian sin Ltere for Rigskammer-
retten i Esslingen med saa megen Dygtighed,

at han blev frikendt, og 1530 flk han Raadet
i Reutlingen til at vaere Medunderskriver af

den augsburgske Konfession. 1 Nadverstriden

stod han vaesentlig paa Luthers Side, uden dog
at bryde med de fremragende Zwinglianere,

der vare knyttcde til ham med Venskabsbaand.
Alberdingk-Thijm. 1) Josef Albert A-T., f.

13. Aug. 1820 i Amsterdam, oprindelig Kabmand,
men virksom som Digter, Literaturhistoriker,

Journalist og Pamfletist. Han begyndte Ud-
givelsen af den hollandske Ultramontanismes
Hovedorgan »De Tijd«, udgav Tidskriftet >De
Dutsche Warande«, der var helliget nederl.

Alueologi, Historie, Kunst og Literatur, samt en
Almanak for Folket. — 2) Peter Paul Maria
A.-T., Broder til fomtevnte, f. i Amsterdam
27. Okt. 1827, Prof, ved Universitetet i Louvain,
bar paabegyndt en Skildring af den nederl.

Kirkehistorie (1861 f.), vsret Medarbejder ved
fl. Blade og paa Plamsk skrevet en Afhandl.

om belg. Ksrlighedsgerninger i Middelalderen,

som 1882 er bleven kronct af det kgl. Akademi
i Bruxelles.

Albert den store, beromt tysk Skolastiker,

f. 1193 i Lauingcn i Baiern af den adelige

Familie von Bollstadt. Han traadte 1223 ind

i Dominikanerordenen, virkcde ssrlig i KSln
og Paris som Lierer (bl. a. for Thomas fra

Aquino) og blev 1254 udncevnt til Ordens-
general for Tyskland. Som saadan virkede

han til 1259, var derpaa en kort Tid (1260—62)
Biskop i Regensburg, men blev efter den Tid
fri for alle de praktiske Hverv, saa han helt

kunde hellige sig sin Livsinteresse: Studierne.

87 Aar gammel dede han i Kdln (15. Nov.

1280); GregorXV erklsredc ham for salig 1622.

Hans Vidcns vteldige Omfang skaffede ham
i£resnavnet: doctor universalis. Han var ikke

alene hjemme i Teologi og Filosofi, men ogsaa

i Naturvidenskaberne (Botanik og Mineralogi,

med hvilken, vistnok vsesentlig fra Aristoteles

hentede, Viden det vel hanger sammen, at han
i Folkemunde gik for at vsere Troldtnand).

Hans Betydning maa navnlig stettes deri, at

han drog Aristoteles frem i et hidtil ukendt
Omfang (hovedsagelig efter arabiske Over-
saHtelser og Fortolkninger, Avicenna), hvorfor

man ogsaa har kaldt ham Aristoteles's Abe.
Derved gav han Tienkningen nye Impulser,
men selv var han ikke nogen banebrydende
Twnker. Paa det teologiske Omraade har han
foruden ForUellinger og mindre Afhandlinger
skrevet felgendc Hovcdvaerker: en (ufuldendt)

summa theologict og en siimma de creaturis.

Hans Teologi har trods al skolastisk Formel-
va;sen og aristotelisk Filosofercn, en praktisk

Retning. Teologien, der er en scientia practica,

udforsker Sandheden som saliggorendc Sand-
hed; derfor fremdrages ogsaa Hjertets Er-
faring, der dog selvfolgelig i Gennemforelsen
maa tnede tilbage for de i Skrift og Tradition
givne Autoritetcr. — Hans Vserker forcligge i

en ufuldstamdig og ukorrekt Udgave af P.

Jammy (Lugd. 1651); en ny Udgave af Borgnet
er i Frerd med at udkomme. (Hertling: A. M.,

Festschrift. K61n 1880). J. P. B.

Albert fra Aachen (canonicus Aqoensis) var
rimeligvis Stiftsherre i St. Maria i Aachen;
nogle menc, at han var Domherre i Aix i

Provence. Det var A.'s brssndende 0nske selv

at komme til det hi. Land; men da det ikke
lykkedes, segte han sin Trost ved at nedskrive,

hvad andre havde fortalt ham om det ferste

Korstog. Vserdien af hans saaledes fremkomne
Jerusalems-Krenike, der omhandler Tiden 1095-

—1121, er meget omstridt.

Albert af Riga, d. 17. Jan. 1229, en af de
vigtigste Befiestere af Kristendommen i^sterse-

provinserne og Grundlaegger af tysk Kultur i

Livland. Som Domherre i Bremen valgtes A.

1199 til Biskop i Livland for at redde Resterne
af Bremens tidligere Mission der. Med en
Korshtcr landede han 1200 ved Dyna, grund-
lagde 1201 Riga, og medvirkede ved Dannelsen
af >Bradrene af Kristi Ridderskabs< Orden
(Svaerdbrodrene). Politisk Snille og Organisa-

tionstalent lagde A. klart for Dagen, da han
efter uafladelige Kampe underkastede sig Liv-

land, Kurland og Semgallen, og trods Estere,

Danske og Svsrdbrodre harvdedc sine Erob-
ringer. 1207 og 1225 stadfestedes han som
tysk Rigsfyrste. De Danskes Erobringer frelste

ham fra Esterne, men Valdemar H's Over-
magt efter Korstoget 1219 truede hans Magt.

Kongens Fangenskab sikrede dog A.s Stilling; og
da den pavelige Legat Vilhelm af Modena 1224
ordnede de kirkelige Forhold, blev A. vel ikke
iErkebiskop, men 3 af 5 estiske Provinser fra-

demtes Danmark. 1227 erobrede A. 0sel og
grundlagde et Bispedomme der. Svterdbre-

drenes Indehaven af '/» *' Landet gav Anled-
ning til fortsatte Hundredaars Stridighcder med
Bispestolen. 1246 flk A. II Riga ophojet til

et jErkessede. (Hausmann: Das Ringen der
Deutschen und D3nen um den Besitz Estlands

bis 1227. Leipz. 1870.) J. O. A.

Albert (eller Adelbjern) af Slesvig, var Bi-

skop i Slesvig fra o. 1125, deltog paa Kong
Niels's Side i Slaget ved Fodvig 4. Juli 1134
og dede l

1

/, Aar efter af sine Saar. Stiftet

berigedes med en Del Kirker i hans Tid.

Albert!, Valentin, teol. Prof, i Leipzig, f. i

Schlesien 15. Dec. 1635, d. i Leipzig 19. Sept.

1697, stod en Tidlang i venligt Forhold til

Pietisterne i Leipzig. Han laante 1687 Paul
Anton og A. H. Francke en Sal i sit Hus, for

at de, efter Speners Forbillede, kunde holde

et collegium philobiblicum, og indtil 1690 ledede

han selv disse Bibelmeder, saaledes at de ud-
viklede sig til et offentligt, eksegetisk Semina-
rium. Pietismens Udvtekster bragte ham
imidlertid til at tnekke sig tilbage fra sine

gamle Venner, og da man krsevede ham til

Regnskab for hans Holdning, kom han i en
Fejde med Spener, under hvilken han med
stor Skarpsindighed og Billighed efterviste

Pietismens Skrebelighedcr. Fr. N.
Albertini, Johann Baptist von, Biskop for

den evangelske Broderkirke og President for

Unitetssldstekonfcrensen i Berthelsdorf ved
Herrnhut, var f. i Neuwied 17. Febr. 1769;
han dede i Herrnhut 6. Dec. 1831. Som Di-

scipel i Paedagogiet i Niesky og i det teol.

Seminarium i Barby var han Schieiermachers
Kammerat, og de to bleve gode Venner. Da
Schleiermacher brad med den herrnhutiske
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Tcologi, fulgte A. ham ikke; >Menneskens San
i Getsemanc holder mig tilbage,< sagde han og
fordybede sig i Skriflen, medens Vennen gik

andre Veje. A. var en mangesidig dannet
Mand, kyndig baade i de osterlandske Sprog
og i Naturvidenskaberne, og han bar udgivet

en Del Prsedikener. i hvilke hans fromme
Fetelse trader frem i en smuk Form. Ogsaa
opbyggelige Digte, pregede af herrnhutisk
Fromhed, har han efterladt sig ; et af disse

lod Schleiermacher ltese for sig paa sit Deds-
leje. Hans Psalme: >Heimweh fflhl ich Sohn
vom Hause<, er overs, paa Sv. i O. Ahnfelt,

Andeliga Singer (1855, Nr. 43) og af Landstad
i hans Psbog Nr. 479. Fr. S.

Albertsen, Hans, Sjellands anden Biskop
efter Reformationen (1560—69) fedtes 1525 i

Kbhvn. og studerede ved Universitetet her. 1544
blev han Baccalaureus phil., 1546 Magister og

omtrent samtidig beskikkedes han til Professor i

Gresk, trods sin unge Alder, og skent han ikke

havde studeret udenlands. 1554 steg han til

Professoratet i Dialektik og hjalp tillige den
svagelige Peder Palladius med teologiske Fore-

liesninger. Efterat have taget Baccalaureusgraden

1 Teologi blev han 1558 Professor i det everste

Fakultet, og 1559 tillige Palladius's Medhjaelper

i Bispeembedet, da denne ikke henger kunde
beserge de anstrengende Visitatser. Maj 1560
blev han endelig Palladius's Efterfelger. 1563

kreerede N. Hemmingsen ham til Dr. theol.

A. var sikkert en velbegavet og arbejdsdygtig

Mand, men nogen ssrlig betydningsfuld Ger-

ning knytter sig ikke til hans Navn. Han
roses for Laerdom, Flid og Skarpsindighed, men
isser for personlig Fromhed og Retsindighed

1 Embedsferelse. D. 25. Maj 1569 som Uni-

versitetets Rektor. Han udgav 1564 Palladius's

Alterbog i en udvidet og forbedret Skikkelse

og skal have skrevet fl. af Psalmerne 1 Hans
Thomissens Psalmebog. Sikkert kan dog kun
Psalmen >Jeg veed en Urt, baade dejlig og
bold< henferes til ham. Om hans Sen Albert
Hansen, se H. J. O. A.

Albigensere var et af Navnene paa de nye
Manikseere eller Katarer, der issr i det sydl.

Frankrig havde vundet mange Tilhaengere.

Navnet stammer fra Byen Alby i Syd-Frankrig,

beramt ved sin skenne gotiske Domkirke i Flam-
bovan t-S til, begyndt 1282, fuldendt 1512. For
at udrydde A. blev der pradiket Korstog imod
dem, og 1209—29 vare de Genstand for en
blodig Forfelgelse. Se foravrigt Art. Katarer.

Albini, Johan Georg, f. 6. Marts 1624 i

Unter-Nessa ved Weissenfels, d. som Prast i

Naumburg 25. Maj 1679. A. har udgivet for-

skellige Samlinger af aandelige Digte som »Trau-
rigerCypressen-Krantz< osv. Til Paul von Henss-
bergs Begravelse 1652 skrev han Digtet: >Alle

Menschen mussen sterben<, der paa Christian

VI's Tid med Begyndelsen: >Alle Folk maa
Deden smagec blev overs, af E. O. Schwartz-
kopf, der herte til de opvaktc Pietister. Joh.

Rosenmfiller, der har komponeret Melodien til

denne Ps., ger dog ogsaa Krav paa Forfatter-

skabet til den. Fr. N.

Albinos var efter Festus's Dod Landshev-
ding S Palsestina 62—64.

Albo. 1) Jos6 A., en spansk Jade, f. o.

1380 i Monreal, d. o. 1444, var den sidste af

de betydeligere jediske Religionsfllosoffer 1

Middelalderen. Han satte Jededommen langt

over Kristendommen, fordi den efter hans
Meniug stemmer bedre med den mskl. For-
nuft og er mere trovserdig. Efter hans Op-
fattelse herer Troen paa Messias ikke nedven-
dig med til Jededommen. — 2) XavierA., ital.

Digter, Discipel af Rosmini og Gioberti, Forf.

til det apokalypt. Digt >L'Anticristo<, der ud-
kom 1873 i Milano.

Albrecht, Kurfyrste af Mainz og iErkebiskop
af Magdeburg, ntestsldste Sen af Kurfyrst Jo-
hann Cicero af Brandenburg, f. 20. Juni 1490,

blev allerede 1 en Alder af 18 Aar, uden Raid
og Lyst til gejstlig Virksomhed, Domherre i

Mainz. 23 Aar gl. blev han /Erkebiskop af
Magdeburg og Administrator af Stiftet Halber-
stadt, og 24 Aar gl. (1514), efter kort i For-
vcjen at have modtaget Pnestevielsen, tillige

.trkebiskop og Kurfyrste af Mainz. For ikke
at falde Indbyggerne i iErkestiftet til Byrde,
lovede han af sin egen Forraue at betale de
20,000 Gtildgylden, der skulde betales til Rom
for Modtagelsen af Palliet. Fuggerne i Augs-
burg laante ham 30,000 Gylden, og disse

haabede han at indvinde ved den Aflad, han
i 8 Aar havde faaet Lov til at sselge i sine

kirkelige Provinser. Denne Afladshandel gav
Stedet til Luthers Optrneden 1517, og Luther
sendte A. sine Teser med et aabent, men
dog ydmygt Brev. A. svarede ikke. Aaret
efter blev han Kardinal, og 1520 flk han ct

nyt Brev fra Luther, paa hvilket han svarede
venligt. Kort efter modtog han imidlertid fra

Rom den gyldne Rose og tillige Tilhold om at

vogte sig for Luther og Ulrik von Hutten, der
havde fundet et Fristed hos ham. Han sendte
da Hutten bort og lod Luthers Beger breende.

Efter Rigsdagen i Worms viste A. sig dog
atter venlig sindet mod Reformationen, og
Carlstadt dremte allerede om at vinde >Ger-
maniens Primas<. Men Luther saa klarere,

og da A. vovede paany at udstille sine mange
kostbare Helgenlevninger i Halle, skrev Luther
sit djserve Skrift >mod Afguden i Halle*. A.

fandt det klogest at holde inde med Udstil-

lingen og svarede Luther i hej Grad ydmygt;
og 1 den felgende Tid maatte han rolig se paa,

at Reformationen sejrede i Erfurt og Magde-
burg. Under Bondekrigen skal han endog
have tienkt paa, som sin Ftetter i Preussen (se

nedenfor), at forvandle sit Kurfyrstendemme
til et verdsligt Fyrstendemme, hvad Luther
raadede ham til; tillige skal han have haft 1

Sinde at gifte sig med sin Konkubine. Men
efter Bendernes Nederlag kom han paa andre
Tanker, og i den felgende Tid gik han over
til Reformationens Modstandere. Da han var
tilstede paa Rigsdagen i Augsburg 1530, flk

han et Brev fra Luther, hvori denne bad ham
optrsede som Maegler, og den Ben opfyldte A.,

men uden Resultat. Efter Rigsdagen ttenkte

han paa at overgive sine kirkelige Embeder
til Koadjutorer og leve i Halle som Msecen,

omgiven af lierde Mend. Tillige vilde han
dog bekeempe Lutherdommen. I saa Hen-
seende var han imidlertid uheldig; 1541 sejrede

Reformationen ogsaa i hans ka?re Halle, og A.

opfordrede da 1 Regensburg Kejseren til at

skride ind imod >den fordemte lutherske
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Sekt<. Jcsuiternc, navnlig Peter Faber, ilk

mere og mere Magt over ham, og han satte

sit Haab til det Koncilium, tier skulde trtede

samincn i Trient. Men inden dette blcv aabnet,

dede han ensom i Mainz 24. Sept. 1545. Endnu
paa Dodslejet pinte Fuggcrne ham mcd ufyl-

destgjorte Fordringer; bans edsle Hofliv og
hans Lidenskab for at opfare kostbare Byg-
ninger i Mainz og Halle havde styrtet ham i

en bundles Greld. I AschafTenburg er dcr ved
Peter Vischers Mestcrhaand rejst ham et Grav-
mindesmterke. Fr. AT.

Albrecht, Markgreve af Brandenburg-Ans-
bach, sidste Hajmester for den tyske Orden,
forste Hertug af Preussen, f. 16. Maj 1490, d. 30.

Marts 1568. Som yngre Sen blev han bestemt

til gejstiig Stand, men ledsagede dog Kejseren

i den italienske Krig. 1510 blev han valgt til

de tyske Ridderes Hejmester i Forventning om,
at den polske Konge vilde gengivc sin Shegt-

ning Ordensstatens Uafhsngighed. A.'s Vxgring
af Lenseden medfertc et spicndt Forhold til

Polen, og 1519 kom det til aaben Kamp. Alt

var i slet Orden, Forbundsftellerne svigtede, og

A. manglede Penge. Tyske Fyjster skaffede

ham imidlcrtid eu 4aarig Stilstand (Thorn
1521), og i denne Mcllemtid skulde en Kommis-
sion ordne Forholdet. A. segte nu i 3 Aar
Stettc i Tyskland. I Nurnberg blev han af

Osiander vundet for Beformationen, og Luther
raadede'ham til at giftesig, til at srckularisere

og reformere sit Land. Uafluengighcden maattc
dog opgives; 1525 blev Preussen et arvcligt

Hertugdemme under Polens Lenshejhed. Be-

formationen var allerede tnengt ind, og den
blev nu gennemfert i luthersk Aand. A. a-gtede

(1526) Dorothea af Oanmark, Frcdcrik l's Datter.

Hans Begering blev en Afspejling af den store

Brydningstid. Bondeopstand, Uenighcd med
Stffinderne, bitre teol. og kirkelige Stridighcder

optog den helt. A.'s Forbindelse med tyske

Lterde, hans personlige Trang til videnskabclig

Dannelse og Savn af en Embcdsskole medfertc
Grundlreggclscn af Albertina, Universitetet i

Konigsberg (Aug. 1544). Det nye Universitct

blev snart Skueplads for teologisk Baseri, da
Indkaldelsen af Osiander foraarsagede Stridcn

om Betfajrdiggerelsen (se Osiander). A. fulgte

blindt sin Lserer og eftcr hans Ded 1552
hans Svigersen, Pncsten Johann Funck. Striden

blev politisk, idet de indkaldte Fremmede (isrer

en iEventyrer Skalich), stettendc sig paa Hof-

gunsten, tilvendte sig stor Magt Stendernes,
isser Adelens og mange L'uiversitetslierercs Had
mod de fremmede rettcdes nu mod A., hvis

stadige Pengened medferte trykkende Skatter.

Da Hofpartiet (1566) Ok A.'s Testamente icndret,

saa at Formynderskabet over Sennen vilde til-

falde dem, vendte Stsnderne sig til Polen,
Lensherren; en Kommission blev sendt ind i

Preussen, Funck blev henrettet og Osiandrismen
fordemt. A. dede fortvivlet 20. Marts 1568
(C. A. Hase, Herzog A. von Preussen und scin

Hofprediger. Leipzig 1879). J. O. A.
Albrecntsfolkene, >die evangelische Gemein-

schaft<, er Navnet paa et metodistisk Samfund,
stiftet af en tysk Laegmand, Jakob Albrecht
(f. 1759, d. 1808) i Pennsylvanien. Jak. A.'s

Foneldre vare Lutheranere, men selv havde
han faaet sin Vekkelse ved en reformert Pnest,

og han felte sig mere og mere tiltalt af Me-
todismen. Dcrfor begyndte han at arbejde for

den blandt sine Landsmend i Amerika. og der
dannedes ogsaa Meuigheder af >Albrcchtsfolk<

i Wurtemberg og Schwciz. Efterhaandcn som
Metodismen flk stterkere Indpas i Tyskland.
voksede disse Meuigheder, hvis Lcdcre segte

at vinde Tilhcengere genuem Tidsskrifter og
Traktater. 1875 begyndte de at drive Mission
i Japan. (G. Plitt, Die Albrechtsleute. Krlangcn
1877). Fr. N.
Alcali (arab. = Borgen), By ved Floden

Henares i Provinsen Toledo, hed tidligere Com-
plutum. Her grundede Kard. Jimenez. Toledos
iErkebiskop, 1500 en beramt Hejskolc, fra hvil-

ken den saakaldte Complutenser-Polyglot med
tilherende gnesk og hebraisk-kaldansk Ordbog
udgik 1502—17.
Alcantara-Ordenen var en spansk gejstiig

Biddcrordcn med cistcrcicnsisk Begcl, dcr blev
stiftet o. 1165 under Kong Alfonso VIII af
Castilien. Oprindelig havde den Navn efter

Gncnsefaretningen St. Julian del Percyro ( >af

Pa:retrteet« ). i hvilkcn Bredrenc Suarez og
Gomez Barrientos, i Forbindelse incd Biskop
Ordono af Salamanca, oprcttede den; 1177 blev
den stadftestet af Pave Alexander HI. 1213 over-
drog Stormesteren af en anden spansk Bidder-
orden, Calatrava, St. Julians Orden den vigtige

Gnensefaestning Alcantara i Estremadura ved
Floden Tajo, og efter 1218 kaldte St. Julians
Riddere sig A.-Orden. Medlemmcrne, der i

Begyndelsen stod under Calatrava-Ordenens
Stormester, bar en hvid V'ams med sort Krave
og et langt sort Skapul£r; paa dcres Fane saa
man et Kors, de forenede Bigcr Castiliens og
Leons Vaaben og et Preretne. 1495 overdrog
Stormesteren Juan de Zuniga Ferdinand den
katolske Stormesterva-rdigheden mod at faa

iErkebispedemmet Sevilla og en stor Aarpenge.
1540 gav Pave Paul III en Del af A.-Bidderne
Tilladelse til at giftc sig, og 1873 blev Ordencn
endelig ophoevet. 1874 kom Navnet frcm igen,

men som et Ordenstegn for Krigcrc. Fr. N.
Alcimus, se Alkimos.
Alcuinus eller Albinus, bcremt angclsachsisk

Lterd og Pa?dagog, fedtes i York 735. Hans
angelsachsiske Navn var Ealhwine. A. opdroges
i den blomstrende Klosterskole i hans Fodeby,
der lededes af iErkebisp Egbert og Skolefor-

standeren Ethelbert, dcr begge sad inde med
den Dannelse, som i to Menneskealdre havde
gjort England til det ledende Land i Vester-
lcdens Kirke. Her studeredes Biblen i Grund-
sprogene, men tillige klasslsk Literatur, og man
indsamlede ivrig gamle Haandskrifter, der ringe-

agtedes paa Fastlandet 766 fulgte A. Ethelbert
til Bom, og da denne Aaret efter besteg iErke-
stolen, blev A. Leder af Skolen. 780—81 var A.
atter i Italien, for at hentc Pallid til den -nye
iErkebisp, og medte da i Parma Karl den st.,

der knyttedc ham til en ny Virksomhed. A.'s

Livsgerning blev en Fornyelse af Skolevaesnet
i Frankrig. Han hsevede efterhaanden Hofskolen
(schola palatina) til en Mensterskole for Landet,
og snart spredtcs en Rtekke friske Knefter ud-
over Karls store Bige. Resterne af Galliens
tidligere Midtpunkter for Dannelsen var ved at
svinde hen, og Kirkens Mamd besad ikke Evner
og Knefter til at tagc Gerningen op. Karl gik
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nn selv i Spidsen og deltog mcd sin Famille
og sit Hof i A.'s Undervisning, der efler Evne
strsebte at forny Augustus's Tider. Der dreves
simpel Skrive- og Lsseundervisning, og Hojde-
punktet blev vel kun Tilegnelsen af den gamle
Kulturs Afglans hos Augustin, Boethius, Cas-
siodor og Beda, mest meddelt under dialogisk

Form; men Interessen var vakt, og selv Viden-
skabsgrene som Matematik og Astronomi stak
Hovedet frem igen. >Akademikerne< gav hver-
andre Oldtidsnavne, A. kaldtcs >Flaccus«. —
Skoler efter A.s Monster oprettedes i Tours,
Ferriercs, Fontenelle, Fulda, Osnabrflck, Pader-
born, Munster, Bremen, Minden, Verden, Hal-
berstadt, foruden at aeldre reorganiseredes. Karl
udstyrcde A. rigt med Abbedierne Ferrieres,

St Lupus i Troyes (782) og siden mcd St.

Martin i Tours. Efter et Ophold i England
(790—92), hvor A. havde maeglet mellem Karl
og Mercias Konge Offa, deltog A. som Teolog
i Bekacmpelscn af Adoptianismen (Synodcrne i

Frankfurt og Aachen, og isser et Skrift mod
Biskop Felix) og i Billedstriden (Libri Carolini

er dog maaske ikkc af A.)- 796 drog A. sig til-

bage fra Hoffet til Tours, hvis Skole nu blev
Frankrigs York; men gennem Breve vedblev
ban at voere Karls Raadgiver.

A.'s Betydning ligger ikke saa meget i hans
Skrifter, der ikke vise Originalitet, som i hans
personlige Virken, der bidrog til den aandelige

Rejsning, man har kaldt den karolingiske Re-
nnssance, og som reddede Dannelsen i Vest-

eoropa. Hans Skrifter paa Prosa og Vers ere

dels elementaere Skoleboger, dels Skrifter fra

alle de 7 frie Kunsters og fra Teologiens Om-
raade. Stor Indflydelse havde han ved sine

Breve til Karl, Paver og Stormaend (isser hans
Discipel Arno af Salzburg); 232 ere bevarede
og de ere en hojst vaerdifuld Kilde til Forstaaelse

af Datiden og af A.'s egen tiltalendc humane
Personlighed. A. skildrede flere Helgencrs Liv,

deriblandt sin Freende Willibrords; ligesaa gav
han paa Vers en historisk Skildring af Yorker-
kirken, der maler os et Billede af dette Kultur-
ccntrum. Hans teol. Boger ere dels Kommcn-
tarer. dels dogmatiske Skrifter (de fide sanctw
trinitatis) ; hans Iver for Dialektik grundlagde
Skolastiken, bevarede Teologien som Videnskab
og beskaermede de frie Kunsters Trivscl under
Kirkens Vserge. Paa Karls Befaling reviderede
A. den latinske Bibeloverssettelse. A. dodc 19.

Maj 804. Hans Vaerkcr ere udgivne af Migne;
hans Breve og hist. Skr. efter Jaffa's Forarbejde
af DQmmler og Wattenbach i Bibl. Rer. Germ.
VI (Berlin 1873); hans Digte af Dummler i

Poet Lat I. (Monnier, A. et Charlemagne.
Paris 1863; K. Werner, A. und sein Jahrli. Wien
1881). J. O. A.

Alder, kanonisk. Herved forstaas den for Ind-
tnedelsen i de kirkelige Embedcr fastsatte Alder.

Da Kristus forst fremtraadte som Laerer i en
Alder af 30 Aar, begyndte man tidlig i K. at

holde paa, at en Presbyter skulde vaere mindst
30 Aargl. Paa Augustins Tid bestemte en nord-
afr. Synode, at en Diakon kun behovede at have
fyldt 25 Aar. I Middelalderen blev der givet

forskellige Bestcmmelser om Aldcrsgnensen for

Tiltnedelsen af Diakonatet og Subdiakonatet,
og paa Trientermedet blev det endelig fast-

slaaet, at Subdiakoner skulde va-re 22, Diakoner

Kiike-Leksiion for Norton. I.

23 og Prsestcr 25 Aar. En Biskop og en Abbcd
med biskoppelig Jurisdiktion skulde mindst
vaere 30 Aar; en Abbedisse og Priorinde som
Regel over 40 Aar og ikke under 30. Trienter-

medet bestemte ogsaa, at et Ordenslafte kun
maa afleegges af Personer over 16 Aar, og at

der skal va?re et Preveaar; Pius IX's Breve af
7. Febr. 1862 forordner endvidere, at det ende-
lige Ordenslafte farst maa aflsegges 3 Aar
efter, at Novitsiatet er tii Ende. I den evan-
gelske Kirke satte man i Reglen Grsensen for

Indtaedelsen i den gejstlige Stand ved Myn-
dighedsaldercn. Saaledes er i Norden Gnensen
det fyldte 25 Aar, medmindre der opnaas en
sserlig venia tetatis. Fr. N.
Aldhelm, eu angelsachsisk Laerd og Digter,

iEtiing af Kongehuset i Wessex, f. o. 640.

Han blev opdragen af en lasrd Skotte Maildulf,

Grand Isegger af Klostret Malmesbury, og kom
siden til Canterbury. Hans Barndom faldt i en
Pcriode, da Dannelsen i England var i Forfald,

men hans Ungdomstid var en frodig Spirings-

tid, isser fremelsket ved Grajkeren, iErkebisp
Theodor i Canterbury, og Afrikaneren Hadrian,

der beggc kom til England 669 og bleve A.'s

Loerere. A. blev siden Abbed i Malmesbury
og gjorde dette Kloster til et nyt Midtpunkt
for lierde Studicr. Han var den ferste Eng-
lsender, der med noget Held dyrkede de klas-

siske Studier, og den farste, der har efterladt

sig Skrifter. Baade fra Skotland og Frankrig
kom Disciple til ham for at laere Latin og
Grcesk. Hans latinske Digtning bredtes endog
til Nonneklostre. A. besad ogsaa filosofisk, ja
selv matematisk Dannelse og udmrerkede sig

som Bygmester i en primitiv roraansk Stil.

lsa?r vandt han dog Ry ved sine Digte paa
Latin og de vidfulde Gaader. Han behandlede
navnlig etiske Spergsmaal og priste som segte

Munkefader Jomfrueligheden. Hans Sprog er
i hej Grad blomsterrigt. A. foretog en Romer-
rejse i Pave Sergius's Tid og udvirkede Privi-

legier for sit Kloster. Han arbejdede ivrig for

at faa de fraskilte Keltere i Wales optagne i

Kirken. 705 blev han Biskop i det nyop-
rcttede Stift Sherborn; 25. Maj 709 dode han.
Han begravedes i Malmesbury. Hans Skrifter

ere udgivne af Giles (Oxford 1844). /. O. A.

Aldobrandini, ital. Adelsfamilie. Til den
herte Ippolito A., der 1592 blev Pave under
Navnet Clemens VIII. Han gjorde sine Slaegt-

ningcr til ital. Fyrster. Hans Broderson, Pie-
tro A., en Ven af Kunsten, spillede under hans
Papat en betydelig politisk Rolle og dode som
iErkebiskop af Ravenna 1621.

Aleander (Aleandro), Hieronymns, f. 13. Febr.

1480 i Provinsen Friaul, var i sin Ungdom en
bcromt Humanist og blev siden en betydelig

pavelig Diplomat. 1513 blev han, trods sin

italicnske Byrd, valgt til Rektor for Universi-

letct i Paris, men da Rektoratet var til Ende,
begyndte han sin diplomatiske Lebebane, forst

som SekretOT hos Biskop Poncher af Paris,

der var Ludvig XH's Kansler, senere (1516)

som Lonskriver hos Kard. Giulio af Medici i

Rom. 1519 gjorde Leo X ham til sin Biblio-

tekar, og Aaret efter blev han, som overordentlig

Nuntius, sendt til Karl V for at faa den pave-

lige Bullc mod Luther bragt til Gyldighed.

Paa Rigsdagen i Worms spillede han en stor
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Rollc; Wormser-Ediktet var vtesentlig hans
Vterk. 1524 blev ban iErkebiskop af Urindisi

og Nuntius hos Frans I af Frankrig, men efter

Slaget ved Pavia var denne Nuntiatur til Ende.

A. blev tagen til Fange af Spanierne, og efter

sin Frigivelse trak ban sig tilbage til Egnen
om Brindisi; sin Bispeby turde ban dog ikke

betraede af Frygt for Pest. 1531 blev han atter

sendt til Karl V som Nuntius, og 1533—35
var han Nuntius i Venezia. Derpaa blev han
kaldet til Rom for at gaa Paul III til Haande
ved Forberedelserne til det paatenkte Kon-
cilium, og 1538 fik han endelig den Kardinal-

hat, ban saa lsenge havde ensket. I den fel-

gende Tid blev han paany brugt til forskellige

diplomatiske Sendelser, navnlig i Tyskland.

Men Forholdene vare ham for maegtigc, og han
vendte tilbage til Italien, mismodig og fuld af

Had til Protestanterne, der efter hans Mening
burde knuses med Magt. D. i Rom 31. Jan.

1542. (K. Jansen, A. am Reichstage zu Worms.
Kiel 1883). Fr. N.
Aleman, Louis d' (Ludvig d'AUemand), f. 1390

af adelig JEt i Bugay i Departementet Ain, blev

tilsidst jErkebiskop af Aries og (1426) Kardinal.

Ved Kirkemedet i Basel 1431—49 var A. den
betydeligste af Lederne af det antipavelige

Parti. Med stor Veltalenhed og urokkelig

Standhaftighed betonede han Nedvendigheden
af Kirkens Reform >paa Hoved og Lemmer«.
Siden, da en Del af de i Baseler-Konciliet del-

tagende Praelater under Pave Eugen IV's Ord-
styre 1438 havde konstitueret sig i Ferrara som
ekumenisk Koncilium, overtog A. med stor Kraft

Ledelsen af det i Basel fortsatte Koncilium, som
erkherede Paven suspenderet og Ferrara-Kon-
ciliet for skismatisk. Paa Grund heraf blev A. af

Eugen IV bandlyst og erklaeret uvserdig til en-

hver hierarkisk Rangstilling. Nikolaus V, Eugens
legitime Efterfelger, genindsatte ham dog atter

i alle hans Rettigheder. I sit Stift virkede A.

med Nidkrerhed for Forbedringen af baade
Praesters og Laegfolks Kundskaber og Saedelig-

hed. Han dede i Salon 16. Sept. 1450 og blev
1527 beatificeret af Pave Clemens VII (Acta
Sanctorum, Sept. V). H. L.

Alembert, d\ se d'Alembert.
Alemet (1 Kren. 7, 8), fornem Israelit af

Benjamins Stamme, og Slsgtens By N. 0.
for Jerusalem, nuvterende Ruinby Almit (Jfr.

Almon).
Alesius, Alexander, skotsk Teol., f. 23. April

1500 i Edinburgh, d. 17. Marts 1565 i Leipzig.

Da Patrik Hamilton 1527 forsvarede Luthers
Liere i St. Andrews, sendte iErkebiskop Beaton
A. dertil for at gendrive ham; men A. blev
selv greben af de Lerdomme, han skulde be-

ksempe, og efter Hamiltons Martyrium begyndte
ban at tale mod det skotske Pnesteskabs Ugude-
lighed. Hans dristige Orel vakte saa stor Uvilje,

at han maatte flygte. I Wittenberg, hvortil

han naaede 1533, traadte han i Forhold til

Luther og Melanchthon, og da de skotske Bi-

skopper vilde forbyde Lcegfolk at Iaese i Ha-
miltons Bibelovers., skrev A. et djservt Brev
herimod og haevdede, at Lsgfolk havde Ret til

at ltese i den hi. Skr. Dette Brev angreb
Cochlaeus, men da A. svarede paa hans Angreb,
blev det Mart, at A. kun til Hselvten var
Luthers Mand. Saasnart Henrik VIII havde

brudt med Paven, kom A tilbage til England,
og han var derpaa en kort Tid Prof, i Cam-
bridge. Her kunde ban dog ikke trives, og
1540 tog han derfor atter til Tyskland. S.

A. rejste han til Religionssamtalen i Worms,
men Kard. Granvella, der kendte hans Heftig-

hed, vilde ikke have ham med til denne. 1543-

kaldte Hcrtug Moritz ham til Leipzig, og de>
opholdt han sig den sterste Del af de Aar,
han havde tilbage. 1549 var han dog atter i

England for at tage Del i de liturgiske Arbejder
under Edvard VI, og 1554 var han til Stede
ved en teol. Disputation i Oxford. Fr. N.

Alexander. I Biblen. 1) A. den store,

Makedonerkongen Filips Sen, Aristoteles's Di-

scipel, f. 356 f. Kr., Konge 336—323. A. over-

vandt Perserne og grundede det makedonisk-
graske Verdensrige (jvf. Dan. 8, 5 f. 21; 11, 3).

Hans sterste Tanke var Tanken om 0stens og
Vestens Formaeling; bans verdenshistoriske Ger-
ning var den at bryde Vej for en international,

hellenistisk Kultur. Den Kulturbevwgelse, A. ind-

ledede, lod heller ikke det jediske Folk uberort.

I Jerusalem forte den Vcrdsliggorelse og Frafald
med sig; og her, hvor A. havde seret Jodernes
Gud, kunde Antiokos Epifanes vove at rejse

Zeus's Alter. I Lyset af denne Antiokos's Volds-
daad saa senere Jeder baade Alexanders Rige
og hans egen Personlighed (jvf. Dan. 2, 40 f.

;

7, 7f.; 1 Makk. 1, 1 f.). Forseget paa Fol-
kets religiose Tilintetgerelse afVasrgede Makka-
baaerne; men Reaktionen mod Verdsliggerelsen
og Frafaldet skabte de Skriftlasrdes Parti, Fari-

sceerne, der vel opretholdt Lovens Herredomme,
men ogsaa fastslog Jededommens Modsaetning
til Kristendommen. En anden Gang tog Ud-
viklingen i den siden A.'s Tid stadig talrigere

jediske Diaspora. Her opstod, med Midtpunkt
i Alexandria, en hellenistisk Jededom, som
paa forskellig Vis banede Vej for kristelig Mis-
sion og kristelig Teenkning. Overhoved skulde
A.'s Vterk i Tidens Fylde vise sig som en vigtig

ForudsaHning for Kristendommens Udbredelse

:

de greske Byer, engang Hellenismens For-
poster, bleve nu Missionens Udgangspunkter,
og det grseske Sprog, harvet til Verdenssprog,
blev Evangeliets Tungemaal. L. B. — 2) Si-

mon fra Kyrenes Sen (Mk. 15, 21). — 3) En
Mand af ypperstepr. Sleegt og Medlem af Syne-
driet (Ap. G. 4, 6). — 4) En Jede i Efesos.

paa Paulus's Tid (Ap. G. 19, 33 f.). — 5) En
Kobbersmed i Efesos (1 Tim. 1, 20; 2 Tim.
4, 14). — Se A. Balas og A. Jannaeos.

Alexander. Paver. A. I blev Biskop i Rom
efter Evarest i Begyndelsen af 2. Aarb. Hver-
ken hans Tiltraedelscs- eller hans Dedsaar lader
sig bestemme sikkert. — A. II, 1061—73, en
milanesisk Adelsmand ved Navn Anselm, blev
Biskop i Lucca 1057. Han var en Ven af
Patariaen og stnebte at tilvejebringe Forlig
mellem Pavedemmet og Patarinerne. Da An-
selm af Lucca 1061, paa Hildebrands Til-

skyndelse, var valgt til Pave, overtog ban
straks Styrelsen, uden at afvente Kejserens
Samtykke. De tyske og lombardiske Biskopper
valgte derfor i Basel, i den unge Kejser Hen-
rik IV's Naervterelse, Biskop Cadalus af Parma
(Honorius II) til Modpave. Da senere en
kejserlig Afsending havde prevet Gyldigheden
af A. H's Valg, blev dette godkendt, og et
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norditaliensk Kirkemode erklterede sig for ham
og satte Cadalus i Band (1064). 1 de falgcndc

Aar regerede A. II mcd stor Myndighed. Han
opfordrede saal. Sven Estridsen og Vilhelm
Erobreren til at sende den ram. Stol de skyldige
Afgifter, ikke som et Offer paa Altret, men
som Gave til Paverne; og han formanede Filip

I af Frankrig til at agte Pavens Dekreter lige

med Kirkens Love. 1073 kom det til et

Sammensted med Henrik IV i Anledning af et

Bispevalg i Miiano, og da A. II dede 21. April

1073, var Striden i fold Gang. — A. Ill,

1159—81, var en af Middelalderens betydeligste
Paver. Hans egentlige Navn var Roland fra

Siena. Ferst var han Magister i Bologna og
skrev som saadan en Kommentar til Gratianus's
Dekret 0. 1150 kom han til Rom. hvor han blev
Kardinal og skrev en Dogmatik (Sententia),

der i formel Henseende rebcr Paavirkning af

AWlard, men med Hensyn til Indholdet paa
Here Punkter er ejendommelig. 1153 blev ban
Hadrianos IV's Kansler, og i politi.sk Hen-
seende var han, tildels af personlige Grande,
en afgjort Modstander af Frederik I. De kejser-

lig sindede Kardinaler valgte derfor, saasnart
hans Valg rygtedes, en Modpave, Victor IV,

og denned udbrod et langvarigt paveligt Skisma,
der delte Kristenheden i to Lejre. Ferst efter

Slaget ved Legnano sluttede Frederik I Fred
med A. Ill i Venezia (1177); han lod da Mod-
paven falde og holdt Stigbejlen for A. III.

Tidligere havde A. Ill ogsaa ydmyget Henrik II

af England, der maatte gore Kirkebod paa
Thomas af Beckets Grav. 1179 holdt han i

Rom et stort Lateranmede, paa hvilket det
blev vedtaget, at kun den Pave var rettelig

valgt, der havde faaet '/s a * Kardinalernes
Stemmer, og tillige opfordrede han Kristen-

hedens Fyrster til Kamp mod Katarerne.
Kort efter tvang Romerne ham til at forlade

deres Stad, og han dede i Civita Castellana
ved Soracte 30. Aug. 1181. Over Halvdelen af
sin Regeringstid havde han levet i Landflygtig-

hed; og i 18 Aar havde han haft Modpaver
over for sig. (H. Reuter, Gesch. A.'s III und
der Kirche seiner Zeit I— III. Leipzig 1860 f.). —
A. IV, 1254—61, hed oprindelig Grev Rinaldo
af Segni. Han var en ubetydelig Aand, der
helt fnlgte i sine Forgsengeres Spor. Efter

Konrad Ill's Ded overtog han Forraynderskabet
for Konradin, men ikke desmindre lyste han
Manfred i Band, da denne vilde bevare Italien

for den umyndige Konradin. Han blandcde
sig i de tyske Tronstridighcder, men uden
Kraft og Held, og hverken England eller Norge
fulgte hans Opfordringer til et Korstog imod
Hohenstaufcrne. Under de opleste Forhold i

Italien fremtraadte Flagellanterne (1260). A. IV
d. 25. Maj 1261 i Viterbo. — A. V. 1409—10,
var en foneldreles kretensisk Dreng, da Fran-
siskanerne tog sig af ham. 1402 blev han
.Erkebiskop i Miiano og siden Kardinal. Han
blev valgt af Konciliet i Pisa, der havde afsat

Gregorius XII og Benedictus XIII; den moderne
ultramontane Historieskrivning, der ikke god-
kender Kirkemedet i Pisa, betragter ham der-
for kun som en Modpave. Saasnart han var
valgt. erklserede han, at det ogsaa var hans
Hensigt at reformere Kirken paa Hoved og
Ltmmer, men paa Modets Forlangendc og med

dets Billigelse udsatte han Reformerne til et

felgende Koncilium og sendte Medlemmerne
hjem. Da Kong Vladislav af Napoli, Gregorius

XH's Ven, ikke vilde udlevere Rom, som han
havde besat, lyste A. V ham i Band og skren-

kede Ludvig II af Anjou Napoli. Den svage

Pave lod sig helt lede af Kard. Baldassare

Cossa, der, som Johannes XXIII, blev hans
Efterfelger, og af Fransiskanerne. Disse tvang

ham til at stadfteste og yderligere at udvide

Tiggerordenernes Ret til at hore Skriftemaal.

Pariseruniversitetet med Gerson i Spidsen trucde

da med at udelukkeTiggermunkenc fra Preedike-

stolene og Lerestolene, men A. V dede 3. Maj

1410 uden at have set denne Protest. — A.

VI. 1492—1503, f. o. 1430 i Xativa ved Valen-

cia, hed oprindelig Rodrigo Lanzol, men blev

adopteret af sin Onkel Alonso de Borja, der,

som Pave hed Calixtus III, og derved optagen

i den spanske Adelssla?gt Borja, som efter Ind-

vandringen i Italien kaldte sig Borgia. 1456

blev han Kardinaldiakon, Aaret efter Kuriens

Vicekansler, og lidt efter lidt samlede han en

hel Rtekke Bispedemmer (Valencia, Porto, Car-

tagena) og Beneflcicr i Spanien og Italien. For

sine store Indkomster forte han et ryggeslest

Liv, og som Kardinal havde han 7 eller 9

Bern, deraf 4 med Vanozza Catanei, blandt

dem Cesare og Lucrezia Borgia. >Ved Simoni

og tusinde Skurkestreger< lykkedes det ham
at blive Pave efter Innocentius VIII's Ded;
men han sndrede derfor ikke sit ussedelige

Levned. Det er sandsynligt, at Rygtet om
hans blodskamderske Forbindelse med Datteren

Lucrezia er falsk ; men om hans fortsatte Rygges-

loslicd er der ingen Grand til at tvivle. Han
tilsidesatte ogsaa alle Hensyn til JEre og Sam-
vittighed for at faa sine Bern gifte ind i fyr-

stelige Familier eller afiagte med italienske

Fyrstendemraer. 1493 sluttede han sig saa-

ledes til Ligaen raellem Miiano, Venezia, Man-
tova, Ferrara og Siena for at faa Lucrezia gift

med Giovanni Sforza, men kort efter lod han sig

af Aragonierne i Napoli skille fra Ligaen, da

der blev aabnet en af hans Senner Udsigt til

Giftermaal med en napolitansk Prinsesse. Da
Miiano for at hsevne sig indkaldte Karl VIII

af Frankrig, saa det truende ud for A. VI,

men ved diplomatisk Klogt reddede han sig

ud af Vanskeligheden, og paa Genncmrejsen
til Napoli kyssede den franske Konge A. VI's

Hinder og Fedder til Tegn paa sin Lydighed.

Men 2 Maaneder efter var A. VI ikke des

mindre med i det italienske Fyrsteforbund,

der tvang Karl VIII til at forlade Napoli og

Italien; den trolose Pave haabede til Len at

faa Cesare B. gift med en napolitansk Prinsesse,

skent Cesare var baade ..Erkebiskop og Kardinal.

Dettc lykkedes ikke, men Cesare blev gift med
en fransk Prinsesse (Charlotte d'Albret af Na-

varre), og til (iengield gav A. VI Ludvig XII

Tilladclse til at skille sig fra sin Dronning.

1501 gjordc han Cesare til Hertug af Romagna
og tiltraadte det Forbund mellem Frankrig

og Spanien, der gik ud paa Delingen af Na-

poli. Da Aragonierne vare fordrevne fra Na-

poli, iuddrog A. VI deres Sla?gtninges, Colon-

nacrnes, Godser. som hans Born derpaa delte,

og Cesare udvidede sin Magt videre og videre

ved et blodigt Regimente. Alt syntes at lykkes
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for Cesare, »Virtuosen i Forbryderkunsten«,
og A. VI dremte allerede om at se ham som Fi-

renzes Hersker; men 18. Aug. 1503 dede ban selv

af Malaria, og dermed var ogsaa Cesares blodige

Herredemme til Ende. >Aldrig«, siger Machia-
velli i >Fyrsten< om A. VI, >har der vreret et

Menneske, der med sterre Fynd kunde be-

kraefte og med dyrere Eder love noget, og
som lioldt det mindre.< Romerne hadede bam,
og det hed sig, at han var bragt ud af Verden
ved en Gift, som ban havde tiltenkt en rig

Kardinal. (Clement, Les Borgia, Paris 1882;
L. Pastor, Gesch. der Papste seit dem Ausgang
des Mittelalters III, Freiburg 1895; Gregorovius,
Lucrezia Borgia, Stuttgart 1875). — A. VII,

1655—67, Fabio Chigi, var Nuntius i Kdln,

da den westfalske Fred skulde sluttes, men
han vilde ikke tage Del i Underhandlinger
med de ksetterske Protestanter og protesterede

paa Innocents X's Vegne mod Freden i Osna-
bruck og Munster. Efter Hjemkomsten fra

Koln blev han Kardinal og pavelig Minister,

og som saadan fik han de 5 Ssetninger, der
vare uddragne af Corn. Jansens >Augustinus<
fordemte (1653). Da han var blevcn Pave,
viste han den sterste Nepotisme og gik overalt

Jesuiternes VErinde. Som Spaniens Forbunds-
faelle nsegtede han, ligesom Innocents X, at

anerkende Kongeriget Portugal, og da han heller

ikke vilde give de af den portugisiske Konge
valgte Biskopper pavelig Godkendelse, kom det
til et Brud med Portugal, der ferst heledes
1669. Ogsaa med Ludvig XIV havde han en
langvarig Strid. Han var en Ven af Kunst og
Videnskab, og flerc af Roms Pragtbygninger,
blandt andre Kolonnaderne ved Peterskirken,

ere opferte af ham. Under ham gik Dronning
Christina af Sverig over til Romerkirken. D.
22. Maj 1667. — A. VIII, 1689—91, tilherte

den venezianske Adelsslaegt Ottoboni. For han
blev Pave, var han Biskop af Brescia og Da-
tarius (Forstander for det pavelige Naades-
sekretariat). Under bans Papat fortsattes Stri-

den om de gallikanske Rettigheder, der paany
bleve fordemte. A. VI II fordemte ogsaa Jesuiter-
nes Ltere om den saakaldte >filosoflske Synd<.
Han berigede det vatikanske Bibliotek ved
Keb af de Haandskrifter, Dronning Christina
havde samlet. D. 1. Febr. 1691. Fr. N.
Alexander Balas, syrisk Tronpnetendent

(153 f. Kr.) og Konge (150—145). B. var en
lavsettet Unggut fra Efesos, der udgav sig for Sen
af Antiokos Epifanes. Fremhjulpen af msegtige
Forbundsfaeller fortrengte han Syrer-Kongen
Demetrios, men blev efter en daadles Regering
selv fortrrengt afD.'s Sen, Demetrios II. B. gjorde
Makkabceeren Jonatan til jedisk Ypperstepraest,

siden ogsaa til Guverner. Han vandt derved
J.'s Stette, men grundlagde tillige Makkabseernes
Magtstilling og banede Vej for Judseas politiske

Frihed. 1 Makk. 10, 1—11, 19. L. B.
Alexander fra Hales, et Kloster i Glou-

cestershire, studerede i Paris, hvor han ogsaa
optraadte som Lsrer (Dr. irrefragabilis, den
uigendrivelige Lserer) og dede 1245. 1222
traadte han ind i Fransiskanerordenen, og
med ham begyndte Fransiskanernes Arbejde
for Videnskaben. Han var den ferste Skola-
stiker, der kendte allc de aristoteliske Skrifter.

Hans beremtcste Skrift er hans ufuldendte

Summa universes theologia, i hvilken han ikke
alene forsvarer Marias ubesmittede Undfangelse.
men ogsaa Tiggeriets Fortjenstlighed. Han er

den ferste, der udferlig har udviklet Laeren
om Prasteskabets character indelebilis og kJart

skelnet mcllem attritio og contritio i Lseren om
Angeren.
Alexander Jannatos (Jannaj), Sen af Makka-

bceeren Johannes Hyrkan, Broder til Aristobul
I og dennes Efterfelgcr som jedisk Ypperste-
prest og Konge (104—78 f. Kr.). J. var Kriger
mere end Praest. Iherdig ksmpede ban for

sit Riges Udvidelse til Havet i Vest, til 0r-
kenen i 0st; ved sin Ded havde han til-

nsermelsesvist naaet sit Maal, Palaestinas Erob-
ring. Men ogsaa mod sit eget Folk maatte J.

bare Vaaben. Ledet af Farisserne gjorde
Folket Oprer, og Borgerkrigen rasede i 6 Aar.
Da Farisreerne tilsidst paakaldte syrisk Hjtelp.

svingede dog Folkestemningen, og J. konde
tage grusom Havn. L.. B.
Alexander Natalis, lard Dominikaner, t i

Rouen 1639, d. i Paris 1724, skrev paa Colberts
Opfordring (1677—86) en almindelig Kirke-
historie i 24 Bd., som gaar til Slutningen af
Trientermedet. Paa Grand af Forf.s Gallikan-
isme kom dette Vau-k en Tidlang paa Index. A.
N. har ogsaa skrevet en >dogmatisk og moralsk
Teologic
Alexander Nevski, Ruslands store Helgen.

Sen af Storfyrst Jaroslav II, f. i Vladimir
1218, har faaet sit Navn af den Sejr, han 1240
ved Neva vandt over Svenskerne, der fra Finland
vare tnengte ind i Novgorod. Innocentins IV
sogte forgaeves at vinde den kxkke Fyrste for

Romerkirken; han og hans Raadgivere vilde
blive staaende ved Biblen og de 7 ekumeniske
Koncilier, men ikke beje sig for Paven. D.
14. Nov. 1263. Efter sin Ded blev han helgen-
kaaret, og hans Jordefeerdsdag (23. Nov.) er
hans Festdag. Hans Relikvier Andes i Nevski-
Klostret i St. Petersburg.

Alexander, William, anglikansk Biskop, f.

i Londonderry paa Irland 13. April 1824, var
ferst Prrest, siden Dean i Emly og blev 1867
Biskop af Derry og Raphoe paa Irland. 1876
holdt han Bampton-Forelssninger (The Witness
of the Psalms to Christ and Christianity).

Han har i >The Speakers Commentary* for-

tolket Johannesbrevene og Brevene til Kolos-
serae, Thessalonikerne og Fiiemon.

Alexandria. Alexandrinsk Skole. Byen
A., der blev grundlagt 332 f. Kr. af Alexander den
store i det vestiige Nildelta udfor den 0, som
antoges for det odysseiske Faros, var hurtig
bleven en Storstad, udmsrket ikke alene ved lige

Gader, Pragtbygninger og blomstrende Handel,
men tillige som aandeligt Centrum. Kunst og
Videnskab naaede her en Efterblomstring, der
mindede om Grekenlands bedste Tid. Byen
ejede det vidtkendte Musamm, et Akademi,
som Ptolemsernc bragte i Flor (stort Bibliotek,

Afskriver- og Foredragssale, Bogbindervaerk-
steder). O. 100 Videnskabsmamd sysselsatte

sig her med Fiiosofl og Filologi. Den beromte
Helligdom Serapejon husede ogsaa et ene-
staaende Bibliotek.

I Alexandria boede talrige Jeder, der antog
gr. Sprog og Kultur, men bevarede deres Re-
ligion (se Aristobulos, Filon og Septuaginta).
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Blandt disse flk Kristendommen tidlig Fodfteste,

ja Missionen henfertes endog siden til Johan-
nes Markos. De Kristne mserkede dog snart,

at sknlde Kristendommen trrenge ind blandt
de hojt dannede Hedninger, maatte Ltererne

tilegne sig det udviklede Kulturtrin, man stod

overfor. Tidlig begyndte derfor de kristne

Lterere at paavise, at Kristendommen medbragte
en Livsvisdom, der satte Kronen paa de hojeste

filosofiske Ydelser fra Hedningehaand. Skridtet

var sksbnesvangert, thi Benyttelsen af den
hellenske Videnskab blev ikke indskrssnket til

det formelle; ogsaa reelt kom den til atvirke
ind paa den kristelige La?retype, der blev grund-
lagt i den ales. Skole. Sammenblandingen af

bedensk (ister platonisk og stoisk) Filosofl og
kristelig Lserc forte mange Kr. til Forglemmelse
af, at den nye Tro ikke var en Anledning til

sublime filosofiske Spekulationer, men et Liv,

der skulde omforme Mennesker aandeligt. Den
kr. Indflydelse mserkedes dog ogsaa blandt
Hedningerne i det saa eklektisk anlagte A.

Her blomstrede i 2. Aarh. en af Krdm. sterkt
paavirket Gnosis (se Gnosticisme), og i 3. Aarh.
viste Nyplatonismen (s. d. Art.), hvilken aande-
Hg Stormagt den nye Religion var bleven.

Trods gentagne Forfelgelser vandt derfor Krdm.
stadig mere Indpas. En Synode i A. 321 viste

allerede Biskoppen som Styrer af o. 100 under-
givne Bisper. Paa Kirkemedet i Konstantinopel
381 fik han Rang i K. efter Roms og Konstanti-

nopels Biskopper. Hedenskabets Hensygnen
ledsagedes dog af Byens materielle Tilbagegang.

O. 190 grundedes i Alexandria en kristelig

Kateketskole, naermest beregnet paa de nyom-
vendte Hedninger, men snart Midtpunktet for

Datidens teologisk-kristelige Liv. Her virkede

beromte La?rere som Pantaenos (d. o. 202), Kle-
mens (d. o. 216), Origenes (d. o. 254) og Dio-
nysios (d. 264). Undervisningen — under Bi-

spens Tilsyn — gaves gratis og samlede ikke

alene Msend, der helligede sig til Kirkens Virk-
somhed, men ogsaa Kvinder og lierelystne Hed-
ninger. Her doceredes den ferste kristne Dogma-
tik, der ikke blot vilde klareTroens Sammenhteng
og dens Hemmeligheder (isser det trinitariske

Dogme), men ogsaa viste Tendens til at lade

Erkendelsen (Gnosis) blive et i sig fuldkom-
nere Trin end Troen selv. Kampen mod Poly-

teismen og Nyplatonismen fandt her en sikker

Borg, og Leererne stod ogsaa fast under de
voldsomme Kristenforfolgelser, ligesom de for-

stod at sartte Skel overfor de Gnostikere, hvis

Lsere ophtevede Kristendommens Vsesen. I det

4. Aarh. kom den seldre A.-Skoles Klarhed Kirken
til Hjselp i Kampen mod Arianismen. Den
modneste Reprsesentant for denne tool. Ret-

ning var Athanasios (d. 373). Som Biskop
holdt han 362 i A. den vigtige Synode, hvis

Hstvdelse af den niksenske Ltere bidrog til den
mtegtige Indflydelse, som alex. Teologi fik i

den ovrige Kirke, ikke mindst i Vesten (se

Arianisme).

Den teol. Retning, som kaldes den yngre
alex. Skole, bevarede vel den seldre Skoles
spekulative Interesse, men besad ikke dennes
tiltalende Umiddelbarhed og Originalitet. Den
var derimod omhyggeligere for at undgaa Sam-
menblanding af hedenske og kristelige Tan-
ker. Den kastede sig isser over de kristologiske

Sporgsmaal, men rebede en stedse mere ensidig
Tilbojelighed til at fremhseve det mysteriost
guddommelige i Kristusbilledet, fastholdt i en
Trosspekulation udfra Skriftens Grundlag, hvor-
til den naturlige Fornuft skarpt erkla?redes

for ubrugelig. Trods denne af Trosinteresse
bestemte Grundssetning fjrernede deres Kristns-

billede sig langt fra Skriftens historisk tegnede
ogbavde sin vsesentlige Betydning som Korrektiv
til den antiokenske Skoles Ensidighed. De
bekendte Kappadokiere, Basilios (d. 379), Gre-
gor fra Nyssa (d. 394) og Gregor fra Nazianz
(d. 390) vare endnu ortodokse, ligesaa Didymos
(d. 395); men med Kyrillos (d. 444) og Dio-
skuros (d. 454) gled Skolen over i Monofysit-
ismen, der fik Kacttcrmserke 451, men alligevel

satte sit Grundpneg ogsaa paa den ortodokse
Teologi.

Skolens tidligere Aandsfrihed var da for-

lsengst forsvunden. A.s Patriarker stattede de
Voldsgerninger, der forevedes mod Hedninger
(f. E. Serapejons 0delaeggeIse 391, Mordet paa
Hypatia 415, Jedeforfelgelser; Udjagelsen paa
Justinians Tid af de sidste hedenske Filosoffer),

og som Stridsmsend for den >rette Laere« brugte

de villig den haandfaste Hser af uvidende
Munke, som stod til deres Raadighed. I A.

holdt et Mindretal fast ved den ortodokse K.,

men de fleste Kr. 1 A.s Patriarkat trodsede den
aim. Synodes Dom og fastholdt det ensidige

Pneg (se Monofysitisme, koptisk K.). Efter Ara-

bernes Erobring (641) tabte Byen snart sin

Glans. De Kr.s Erobring af A. 1202 og 1367
var uden Betydning. Ferst i vort Aarh. bar
den vundet sin gamle Stilling tilbage ; en Fjerde-

del af Indbyggerne ere Europaeere, men A.s

kirkelige Betydning venter paa sin Fomyelse.
(Vacherot, Histoire critique de l'ecole d'Alex-

andrie I— III, Paris 1846—55; Ch. Bigg, The
Christian Platonists of A., Oxford 1886). J. O. A.

Alexandrinsk Bibelhaandskrift, codex Alex-

andrinus, nu Londinensis (A.), et Pergament-
haandskrift fra 5. Aarh. i Folio paa 4 Bind,

hvoraf de 3 ferste indeholde G. T. efter LXX,
det 4. N. T. og Clemens's to Breve. Det er

skrevet i 2 Kolumncr paa 49—51 Linier med
smaa elegante Uncialer i scriplio continua, som
oftest uden Spiritus, Apostrof eller Accenter.

Overgangen til en ny Tanke antydes nndertiden

ved et storre Bogstav, som dog ikke behover
at vasre det ferste i den nye Sammcnhteng,
men kan vtere det, der tilfsldigvis er det ferste

i den felgende Linie. De ferste Linier ere 1

nogle Beger skrevne med redt, ligesaa An-
givelsen af Ammonios's og Eusebios's Kapitler.

Der er mange Fejl som Felge af Itacisme;

Tekstformen er for Evangeliernes Vedkom-
mende bysantinsk, i Brevene alexandrinsk. En-
kelte Huller Andes i Teksten, baade i Gl. og
N. T. (Begyndelsen af Mt. til 25, 6; Joh. 6, 50—
8, 52 og 2 Kor. 4, 13— 12, 7), og tre Blade af

Clemens's Breve mangle. Haandskriftet synes

at stamme fra iEgypten, tidligst 450, og blev

1098 sksenket til den alexandr. Patriarkstol.

Kyrillos Lukaris bragte det til Konstantinopel

og sendte det 1628 som Gave til Karl I af

England; senere blev det skenket til British
Museum, hvor det nu Andes. N. T. er udgivet

af Woide 1786, Cowper 1860 og Hansell 1864.

En fortrinlig fotografisk Gengivelse af hele
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54 Alexandrinsk — Alfseos.

Haandskriftet er udgivet paa Foranstaltning af

Koratorerne for British Museum (Facsimile

of the Codex Alexandrimts) i 4 Bind, hvoraf

det 4., som indeholder N. T., udkom forst,

1879. Sch-P.

Alexandrinsk Bibeloverssettelse, se Septua-

ginta.

Alexianerne eller Brodrene i frivillig Fattig-

dom vare et nederiandsk Brodersamfund, der

dannede sig i Begyndelsen af 14. Aarh. Deres

Ideal var den hi. Alexius, og de boede sammen
3—6 under en >Faders« eller >Prokuratorst

Tilsyn; de vare alle Lsegfolk, de fleste belt

ulaerde Haandvserkere. Hist og her fandtes

ogsaa kvindelige Alexianere, der ofte kaldtes

>Breds0stre<, fordi de indsamiede Bred og andre
Gaver; deres saerlige Helgeninde var St. Ursula.

Ordensdragten var baade for Brodrene og So-

strene en graa eller sort Kappe med Kabuds
og et sort Skapuler. Deres vigtigste Syssel

var Sygepleje og Jordfsestelse afde dode; navnlig

paa den sorte Dods Tid var der en rig Mark
for deres Virksomhed. Paa Grand af den ens-

formige Sang (Lullen), med hvilken de ledsagede

de dode til deres sidste Hvilested, kaldtes de
ogsaa Lollarder (Lollbruder, Nullbruder), paa
Grund af deres Arbejde ved Gravene (cello:)

C el liter. Da forskellige Kstterier fandt et

Hjemsted hos A., skred den kirkl. 0vrighed
ofte ind imod dem. Endnu Andes der i Tysk-

land 5 Moderhuse, i hvilken A. uddannes (saal.

i Aachen, Trier og Kdln), og de tyske A. have
oprettet fl. Sindssygeanstalter. Skandalen i

den alexianske Sindssygeanstalt Mariaberg ved
Aachen har nys (1895) henledet den alminde-
lige Opmaerksomhed paa dette middelalderlige

Samfund. Fr. N,

Alexins, St., er en af de beromteste Helgener,

hvis Legende, der oprindelig udgik fra Syrien,

efterhaanden blev oversat ikke alene paa Gr.

og Lat, men ogsaa paa Arm., JEthiop., Arab,
og Isl. (K. Gislason, Prover af oldnord. Sprog
og Literatur). Snart er hans Historie fortalt i

Legendens siedvanlige Sprog, snart i Praedikener,

Hymner eller Mysterier. I vore Dage har han
isser i Rusland mange Beundrere.

A. skal have vaeret Son af en from Romer ved
Navn Euphemianus, der var den forste Mand
ved Kejserens Hof og Ejer af 3000 Slaver. Han
fik en god Opdragelse og blev saa from,
at han besluttede belt at vie sit Liv til Gud.
Da hans Forceldre vilde have ham gift med
en ung Kvinde af kongeligt Blod, gav han
efter og Iod sit iEgteskab velsigne i Kirken;
men Bryllupsnatten overrakte han sin Brud
sin Ring og sit Bselte og flygtede til Edessa,

hvor Kristi underfulde Billede var (se Art.

Abgar). I Edessa gav han alt, hvad han ejede,

til de Fattige, og levede ukendt 17 Aar som
en ussel Tigger. Da hans Hellighed endelig

kom for Dagen, flygtede han bort paa et Skib,

der af Stormen blev forslaaet til Rom. Der
modte han sin Fader, som ikke vidste, at den
fattige Stodder var hans Son ; men af Kserlighed
gav Euphemianus A. Tilladelse til at sove i For-
hallen til sit Palads. Der levede A. andre 17

Aar, ukendt og fattig, forhaanet af sin Faders
Slaver. Men da han skulde do, bad han om
Papir og Blaek og nedskrev sin Historie. Ferst,

da han var lige ved at do, aabenbarede

en himmelsk Rest i Kirken >Patriarken af
Rom<, hvilken from Mand Byen havde huset i A.

Der gik Bud herom til Euphemianns's Palads.
men da denne kom til A.'s Seng, var han dad.
A.'s Optegnelser lserte ham imidlertid, at det
var hans egen Sen, der havde opholdt sig som
fremmed i sin Faders Hus. (A. Amiaud, La
Legende syriaque de St. A., I'homme de Dien.
Paris 1889). Fr. N.

Alford, Henry, engelsk Tekstkritiker, f. 7.

Okt. 1810 i London, studerede i Cambridge,
blev 1857 Dean i Canterbury og dode 12. Jan.
1871. Foruden ved Udgivelsen af Hymner og
Praedikener har han isser gjort sit Navn bekendt
ved en Udgave af det ny T.'s gr. Tekst, der
indeholder et betydeligt kritisk Apparat. A.'s

Tekst staar i det hele Tregelles's Tekst naermere
end Tischendorfs. Hans Vaerk udkom forste

Gang 1849—52, men er siden gentagne Gange
udgivet. (Life, Journals and Letters af H. A.,

late Dean of Canterbury, Ed. by his widow.
London 1873).

Alfred d. store OElfrith), Konge i England
871—901, fedtes 849 paa en Tid, da England
led haard Nod ved de danske Vikingers Plyn-
dringer. Han foretog som Barn en Romer-
rejse, blev konfirmeret af Leo IV og besogte
Karl d. skaldedes Hof. A.'s Liv blev vaesentlig

optaget af Kampen mod Vikingerne, hvis Tog
havde lagt Landet ode og standset alt selv-

stsendig videnskabeligt Liv. Efter sin Tron-
bestigelse fik A. ferst den haardeste Selvop-
holdelseskamp at bestaa. 878 opholdt han sig

som Flygtning i Sommersets Skove og paa 0en
iEthelney og forsogte herfra en sidste Rejsning
af Folket. Skant Lykken syntes at tilsmile

hans Vaaben, maatte han slutte en Fred, ved
hvilken han afstod de Danske hele den nord-
ostlige Del af Landet, det saakaldte Danelagen.
Herved reddede imidlertid A. England, og han
kunde nu ofre sig for et Fredsarbejde af storstc

Betydning. Han bragte atter Orden i Riget og
fremkaldte en ny Blomstring af aandeligt Liv.

Riget inddeltes i Shirer og Hundreder, A. sam-
lede en Lovbog, reorganiserede Domstolene, op-
byggede Byer og Klostre, ophjalp Handel og Ager-
brug og sikrede sig ved Rustninger. Endog Op-
dagelsesrejsende udsendte A. for at soge sig nyt
Opland. Han omgav sig med inden- og uden-
landske Laerde og gik selv i Spidsen for Op~
lysningsarbejdet. A. udmserkede sig ikke blot
ved Interesse for latinsk Dannelse, men forstod
i endnu hojere Grad end sin Ligemand, Karl
d. store, Nationalitetens og Modersmaalets Ret.
Selv oversatte han Skrifter af Gregor d. store,

Beda, Orosius og Boethius, og han digtede ogsaa.

Hans Fredsgerning truedes Acre Gange af nye
Vikingeplyndringer, isser 893 af Hasting, og
ferst 897 lykkedes det atter at rense Landet.
A. dode 28. Okt. 901. Hans Ven, Biskop
Asser, har skildret hans Liv. (Hughes, Alfred
the great, 1878). J. O. A.

Alfrik, se Alrik.

Alfaeos. 1) Fader til en af Jesu 12 Apostle
(Mt. 10, 3). Han var sandsynligvis identisk

med den Kleofas, hvis Hustru Maria stod under
Jesu Kors (Joh. 19, 25). Begge Navnets Former
ere graeske Omskrivninger af det hebr. Chalpai.
— 2) Fader til Levi (Mk. 2, 14), der uden
Tvivl er den samme som Apostlen Mattlueos.
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Alfaens, Pedcr, en norsk Student, der, sammen
med 5 norske Prtester og en anden Student,
blev anklaget for hemmelig Katolicisme og ind-

sUevnet for Hcrredagen i Skien 1613. Han blev

fradomt sin Ejendom og landsforvist. A. B.
Alger fra Liege, en laerd og vcltalende Sko-

lastiker, der, efter i o. 20 Aar at have vaeret

Ljerer ved Domkirken i Liege, trak sig tilbage

til Klostret Ciuny, hvor han dode i en hoj

Alder o. 1130. Han var noje knyttet til Abbed
Peter den ervierdige af Cluny. A.'s ypperste
Skrift var en skarpsindig Bog om Nadveren,
rettet mod Berengar.

Algreen, Peder Kjellernp, f. 1807. Han
*og 1826 Skolelsrereksamen paa Snedsted Semi-
narium, hvor han samme Aar ansattcs som
Laerer. Paavirket af Provst J. C. Sorensen og
P. G. Brammer begyndte han at holde op-
byggelige Forsamlinger paa sit Vrerelse for

Seminaristerne. Han kom i det hele i For-

bindelse med Lcdcrne for de opvakte Lsegfolk

og blev afsat fra sin Post. Som Huslierer hos
Provst Sorensen deltog han siden ivrigt i For-

samlingcrne, og der blev et Par Gange dikteret

ham Mulkter, som han dog aldrig kom til at

betale. 1844 begyndte han at studere Teologi,

og 1854 tog han Embedseksamen. Det nieste

Aar blev han residerende Kapellan og Forste-

Iserer ved Borgerskolen i Nykobing paa Mors,

1859 Sogneprest i Vrejlev og Hastrup, 1867 i

Aaker paa Bornholm, hvor han dode 27. Maj
1877. Han tilhorte den grundtvigske Retning.

Isaer i de Aar, han opholdt sig i Kobenhavn,
samlede han mange unge om sig og evede en
ikke ubetydelig Indflydclse paa dem. (F. Ny-
.gaard, P. K. A.'s og Provst J. K. Sorensens
Levnedslob, Nyk. p. M. 1883). L. K.

Aljan (1 Kron. 1, 40) en Horiterhovding og
Stamme (jvfr. Alvan 1 Mos. 36, 23). Endnu
ferer en Beduinerstarame Navnet Alavin.

Alkimos, Yppersteprjest o. 161—59 f. Kr.

Han blev fordreven af Joderne paa Grand af

sin Grsekcrvenlighed, men med Magt genindsat

af Demetrios Is Hsrferer, Bakkides. Kort
efter dode han pludselig, som Joderne mente,
ved Guds Dom (1 Mak. 7, 9. 2 Mak. 14).

Alkoran, se Koran.
Alia Capella. Kirkelig Vokalmusik uden

Ledsagelse af Orkester. Navnet stammer fra

det pavelige Kapel i Rom, i hvilket den rene
Vokalmusik endnu Andes i den Skikkelse, som
Palestrina gav den.

Allammelek (Josva 19, 26) Gnensested i

Assers Stamme op mod Sebulon. Navnet har
holdt sig i Wadi-el-Melik (Kongedalen) paa
hojre Bred af Kison.

Allard, Paul, f. i Rouen 1841, oprindelig

Advokat, har skrevet en bindstscrk, men noget

ukritisk Skildring af Kristenforfelgelserne i det

rom. Rige (Paris 1885 f.). Desuden er han
Fort til Afhandlinger om de kr. Slavers Kaar
i den eldste Tid (Paris 1876) og om den hcden-

ske Kunst under de kr. Kejsere (Paris 1879).

Allatins, Leo (Leone Alacci), f. paa Kios

1586, d. i Rom 19. Jan. 1669, traadte 16 Aar
gl. ind i det gneske Kollegium, som Pave
Gregorius XIII havde grundet; senere blev

han Lierer ved dette, og tilsidst Kustos
ved det vatikanske Bibliotek. 1622 havde
han faact det Hverv at indpakke Hcidcl-

berger-Bibliotekets Boger og Haandskrifter,
som Maximilian af Baiern havde sluenket
Gregorius XV, men dette Arbejde bragte ham
kun Utak og Miskendelse; man beskyldte ham
endog for at have tilvendt sig og for uden
Tilladelse at have bortgivet nogle af Bogerne.
Kard. Francesco Barberini tog sig imidlertid af
ham og gjorde ham til sin private Bibliotekar.

L. A. har skrevet flere kerde Vaerker, i hvilke
han, uden at tage det saa noje med den histo-

riske Sandhed, soger at godtgere, at der altid

har hersket fuld Overensstemmelse imellcm
den lat. og gr. K. Maalet for bans Forfatter-

virksomhed var dels at forsvare sin egen Over-
gang fra den gr. til den rom.-kat. K., dels at

gore Propaganda blandt Grsekerne for Tilslut-

ning til Rom. Han var hverken Munk eller

Priest, men levede som en lserd Eneboer.
Allegorisk Fortolkning er en saadan, der

betragter en Tale som uegentlig og billedlig,

uden at Teksten eller Sammenheengen kraever

eller antyder det. Fortolkningen bestaar da i

at Uegge en saakaldet aandelig eller dybere
Mening ind i Ordene. Denne Fortolknings-
maade er anvendt i stor Udstrekning paa den
hellige Skrift. Den bragtes allerede i de for-

kristelige Religioner, f. E. af senere gneske
Filosoffer overfor de gamle Digteres Fremstil-
ling af Folketroen for saaledes at forlige denne
med den fremskredne religiose Dannelse, og
af de alexandrinske Joder, is«r Filon, over-

for det gl. Test. : ved at opfatte Historien som
Lignelse, og de mosaiske Love som forblommet
Metafysik mente man at kunne forene Jode-
dommen med platonisk Filosofl. Ogsaa inden-
for den kristne Kirke fik den snart Borgerret.

I den vildeste Skikkelse udevedes den af Gno-
stikerne, som ad den Vej sogte en Stotte for

deres halvhedenske Spekulationer. Kirkefiedrene

formaacde ikke at gendrive disse falske Ud-
kegninger ved en metodisk Skriftfortolkning;

men de vaergede sig ved at henvise til Tros-

regelen ogden kirkelige Tradition som Rettesnor.

Idet de holdt sig til denne, kunde de selv, uden
Fare for Vildfarelse, hengive sig til den alle-

goriske Skriftbehandling. Origenes, den aeldste

Kirkeherer, som har udviklet bestemte Grand-
sstninger for Skriftfortolkningen, lserte en tre-

dobbelt Skriftmening: den bogstavelige, den
sjtelclige eller moralske og den aandelige, som
giver Indblik i den oversanselige Verden. Augu-
stin antog cndog en firdobbelt : den historiske,

den allegoriske eller billed lige, den analogiske,

der paaviser Forbindelsen mcllcm gl. og ny Test.,

og den setiologiske, der undersoger Grunden til

Ordene eller Gcrningerne. Gennem Middelal-

deren uddannede sig en anden Firdeling: den
bogstavelige eller historiske, den allegoriske,

der angaar Trosindholdet, den tropologiske eller

moralske og den anagogiske, der beveger sig

om det kristne Haab. Ved Siden af denne her-

skende Stromning led der unsgtelig, isa;r i Old-

kirken. Roster, som krsevede, at Skriften skulde
udlsgges efter Ordenes ligefremrae Mening.
Men mange Grunde samvirkede til at sikre Alle-

gorien Herredommet. Dels lededes man af

en misforstaaet ^Erbodighed for Skriften som
Bogen med de bundlose Dybder, der ikke

kunde vsere udtemte med een Betydning; dels

medforte den tiltagende Ukyndighed i Skrif-
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tens Grundsprog, at man ikke formaaede at

tilvejebringe en sikker historisk Fortolkning;

dels kunde den Opfattelse, hvorfra man gik

ud, ofte ikke forlige sig med Skriftens bogstave-

lige Mening. Men hele denne Skriftbehand-

ling demte sig selv: i Stedet for at beje sig

i Lydighed under, hvad Skriften virkelig siger,

flk man alt muligt ud af den, saa at den ikke

i Virkeligheden kunde blive Rettesnor for

Kirken. Oa nu Reformationen havde til Op-
gave at fore Kirken tilbage til den rene, op-

rindelige Kristendom, maatte det blive Alvor
med at soge Skriftens egentlige Mening. Det
blev af Reformatorerne gjort gseldende med
uigendrivelig Klarhed, at den sproglig-bistoriske

Fortolkning er det ueftergivelige Grundlag for

Skriftens sande Forstaaelse. Derfor har det

altid vserct anerkendt hos Protestanterne, at

den allegoriske Behandling af Skriften ikke

kan udgives for Fortolkning, men alene bar
sin Ret som Kombinationer til fri opbyggelig

Anvendelse. P. M.
Alle Helgens Dag, 1. Nov. Hvor gl. denne

Fest er, kan ikke siges sikkert. I Rom ind-

viede Bonifatius IV o. 610 med Fokas's Til-

ladelse Pantheon til en K. for Maria og alle

Martyrer (S. Maria dei Martiri), og Dagen for

denne Kirkevielse (13. Maj) var lsenge i Rom
en Fest for alle Martyrer og Helgener. Men
Alle Helgens Dag synes ikke at have noget

med denne romerske Fest at gore. Vi vide

derimod, at det paa Karl d. st.'s Tid var al-

mindeligt at holde A. H. D. 1. Nov., og at

Alcuin var virksom herfor. 835 blev 1. Nov.
efter Gregorius lV's Opfordring af Ludvig d.

fr. paabudt som feelles A. H. D. for de fran-

kiske Kirker, og fra det Ojcblik af var den
en af K.'s store Hejtidsdage, en Hovedsum af

alle Kirkeaarets Helgenfester. Dens Perikoper
vare Job. Aab. 7, 2-12, og Mt. 5, 1-12 a. Lu-
ther har i sin Postil en Prdk. paa A. H. D., i

hvilken han onsker den (og Alle Sjaeles Dag)
afskaffet. Fr. N.

Allemand, Ludvig d', se Aleman.
Allen. 1) Alexander Viets Criswold A.,

amerikansk Kirkehistoriker, f. 4. Maj 1841 i

Otis i Massachusetts, var i flere Aar Prsest

ved St. Johannes's Kirke i Lawrence, men 1867

blev han Professor i Kirkehistorie ved den
episkopale teol. Skole i Cambridge i Massachu-
setts. Han har skrevet: The Continuity of
Christian Thought; a Study of Modern Theo-
logy in the Light of its History (Boston 1884).
— 2) Joseph Henry A., amerikansk Kirke-

historiker, f. 21. Maj 1820, var ferst Prsest for

forskellige Unitarie-Menigheder i Massachusetts,
derpaa (1878—82) Prof, i Kirkehistorie ved
Harvard Universitetet. 1881 representerede han
de engelske og amerikanske Unitariere ved
Socinianernes Synode i Koloszvar i Ungarn.
Foruden forskellige Andagtsbeger og en storre

Kirkehistorie har han skrevet: Our Liberal
Movement in Theology chiefly as shown in

Recollections of the History of Unitarianism
in New England (Boston 1882). — 3) Wil-
liam A., f. 1532 i Lancashire, var under Dron-
ning Maria den blodige en af Forksemperne
for Romerkirken. Efter Marias Dod opholdt
han sig en Tidlang i Oxford, men rejste der-

paa til Fastlandet for at kaempe for Pave-

ciemraets Sag og navnlig for at virke for Eng-
lands Generobring for den rom. Kirke. Ferst
opslog han sin Bolig i Lowen, hvorfra han
udsendte Forsvarsskrifter for SkersildsUeren
og for Banner for de dode; men 1562 vendte
han hemmelig tilbage til England, hvor han
fra forskellige Skjulesteder sogte at holde de
romerske Sympatier i Live. 1565 maatte han
dog atter forlade sit Feedreland, og da han i

Malines havde modtaget Pnestevielsen, drog
han til Rom med en Ven, der vilde forekegge
Pave Pius V en Plan til Protestanternes (»de
vantros<) Omvendelse. 1568 grundede W. A.
med nogle Iserde Venner i Douay 1 Neder-
landene et Seminarium for engelske Prsester,

som skulde virke for Tilintetgorelsen af den
engelske Protestantisme. Til Tider havde dette
Seminarium, der snart, af Hensyn til de urolige

Forhold i Nederlandene, blev flyttet til Reims,
over 100 Elever. VV. A.'s Arbejde vakte stor
Opmssrksomhed i Rom, og 1579 blev han kaldet
dertil for at grundlsegge et Collegium Angli-
canum. Dette kom i Jesuiternes Haender, og
Loyolas Disciple overtog ogsaa Ledelsen af >den
engelske Mission*. W. A. vedblev imidlertid

at skrive forskellige Skrifter til Forsvar for
den rom.-kat. Laere og til Angreb paa Prote-
stantismen, og disse bleve ad forskellige Veje
bragte til England og udbredte der. 1585 tog
han fast Bolig i Rom, og fra det Ojeblik var
han Leder af de mange politiske Intriger, der
gik ud paa at skaffe England en rom.-kat.
Regering. 1587 blev han Kardinal, og det var
Meningen, at han, naar den spanske Armada,
som man ventede, havde undertvunget den
engelske Protestantisme, skulde vaere rom.-
kat. iErkebiskop af Canterbury. Men Anna-
daens Undergang tilintetgjorde alle W. A.'s

hojt flyvende Planer, og det Anklageskrift, han
udsendte mod Dronning Elisabet, bragte den
engelske Regering til at scette streng Straf for
dem, der vovede at trade i Forbindelse med
ham. Til Lon for hans Arbejde for Romer-
kirken skaenkede Filip II ham forst et Abbedi
i Calabrien, og 1589 udnaevnte han ham til

iErkebiskop i Malines, altsaa til Primas for
Belgien. Men Paven va?grede sig ved at stad-

faeste Udnaevnelsen, og W. A., der tilbragte

sine sidste Aar i Rom, trak sig mere og mere
tilbage fra Jesuiterae. Han dede 16. Okt.
1594. (Letters and Memoirs of Card. A. Lon-
don 1882). Fr. N.

Allerkristeligste Konge (rex Christianissi-

mus) var, siden Clovis's Dage, de franske Kon-
gers Haederstitel, og Pius II og Paul II godkendte
den som disses Sacrejc. Ved Juii-Revolutionen
gik den af Brug.

Allermest troende Konge (rex fidelissimus)

blev af Benedictus XIV 1748 tillagt Kong Johan
V og hans Efterfolger som Haederstitel, til

Paaskonnelse af de portugisiske Kongers For-
tjenester af den rom.-kat. Tro.

Alle Sjaeles Dag, 2. Nov. Paa Augustins
Tid fejredes der i Nordafrikas Kirker en aarlig

Mindefest for de dede, men A. S. D.~ |har en
anden Oprindelse. En Pilegrim mcnte, paa
Hjemvejen fra Jerusalem, i Naerheden af Si-

cilien, at have set Flammer bryde frem og at

have hart de pinte Sjacle i Sksersilden klage

sig. Han mente tillige at here en Opfordring
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til at facde Muukeue i Cluny om ved Bonner
og Almisser at hjtelpe til de fangne Sjseles

L'dfriclse af Skeersilden. Abbed Odilo af Cluny
(o. 1000) bed da, at Cluny og alle dets Dutter-

klostre bvert Aar paa Dagen efter Alle Helgens
Dag >med Psalmer, Almisser og ister med
Messeon*er< skulde holde Fest for alle de dede,
som vare hensovede i Herren. Fra Clunia-

censerne og Benediktincrne gik dennc Fest

videre, mere baaren af Smaafolks end af Pave-
demmets Sympati. Luther enskede den (som
Alle Helgens Dag) afskaffet; men det synes
ikke at va;re lykkedes ham. Efter hans Dad
forsvandt den dog, men i Herrnhuternes »Kirke-

gaardsfest< Paaskemorgen kom den frem inden-
for Protestantismen. Rationalisterne krsevede

en Fest for de dede, og i Preussen blev der
1816 paabudt en »Totenfeier« (til Ihukommelse
af de i det forlebnc Aar hjemkaldte), som blev

henlagt til den Trinitatis-Sondag, der sluttede

Kirkeaaret. I romersk-katolske Egne fejres A.

S. D. endnu under stor Deltagelse, idet Gravene
smykkes med Blomster og Lys. Denne Dags
Perikoper ere 1 Kor. 15, 51-57 og Joh. 5,

52-29. Paa den lyder ofte i rom.-kat. Kirker
Dagens beremte Sekvens: Dies ira, dies ilia,

der er oversat paa nsesten alle europaiskc
Tungemaal (J. W. Beckmann, ForsOk till Sw.
Psalmhistorie 1845, 967 f. ; J. N. Skaar, Norsk
Salmehist. 1880, II. 459 f.). Fr. N.

Allestedsnservaerelse, Gads, se Egenskaber,
Guds.

Alliance, Evangelsk, er et Selskab af pro-

testantiske Kirker og Sekter til Fremme af

evangelsk Aand og til Vsern mod rom.-kat.

Angreb. Den tilsigter ikke en Forening af

Kirkesamfund, men en Forening af troende
Kristne; den udelukker ikke nogen evangelsk

Bekendelse, som bygger paa Jesus Kristus, hans
Dad og Opstandelse; dog har den ikke aner-

kendt Kvsekerne, fordi de forkaste Prseste-

embedet og Sakramenterne. Udgaaet fra den
skotske Frikirke blev A. stiftet i London 1846

paa en Forsamling, som talte 921 Deltagere,

repnesenterende 60 evangelske Kirkesamfund.
Som Grundbestemmelser bleve felgende 9 Ar-

tiklcr vedtagne: 1) Den hellige Skrifts Inspira-

tion, Autoritet og Tilstrekkelighed; 2) Ret og
Pligt til selvstsndig Fortolkning af den hi.

Skrift; 3) Guddommens Enhed og Personemes
Trehed; 4) Menneskenaturens fuldkomne For-

dsrvelse paa Grand af Syndefaldet; 5) Guds
Sens Menneskeblivelse, hans Forlesergerning

for den syndige Menneskehed og hans Midler-

embede som Talsmand og Konge; 6) Retfaerdig-

gorelsen ved Troen alene ; 7) Aandcns Gerning
ved Synderes Omvendelsc og Heliiggerelse ; 8)

Prssteembedcts guddommelige Indstiftelse samt
Daabs og Nadveres bindende og vedvarende
Kraft; 9) Sjaelens Udadelighed, Legemets Op-
standelse, Verdensdommen ved Kristus, de ret-

fardige til evig Salighed, de uretfsrdige til

evig Fortabelse. — A. holdt sit 2. Made 1855

i Paris, men naaede sin Kulmination paa 3.

Mode 1857 i Berlin (1254 Deltagere). Den har
arbejdet for Religionsfrihed og for almindelige

Bonnemeder. De Oversigter, der ved Maderne
ere blevne givne over de kirkelige Forhold i de
forskellige Lande, have ikke haft mindst In-

teresse. Sterst Tilslutning har A. fundet i

England og Amerika. I Sept. 1884 holdtes
i Kabcnhavn det 8. Mode. (Stockholm, der
tidligere havde vaeret udset til Samlingssted,
maatte opgives paa Grand af de svenske
Biskoppers og teol. Professorers Modvilje).

Under dette Made, ved hvilket der blev stiftet

en dansk Gren af Alliancen, affattedes med
Underskrift af 87 danskc Prsester en Adresse,
der sterkt kritiserede A.'s Grundbestemmelser
og udtalte, at kun Daab og Nadvere efter Jesu
Kristi Indstiftelse anerkendes som de Saligheds-

midler, hvorigennem troende Mennesker del-

agtiggeres i hans evige Liv; og at den hellige

Skrift kun anses som guddommelig Rettesnor
for Menighedens Oplysning og Opbyggelse paa
Troens Grand. Adressen fik hos Hovedbe-
styrelsen en heflig Afvisning. I Juni 1896 har
A. fejret 50 Aars Jubilaeum i London i For-
bindelse med sit 10. Made. Fra Venncrnes
Side ses A. som et af de smnkkeste og glrede-

ligste Vidnesbyrd om, hvilke aandelige Krtefter

den evangelske Kirke gemmer i sin Midte;
men den Modstand, der fra dens Stiftelse er
rejst mod A., er med Aarene tiltagen i Styrke
paa Grand af dens uklare og upraktiske Idea-

lismc. En kirkepolitisk eller religies Betydning
kan A. heller ikke mere, i det mindste ikke
paa Kontinentet, siges at besidde. (J. Paludan-
Muller, Evgl. A. og luth. Bekj. 1884). A. J.

Alliance, den hellige, er Navnet paa det
Fyrsteforbund, der efter Wienerkongrcssen blev
sluttet i Paris 26. Sept. 1815. Den ferste Im-
puls dertil er udgaaet fra Filosoffen Fr. Baader;
men at Kejser Alexander I af Rusland gav
den Tilblivelse, skyldes vsesentligt Baronesse v.

Krudener. Paa den russiske Kejsers Opfordring
tiltraadtes Alliancen af 0sterrig og Preussen;
1818 sluttede den franske Konge sig dertil.

Opgaven skulde vsere at skabe en ny europseisk

Folkeret paa Grundlag af de forskellige Kon-
fessioners Forening for derved at grundliegge

en Fredens og Lyksalighedens Tidsalder: >Ret-

ferdighedens, Kxrlighedens og Fredens For-

skrifter bar ikke blot gselde for Privatlivet;

men bar ubetinget lede Regentens Beslutninger<.
— Hvormeget den hi. All. end er bleven spottet,

er alligevel dens Tanke stor og sand. Serge-

ligt, at den fremtraadte umiddelbart efter, at

vsescntlige, politiske Afgerelser vare blevne
trufne efter ganske andre Principer, og at den
i de falgende Aar ntermest udviklede sig som
et Forbund mellem de absolutistiske Fyrster

mod den voksende Frihedsbevaegelse i Folkene.

Fra 1830 hares der end ikke af Navn mere
om den. A. J.

Alliance Israelite universelle er en jadisk

Forening, som har sit Hovedssede i Paris,

stiftet 1860, og omfatter Jeder over hele Ver-

den, for Tiden 30,000 Medlemmer. Dens For-
maal er at forbedre Jedernes sociale Stilling,

skaffe dem borgerlig og politisk Frihed og ar-

bejde paa deres intellektuelle og moralske
Leftelse. Den har navnlig antaget sig Joderne
i Rusland ; 1881 til 1894 har den hjulpet over
500,000 af disse til at udvandre til Nordamerika.
Medens Foreningen modvirker Antisemitismen
allevegne, soger den ogsaa srerlig at forbedre

de lidende Jeders Kaar i Rumanien, Forasien

og Nordafrika. Siden 1862 har den i disse

Egne oprettet Skoler for den forkomne jediske
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Befolknings Bern, for Tiden 70 Skoler, som
have vseret besagte af 16,350 Drenge og Piger.

Til Skolerne have ogsaa andre Konfessioner
Adgang. En Normalskole i Paris opfostrer

siden 1868 de nodvendige Lffirerkrcefter; den
fik i 1880 tildelt offentlig Anerkendelse af den
franske Regering; i 1895 havde den 28 unge
Mennesker og 20 unge Piger under Uddannelse,
alle fra Tyrkiet, Bulgarien, Tunis eller Marocco.
Bernene fra Skolerne soger man at anbringe
som Laerlinge hos Haandvserksmestre eller op-

retter selv Vrerksteder til deres Uddannelse.
I Jerusalem er der oprettet en Haandvrerker-
skole med 120 Lrerlinge, i Jaffa en Landbrugs-
skole med tilherende Jord, som for Tiden har
100 indfedte Elever; den har haft megen Be-
tydning for Udviklingen af de jodiske Land-
brugskolonier i Pahestina. Ligeledes stetter

Foreningen det store Kolonisationsforetagende

i den argentinske Republik, hvor Baron M.
Hirsch har anbragt henimod 10,000 Jeder. I

Tunis har man kebt en meget stor Land-
ejendom i 1895 for 400,000 Francs og oprettet

en Skole, hvor 100 Elever skulle kunne ud-
dannes. Foreningen bekcempes afAntisemiterne,

som heller ikke sky Bagvaskelsens Vaaben.
Men den virker smukt og humant som en
Sammenslutning af Jeder for at hjaelpe og lofte

den Del af Nationen, der ikke har menneske-
vaerdige Kaar. A. S. P.

Alliance-Mission er en ganske ny Frem-
toning. 1890 udstedte Kina-Missionceren Hud-
son Taylor et Opraab om i Lebet af et Aar
at skaffe 1000 nye Missiomerer til Kina; heraf
skulde Danmark, Norge og Finland skaffe 20
hver, og Sverig 40. Lregpraedikanten F. Franson
fra Sverig paatog sig at vaere Sagens Talsmand.
Tidligere havde ban virket som en af >den frie

Missions* ivrigste Befordrere i Sverig-Norge.

Ogsaa i Danmark arbejdede han som saadan;
men da han under Forseg paa >Helbredelse
ved Bon« gjorde Skade ved at ville helbrede
en syg Kvindes Arm, lagde Ovrigheden sig

imellem, og han maatte forlade Danmark. For
at fremme Hudson Taylors Plan rejste han
derefter rundt i Sverig, Norge, Tyskland og
Amerika, idet han ved >Evangelistkursus< af
kort Varighed, ja paa indtil kun 14 Dage,
uddannede og udsendte Missionacrer i stor Stil,

isser Kvinder, og det til Dels til de aller-

vanskeligste Missionsmarker og til Lande, der
ligge vidt fjernede fra hinanden: Kina-Japan,
Himalaya og Swazi-Landet i Syd-Afrika. Mid-
lerne til deres Udsendelse og Underhold bleve
skaffede tilveje i Amerika, saerligt ved Rev.
Simpson i New-York.
Det er det starste Forsog, der hidtil er gjort,

paa at overfore den frie Missions Grundtanker
og Fremgangsmaade paa Hedningemissionens
Omraade. Missionsererne for Kina udsendtes
ikke som direkte staaende under China-Inland-
Mission, men i Alliance med denne; deraf
Navnet. De fra Danmark, Norge og Sverig
Udsendte kaldes Scandinavian A. Af., de fra

Tyskland German A. M., Missionen som Helhed
International A. M. Franson har, efter at have
forlagt sin Virksomhed til Amerika, besegt alle

de forskellige Missionsmarker, som Alliance-

Missionens Grene have kastet sig over, for at

opflamme Missionterernes og Hjemmets Nid-

kaerhed. Efter Tilendebringelsen af sin Rejse
har han taget Bolig i Chicago og har ladet sig

ordinere, saa at han nu kaldes Rev. Franson.
Udsendelsen begyndte 1891, og Seand. A. M.
havde ved Udgangen af 1896: i Kina 54 Mis-
sionterer, i Mongoliet 2, i Himalaya med Ti-

bet som Maal 9, i Syd-Afrika 6, ved Kulesa
ligeoverfor Sansibar i 0st-Afrika 4 og i Japan
8. Af disse 83 ere de 37 ugifte Kvinder og
15 gifte Kvinder; 3 af dem ere Danske, 4
Normsend, Resten Svenskere. >Alle vore Ar-
bejdere*, hedder det, >ere udsendte under Bon
og Haandspaalsggelse og ere saaledes efter

vor Mening ordinerede<. Rev. Dyrness i Chi-
cago er for Tiden (1896) Sekretser og Pro-
fessor F. Risberg, Kasserer for Alliance-Mis-
sionen. T. L.

Allies, Thomas William, anglikansk Kon-
vertit, f. o. 1816, Prasst i Taunton og Kapellan
hos Biskoppen af London, opgav 1850 disse

Embeder og gik over til Romerkirken. Der-
paa blev han Prof, i Historie ved Universi-
tetet i Dublin, men tog siden til London, hvor
han styrede de romersk-katolske Fattigskoler.

Han bar skrevet fl. Skrifter til Forsvar for

Romerkirken.
Allioli, Joseph Franz, rom.-kat. Bibelover-

saetter, f. i Sulzbach i 0sterrig 10. Maj 1793,
d. i Augsburg 22. Maj 1873. Han studerede
i Landshut, og der blev han forst Privat-

docent, til sidst (1824) ordinarr Prof, i Eksegese,
Arkteologi og esterl. Sprog. 1826 blev han
Prof, i Munchen, 1835 Domkapitular i Regens-
burg og 1838 Domprovst i Augsburg. Hans
Hovedvasrk var bans Udgave af H. Brauns
OversaHtelse af hele Biblen efter Vulgata, for-

synet med Noter (NOrnberg 1830—34. I—VI).

Brauns Overs, var oprindelig trykt i NOrnberg
1786 og paa ny udgivet 1803 af Mikael Feder.
Men forst efter Allioli's Gennemsyn blev Overs,
sanktioneret af Paven. Det var den ferste tyske
Overs., der modtog den hi. Stols Approbation.

Allix, Pierre, ref. Teolog, f. i Alencon 1641,
d. i London 1717, maatte paa Grand af det
nantiskc Edikts Optuevelse flygte til England,
hvor han gik over til den anglikanske K. Han
var i Besiddelse af en betydelig patristisk Lter-

dom og ogsaa vel hjemme i den teldre Middel-
alders Literatur.

Almisse (grcesk i\etffto<Svvr/ Medlidcnhed),
en Gave, der sksenkes af medfelelsesfuld Barm-
hjertighed. A.given har forekommet til alle

Tider, selv under det antike Hedenskab, der dog
ikke indskserpede Medlidenhedspligten, bvorfor
Tillebene til Barmhjertighedsgerninger bleve
kummerlige. >Caritas er ingen antik Dyd<
(BSckh). »Den antike Verden er en Egcn-
ksrlighedens Verden< (Uhlhorn). Anderledes
paa Aabenbaringens Omraade. >BarmhjertIg-
hed og Humauitet ere Dyder, ejendommeligc
for Guds Dyrkere< (Lactantius). Moselov antog
sig de fattige og formanede til Velgerenhed,
ja foreskrev Almissegiven som religios Pligt

(3 Mos. 19, 9 f.; 5 Mos. 14, 22—29; 15, 2 f.).

Barmhjertighed er et Hovedtrsek i en retfsrdig
Israelits Billede (Ps. 37, 26; 41, 2. Ordspr.
25, 21. Jes. 58, 7—11), thi det er en guddomme-
lig Egenskab. >Den, som forbarmer sig over
den fattige, srer Gud< (Ordspr. 14, 31). Hvad
Barmhjertighedens Krav angaar, indskarrpes
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Fattigomsorgen Israel ganske anderledes end
Hedningerne. Der klteber dog et bestemt Lov-
pnseg og en Tanke om Fortjenstlighed ved
Israels A.given (Ordspr. 19, 17; 22, 9; Mt. 6, 1 f;

Luk. 18, 12), en Sktevhed, der udvikledc sig

under den efterekstlske Jededom, da Almisse-
givningen ikliedte sig fastere Former. — Imod
Faristeernes Gerningsretuerdighed opstillede Kri-

stus atter det rette Synspunkt for A., som Ytrin-

ger af det benaadede taknemraelige Hjerte,

hvis saedelige Vsrdi ikke beror paa den ydre
Gerning, men paa det indre Sindelag, den
oprigtige fine Kierlighed. Kristus indsksrper
Velgerenhedspligten (Mt 5, 42) uden at give

Lovbestemmelser om dens Form (Mt. 6, 2 f

;

10, 42; 19, 21; 25, 35; Lk. 12, 33). Apostlene
fbrmane paa samme Maade. Den afTroen fedte,

af Gnds Ksrlighed i Kristus trendte og nserede

Kierlighed maa legge sig for Dagen i Barm-
bjertighed, isier mod Medkristne, der ere i Ned
(Ap. G. 11, 29 f; Rom. 12, 13; 15, 25 f; 2 Kor.

9), men ogsaa mod enhver Na?ste, der tnenger

(2 Pet. 1, 7). At give A. er da hver Kristens

Pligt, men skal udeves i kristelig Frihed af

Taknemmelighed for Guds Naade i Kristus (2 Kor.

8, 8— 10). Idet den forener Sjoelepleje med
Fattigpleje, hjielper den baade aandeligt og
legemligt, bestemt af Enfold (Rom. 12, 8), d.

v. s. af ren Velvilje uden Bihensigter.

Den a;Idste Kirke viser Billedet af en stor-

artet Almissegiven efter Kristi Tanke (Ap.

G. 4, 32 f.). Almisserne stilledes under Tak-
ofrets Synspunkt (2 Kor. 8, 2 f.). >En Kristens

Offer er Almisse til den fattige< (Augustin).

Dette Offer blev et v»sentligt Led af Guds-
tjenesten (Ap. G. 2, 42). Da Apostelmenig-

hederne uddannede sig til de efterapostolske

Biskopskirker, medforte en gammeltestamentlig
Lovretning en sukcessiv jEndring i Opfattelsen

af A. Krysostomos kaldte den >det for en
Kristen karakteristiske< og indskterpcr den
som >Moder til Ksrlighed<. Lovpra-get i For-
staaelsen af A. medforte Opfattelsen af dens
Fortjeneste som syndsudslettende (Origenes,

Cyprian). Krysostomos kaldte den >Modgift

mod Synden, en Stige til Himmelen<, dens
Virkning naar til det kommende Liv (Augustin).

V^gten faldt nu paa den ydre Gerning, A.'s

Msengdc, og en sterlig Embedsmand overtog

deres Forvaltning (Almisseuddeleren, eleemosy-

narius). Betragtningcn af A. som Erstatning

for andre Dyder og opvejende de begangne
Synder udvikledes i Middelalderen, skent det

maa hsevdes, at sand kristelig Aand og Krerlig-

hed besjaelede den storartede Almissegivning

bos talrige Individer.

Reformationen gav ogsaa paa Kierligheds-

virksomhedens Omraade et nyt Bidrag til Kir-

kens Liv paa Grund af den i dens materiale

og formale Princip udtalte nye Livserfaring.

Den Tro, som omfatter Kristus i bans Ord og
Sakramenter, fader den taknemraelige Kierlig-

hed. der frit over Velgerenhed. Denne Kter-

ligbed er Sjtelen i Almissegivningen. >Den som
giver en Penning af et oprigtigt Hjerte, giver

mere for Gud end den, som giver 100, ja 100,000

Gylden af et falskt Hjerte, thi Gud regner dcm
alligevel ikke som Gavec (Luther). Hermed ind-

tneder en Reaktion mod Lovopfattelsen af A.

og mod Indlaeggelse afFortjenstlighedsmomentet

i den. Den middelalderlige Opfattelse er ikke
udryddet i den gneske og romerske Kirke, ja
den gamle Surdej er ikke fuldt udryddet i vor
egen Kirke i Praksis. Dog bliver for Kirke-
samfundets som for de enkelte Individers Praksis
— efter den evang. Opfattelse — Krerligheden,

vakt ved Erfaringen af Guds Kerlighed i Kristus,

og Hensynet til Nestens sande og evige Bedste,

det bestemmende. Mt. 5, 42 paaltegger os ikke
at opfylde enhver Ben fra en i Ned stedt Nteste,

men vi skal hjselpe med et Sindelag. der svarer
til det, hvormed Gud herer hver troendes Ben.
Krerligheden kan undertiden vise sig rigere,

naar den niegter en Almisse, end naar den
giver den. Vi erindre dog, at Gud er Orde-
nens Gud, og at den seldste Menighed hver
Sendag sammensked efter Raad og Lejlighed

for at hjselpe de fattige og nedlidende (1 Kor.

16, 1—4). (G. Uhlhorn, Die christliche Liebes-
thatlgkeit. I—III. 2. Aufl. 1895 1— II, paaDansk
ved Obelitz 1884—85; Th. Chalmers, Den kirkl.

Fattigpleje, ved J. Friis Hansen, Kbhvn. 1888;
M. v. Nathusius, Die Mitarbeit der Kirche an
der Ldsung der sozialen Fragen, 1895. O.
HolmstrOm, Om kyrklig fattigv&rd, 1892. W.
Roscher, System der Armenpflege und Armen-
politik, Stuttgart 1894, isser Afsnittet: Leitende
Grundsatze jeder guten Armenpflege). H. W. T.

Almodad (1 Mos. 10, 26), en joktanidisk syd-
arabisk Stamme.
Almon (Josva 21, 18), Prastestad i Benjamins

Stamme (se Alemet).

Almon-Diblataim (4 Mos. 33, 46), en af Is-

raels Lejrpladser i Moab. Kaldes ogsaa (Jer.

48, 22) Bet-Diblataim.

Almquist. 1) Erik Jonas A., f. 2. Febr. 1729
i Taby i Upland, blev 1757 Docent i Teologi

i Upsala, 1766 Lektor i Grtesk og Hebraisk
ved Gefle Gymnasium, 1774 Sognepnest i Ven-
del, 1779 Dr. theol, 1789 Sognepr. i Tierp,

1790 uden Ansegning Prof, i Dogmatik i Upsala
med Bibeholdelse af sit Sognekald. Dede 15.

Marts 1808. A. ned stor Anseelse for grund ig

teol. Laerdom og Troskab mod Kirkens Be-

kendelse. Han var Medlem af den Komite,
som afgav Psalmebogsforslaget 1793, den saa-

kaldte Upsala-Psalmebog. Skrifter: Indledning
til Uesning i den hi. Skrift, 1775 udgivet paa
Opfordring af Selskabet >Pro fide et christia-

nismo«; >Commentarius in Theses ErnestW 1804,

beremmet af Sam. Odmann som >et Mester-

stykke af Klarhed< ; flere Disputationer, Taler

og Ligpnedikener. (Minnesteckning af J. C.

H6jer 1812). — 2) Erik Abraham A., Sen af

ovennaevnte, f. 25. Maj 1767 i Gefle, teol. Docent
1795, forestod Faderens Professur 1797—1809
(som Adjunkt siden 1802). Han var Medlem
af Rigsdagcne 1809, 10 og 12. 1812 blev ban
Biskop i Hernosand og dede 1830. Skent ivrig

Tilhenger af Kants Filosofl, indtog A. dog som
Teolog i det hele et supranaturalistisk Stand-

punkt. Som Biskop gjorde han vidtstrakte

Embedsrejser i sit omfattende Stift. Han
har udgivet flere akademiske Disputationer.

(Minnesteckning af J. Nordquist 1839). O. A.

Alnander, Samuel Johansson, f. i LinkOping
31. Okt. 1731, 1763 Docent i Literaturhistorie

i Upsala, 1767 teol. Lektor i Karlskrona, d. 5.

Juli 1772. Skrifter: En Samling gotlandske

Ord og Talemaader i Goteborg Magasin 1759;
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60 Alnander — Aloysius.

Historia librorum prohibitorum in Suecia 1764

(ufuldendt); >Sammandrag af den kristna salig-

hetslaran« 1771 (I 4. Oplag). Blandt hans
Bogrecensioner i >Svenska Mercurius< Andes
hans Brev om Dr. Doddridges Opfattelse af

>saud Gudfrygtighed« 1760, der foranledigede

hans Strid mcd Provst Isr. Acrelias, der be-

ksempede den af A. heevdede Paastand, at kun
uvaesentlige Forskelle adskilte den engelske og

svcnske K. 0. A.

Aloger. Dette Navn gav Biskop Epifanios

paa Kypros (f 403) nogle lilleasiatiske Kr., der
forkastede de johanneiske Skrifter i N. T. og
paastod, at disse vare skrevne af Gnostikeren
Kerinth. I Navnet >A.« QAXoyot) skulde der

ikke alene ligge en Antydning af, at disse

Lilleasiatere ikke troede paa den af Johannes
forkyndte > Logos « (Ordet), men tillige af, at

deres Paastand var ufornuftig. Det er muligt,

at den egentlige Grund til A.'s Forkastelse af

de johanneiske Skrifter var et 0nske om at

bereve de lilleasiatiske Montanister det bibel-

ske Grundlag for deres Lsere om >Talsmanden<
(Parakleten) og Tusindaarsriget. Fr. N.

Alopaeas. 1) Magnus Jakob A. stammede
i sjette Led fra en finsk Bonde, Kettunen i

Savolaks, efter hvis Navn (Kettu = Brev =
dkoaitijS) Slsegten antog Navneformen A. — Af
den udbredte Families tidligere Medlemmer,
der for en stor Del have tjent Kirken, kan
ncevnes Arvid A. (1651—1722), Sognepr. i Borga
og Prases ved Interimskonsistoriet der 1710
—13; dennes Brodersen Magnus (1675—1716X
der under den russiske Erobring fik Fuldmagt
til at eksaminere og ordinere Prsester i Wi-
borg, og dennes San, Magnus (1716—1790),
Domprovst i Wiborg og Prteses for Konsistoriet

der. En Broder til sidstnaevnte var Sogne-
pncsten i Leppavirta, Provst JohanDavidA.
(1711—67), hvis Son var ovennaevnte Magnus
Jakob f. i Leppavirta 16. Dec. 1743. Han
blev Student i Abo 1761, Magister 1766, Do-
cent i Matematik 1769, derefter 1770 Lcktor i

Matematik ved Borga Gymnasium og 1785
Lektor i Teologi. 1794 blev han Domprovst
ssteds og 1800 Dr. theol. fra Upsala. Da Biskop
Cygnams ved Landdagen i Borga 1809 blev
syg, tilfaldt hans Arbejde A., der efter Cyg-
naeus's Dad ogsaa udnaevntes til Biskop (7. Nov.
1809). Da Alexander I besluttede at genforene
Wiborgs og delvis St. Michels Len (indbefat-

tende Wiborgs og Fredrikshamns Stiftsom-

raader, som ved Freden i Nystad 1721 og
Abo 1743 vare komne under Busland) med
det evrige Finland, blev det betroet A. at

indfere i >Gamle Finland c det evrige Borga-
stifts Kirkeordning. Paa en lang Visita-

tionsrejse 1811—12 undersogte A. Menigheds-
og Skoleforholdene. Hans retsindige og viljes-

kraftige Optrseden skaffede ham Alexander I's

Yndest, og i det tidligere russiske Fin-
land, hvor Lutherdommen havde holdt sig

vedlige, fandt man sig snart i de nye Forhold.
For at modarbejde den rationalistiske Betning,
som A. frygtede skulde gribe om sig ved Abo
Akademi, udarbejdede han et detaljeret For-
slag til Omdannelse af Borgagymnasiet til et

Universitet, der imidlertid henlagdes. Flere

nye predagogiske Erfaringer indeholder A.'s

1777 udgivne >Fdrslag till en ny skolinratt-

ning i Rantasalmi<, og hans 1804—17 udkomne
• Borga Gymnasii historia* er et vaegtfuldt Ar-
bejde, rigt paa historiske og biografiske Kends-
gerninger. A. og hans Senner have tilvejebragt

en omfattende Haandskriftsamling, mest ved-
rerende Finlands Historie, der delvis er publi-

ceret af Ad. Neovius (Ur Finlands historia,

publikationer ur de Alopaiska pappren, BorgA
1890—5). A. dode 8. Aug. 1818. — 2) Per
Johan A., foregaaendes San. f. 8. Okt 1773 i

Borga, Student i Abo 1789, hvor hans Studier,

ligesom hans yngre Broder Magnus's, lededes
af hans Moders Faetter, den beramte Historiker

H. G. Porthan. 1791 udgav han »Animad-
versiones de libris rarist og 1793—5 ^Specimen
historia Hteraria fenniccet, grundkeggende Ar-
bejder i finsk Literaturhistorie. 1794 blev han
Docent i Literaturhistorie ved Abo Akademi,
1795 Adjunkt ved Borga Gymnasium og 1798
Lektor i Historie smst. 1811 blev han efter

Faderen Domprovst i Borga. Dade 23. Aug.
1814. — 3) Magnus A., foregaaendes Broder,
f. i Borga 17. Sept. 1775, Student 1791, Ma-
gister 1795, blev 1797 Docent i Matematik,
1802 Gymnasieadjunkt i Borga og 1804 Lektor
i Matematik der. 1810 blev han tituher Pro-
fessor og 1817 Domprovst i Borga og Dr.
theol. A. bragtes 3 Gange i Forslag som Bispe-

emne, og var Medlem bl. andet af Skolekomiteen
1825. Han tilvejebragte en stor Maengde Ma-
teriale til Borga Stifts Menigheders Historie,

hvilken Samling nu bevares i Domkapitels-
arkivet i Borga og indeholder i 9 tykke Fo-
lianter en ordnet Historie, saa najagtig som
naeppe noget andet Stift ejer den. A. var iev-

rigt en vedholdende Arbejder og et koldt For-
standsmenncske. Han tog 1839 sin Afsked fra

Domprovstiet og dade ugift 4. Maj 1843. —
4) Carl Henrik A., Sen af Herredshevding
David A., en Broder til foregaaende, fadtes 5.

April 1825 i Jokkas i Savolaks og blev 1844
Student. Han virkede siden som Paedagog, blev
1855 praesteviet, 1860 Forstander for Dav-
stummeskolen i Abo, 1875 Provst, 1881 Dom-
provst i Borga og 1885 Biskop smst. A. vandt
almindelig Hejagtelse ved sit fromme, ukunst-
lede og fredelskende Vtesen og sin sjseldne Pligt-

troskab. Med useedvanlig Nidkserhed foretog

han Visitationsrejser i det omfattende Stift.

Under en saadan Rejse dede han pludselig i

Savonranta Praestegaard 10. Marts 1892. Af
hans Arbejder, hvoraf de fleste udkom paa
Svensk og Finsk, maa maerkes: >Evangeliska
parabler och dikteraf A. Haken< 1861, >Hand-
ledning till dofstummas uppfostran< 1866, »Lu-
theranismoch baptism< 1871, >Denheligalaran<
1873. Hans sidste Bog >Guds Rikes historia*

1—II (1887—90), blev afbrudt ved Forfatterens

Ded. A. N.
Alot (1 Kong. 4, 16), Ssede for en af Salomos

Statholdere. Synes identisk med Bealot (Josva

15, 24). Se Baalat Beer.

Aloysius (Luigi) af Gonzaga, Jesuiternes

Yndlingshelgen, f. 9. Marts 1568 paa Slottet

Castiglione ved Mantova, var allerede fra Barn-
dommen af Asket. 1585 opgav han sin Ferste-

fodselsret og traadte ind i Jesuiterordenen.
1587 aflagde han Lefterne. 1590—91 plejede

han de af Pesten angrebne i Rom, og 21. Juni
1591 dede han selv af Felgerne af Pestsygen
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Aloysius — Alter. 61

i Ry for stor Hellighed. Han ligger bcgraven
i Jesuiterkirken i Rom. Hans Legende (aftrykt

i Acta Sanctorum, Juni IV, 847 f.) er udsmykket
med de stelsomste Underfortaellinger. 1618 blev
det tilladt >at rere< ham, og 1726 satte Bene-
dict XIII ham paa Helgenlisten. 21. Juni er

hans Festdag. Han afbildes med Kors, Lilie

og Svebe og en Fyrstekrone ved sine Fodder.
Clemens XII gav — til Minde om A.'s 6 Aar
i Jesuiterordenen — 6 saakaldte A.-Sondage
en fuldkommen Aflad. (Papencordt, Der hi.

A.. Paderborn 1889. F. H. Reusch, Beitrage
zur Gesch. des Jesuitenordens, Munchen 1894,

201 f.). Fr. N.
Alrik, Albrik eller Alfrik, dansk Biskop i

Vendsyssel. O. 1060 delte Sven Estridsen med
jErkebiskop Adalberts Samtykke Norrejylland

i 4 Stifter. Den til Vendsyssel viede Magnus
druknede kort efter Ordinationen i Elben, hvor-
for en Bremerklerk Albrik eller A., der 1059
mevnes som Provst, blev forstc Indehaver af

det senere Berglum Stift. Hans Historie er
ukendt. D. o. 1085. J. O. A.

Alsted, Johann Heinrich, rcf. Teol., Medlem
af Dordrechter-Synoden paa Nassaus Vegne som
Prof, i Herborn, var f. i Naerheden af Herborn
1588. Han dede 1638 som Prof, i Teol. ved
det ref. Universitet i Weissenburg i Sieben-
bftrgen. Han var en af de bcremteste ref. Lierere

paa den Tid og har forfattet en stor M.engde
Skrifter. 1 filos. Henseende var han en Discipel

af Pierre de la Ramee. Fr. N.
Alstrin. Erik. f. 3. Febr. 1683 i Stockholm,

foretog 1706—12 Studierejser i Tyskland, Ncder-
landene og England, blev 1723 Prof, i teoretisk

Filosofi i Upsala, 1731 Sognepr. i Leksand,
1734 Pastor primarius i Stockholm, 1742 Bi-

skop i Wcxid, 1748 i Strengnas. 1758 blev

han kaldet til iErkeb. i Upsala, et Embede,
som han dog frabad sig paa Grund af Alder
og Sygclighed. D. 4. Nov. 1762. A. nod stor

Anseelse for sin grundige filosofiske og teologiske

Lerdom. (E. Humbla, Oratio in memoriam
E. Alstrin ii, Strengnas 1763. Rhyzelii Epi-

scopia I). O. A.
Alt. 1) Heinrich Julius A., Priest ved Charite-

Hospitalet i Berlin fra 1848 til 1886, f. i Breslau
21. Juli 1811, har skrevet 0. Vjerker, hen-
herende til den kirkl. Arkseologi (>Die Heiligen-

bilder«; »Der christl. Cultus< I—II; »Theater
nnd Kirche«. D. 28. Nov. 1893. — 2) Johann
Karl Wilhelra A., f. 1. Okt. 1797, d. 23. Dec.
1869 som Senior (siden 1860) og Hauptpastor
(siden 1835) ved St. Petri i Hamburg. Han
har udgivet en Rxekke meget teste Pnedikener
over gamle og nye Tekster.

Altenstein, Friherre Karl af Stein til, f. 1.

Okt. 1770 i Ansbach, preussisk Kultusminister
1817—40 under Friedrich Wilhelm III, styrede
det preussiske Kirke- og Skolevaesen i en lang,

religiost bevsget Tid. A. var mermest Ratio-

nalist, men en Ven af den hegelske Filosofi,

der efter hans Mening gav, hvad Tiden traengte

til; Hegelianeme fik derfor mange Lerestole
ved Universiteteme. Under hans Styrelse faldt

Oprettelsen af Universitetet i Bonn (1818), Ud-
stedelsen af en ny Skolelov (1819), den gammel-
lutherskc Separation, den preussiske Kirkestrid
om de biandede .Egteskaber o. fl. a. mierkelige
Stridigheder. A.'s vigtigste Medhjaelpere vare

Protestanten G. H. L. Nicolovius og den rom.
Katolik Smedding. Han dode 14. Maj 1840.

Alter (Iat. altaria, allare af alius, hoj), det
ophojede Udsted, hvorpaa Ofrene bragtes, det
synlige Tegn paa Guddommens Naerhed og Be-
skyttelse og derfor et helligt Sted, fra hvis lnd-

hegning Tempelhelligdommene maa sege deres
Oprindelse. Oprindelig rejstes A. af tilfreldigt,

brugbart Materiale, men da de udviklede Kul-
tusformer medferte faste OfTersteder, blev A.

Genstand for kunstnerisk Behandling, issr
indenfor detgr.-rom. Hedcnskab. A. var massivt,

rundt eller firkantet, udhulet oventil af Hensyn
til Ilden og Offerdyrets Blod; hugne Blomster-
guirlander, Fremstillinger af Personer. Ofler-

scener, Vsedderhoveder og Indskrifter udgjorde
Dekorationen. Materialet skiftede og Storrelsen

ligesaa. Det stilledes i Reglen paa en Underbyg-
ning, ofte af storartede Dimensioner (et Eksp.
give de beromte Skulpturer fra Zeusaltret I Perga-
mon, nu i Berlin). A. opstilledes ikke blot i og
ved Tcmpler, men paa Gader, Torve, i Lunde, ved
Kilder osv. og ikke blot for Guder og Heroer,
men ogsaa for afdede, ja i Kejsertiden for de
levende Herskere. Til de lat. Bensvnelser
A. og ara svarer de greske thysiasterion og
bomos.
Hos Israels Folk spillede A. den storste

Rolle. Ofre omtales allerede i den «ldste Tid,

og A. rejstes hist og her, naar ejebiikkelig Trang
knevede det. Benevnelsen var midsbeak (LXX
thysiasterion). Arnestedet hed ssrlig har' el og
ariel (Gudshoj, Gudsarne). Efter Moseloven var
Ofrene normalt knyttede til Helligdommens
Altre, dog ofrede Folket lige til Eksilet ogsaa paa
Heje (bamot) rundt om i Landet. De teldre

Profeter, der ksempede mod al hedensk Kultus,

ofrede selv til Jahve udenfor Helligdommen,
de senere brod Staven over al Ofring udenfor
Templet. Til Helligdommens Inventar horte

A. i Forgaarden (2 Mos. 27. 38. 40), der kaldes

Bnendoffer-A. (midsbeak haola), skont ogsaa
ublodige Ofre bragtes der. Det Hgnede de
assyriske A., var firkantet, af Akasietre, 3 Al.

hajt, 5 Al. langt og br., beklsedt med Kobber.
Prssten stod paa en Forhejning. Overdelens
Hjorner (A.'s Horn) opfattedes is«r som Symbol
paa A.'s iboende Sonekraft; den forfulgte, der
greb om dem, havde Fred. A.'s lid bnendte
stadig. Rogofter-A. (2 Mos. 30. 37. 40), der stod

i det Hellige foran Indgangen til det AUerhellig-

ste (Hebr. 9, 4 regner det til det Allerhell.) var
af samme Stof og Form, men af mindre Di-

mensioner, Guld og Solv beklsdte det. Den
Plads, Omtalen af det har under Beskrivelsen

af Helligdommen (2 Mos. 25—31), og endmere
en markelig Tavshed om det paa Steder, hvor
det ventes omtalt, har bragt mange til at nsegte

dets Eksistens eller i al Fald henlsgge den til

den eftereksilske Tid. Trods Grundenes Vcegt

finde dog i saa Fald mange Bibeludsagn ikke
en tilfredsstillende Forklaring. I det salo-

moniske Tempel blev det forste A. udfert af

Malm og i starre Dimensioner, men efter Eksilet

af utilhugne Sten. Det laa da paa en ter-

rasseformet stor Basis, en Kanal forte Offer-

blodet til Kedron. Til Forgaards-A. horte hel-

lige Redskaber som et Brekkcn til Blodet, en
Askeskovl, en Askekrukke, Gaflen til de Kad-
stykker, der bragtes til Oncrmaaltiderne, og i
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62 Alter.

Salomes Tempel omtales 10 bcvaegelige Vaske-
baekkener.

Naar man i den kr. Kirke har optaget Be-

tegnelsen A. om det Sted, hvortil Nadvertjene-

sten er knyttet, er det ikke skriftmaessigt. Den
gltestl. Indflydelse, som medforte Navnets Op-
tagelse, har dog ikke formaaet helt at for-

trsenge det opr. Navn eller Alterbegreb og derfor

heller ikke helt at aendre det opr. Udseende af A.

Den ferste Menighed vilde med Rette nsegte

at have et A., men saa (Hebr. 13, 10) hen til

Kristi Kors som det sande A., der overfledig-

gjorde Offertjeneste i gltestl. Forstand. I over-

fort Betydning kunde man vel tale om Msk.s
Hjerte, Enkerne og de fattige som en Slags

A., men endnu i 3. Aarh. forekastes det de
Kr. af Hedninge, at de intet A. have. Vel kan
man enkeltvis trwffe thgsiasterion brugt om
Herrens Bord, men ferst, da det 3. Aarh. havde
bragt Tanken om det saerlige Prsestcdamme i

gltestl. Forstand frem, blev Navnet alminde-
ligere (4. Aarh.). I Vesten brugtes vel allerede

o. 200 Ordene ara og altare derom ; det forste

undgik man dog heist, det andets Grundbetyd-
ning (det ophojede Sted) kunde derimod lettere

skaffe det Indpas. Det aim. Navn for Stedet,

hvor den hi. Nadvere indviedes, var dog sta-

dig det bibelske >Herrens Bord< {rpaiteZa,

mensa), ofte med Tilfojelsen >det hellige, my-
stiske> osv. Mensa var opr. et aim. Bord (et,

forovrigtomstridt, Katakombemaleri viser endog
en aim. Trefod). Da Menighedslivets oprinde-

lige Familiekarakter aflostes af fastere litur-

giske Former, og Menigheden fik Huse, der
udelukkende brugtes til Gudstjeneste, blev

det flyttelige Husmobel afloat af et fast Bord,
der stilledes foran Biskoppens Saede i den
overste Del af Kirken (Bema). A.'s Skikkelse
i denne forste Periode er dog Genstand for Tvist.

Romerkirken paastaar, at sarkofagagtige A. alle-

rede da brugtes, som en Efterligning af Martyr-
gravene i Katakomberne, der menes anvendte
som A. Udtalelserne herom ere dog hojst

usikre, og de Spor, man har ment at finde af
slige A. i Katakomberne, hidrore antagelig fra

senere Restaurationer. I Tiden for Constantin
d. st. kan man overhovedet naeppe antage, at

Nadveren er fejret udenfor Husene eller Kirken,
ligesaa lidt som man kan paavise, at de saa-

kaldte Katakombekirker have vaeret Kirker i

Forfolgelsestidcn.

Bordformen var vistnok den eneste i de 4
forste Aarh., og den gik heller ikke af Brug,

da den sarkofagagtige Form virkelig blev gaengs;

i hele Middelalderen traeffes hin, og den gr. K. har
beholdt den. Mosaiker (i Ravenna) og de aeldste

A., vi besidde, vise udelukkende den, og under
Bordet sogte de forfulgte Gavn af A.'s Asylret
(f. E. Pave Vigilius o. 550). A. bestod af en
Bordplade, stottet til en eller flere (runde eller

flrkantede) Sojler og en Basis. Pladens Rand
udsmykkedes ofte (Kristi Monogram, Duer, Lam
som Symboler paa de troende). Materialet var
Tree eller Sten, der som det mest monumentale
blev aim. i 4. Aarh. Konciliet i Epaon 517
tillod kun Stenaltre, men Tne anvendtes endnu
i Syrien i 7. Aarh., i Spanien i 11., i Frankrig
i 13. Aarh. I 5. Aarh. fremkom saa de lukkede
A. i Kisteform, murede eller af tilhugne vand-
rette og lodrette Plader. Formen stammer fra

Martyrkapellerne (memoriae) ; siden 4. Aarh. fej-

redes nemlig Eukaristien ved Martyrers Grave og
nodvendiggjorde Oprettelsen af A. ved Gravene;
A. var 1 naer Forbindelse med dem, enten stod

det over Gravstedet, eller Kisten (area) var stillet

ind under Bordets tomme Rum, hvor den
skaermedes ved Vsegge, indfojede mellem Bordets
Sojler; dog kunde man gennem et Gitter (trans-

ennof) eller en Aabning (fenestella) se ind til

Kisten og berere den. Da man allerede i

4. Aarh. begravede Martyrere og Bekendere i

Kirkerne (i Milano f. E.) og snart ogsaa over-

forte deres Kister dertil, fandt den nye A.form
snart Indpas (jfv. S. Alessandro i Rom). Et
A. med tilhorende Martyrkiste kaldes con-
fessio, martyrium. De Gange, der i visse Kirker
indrettedes bag Altret for at tilstede bedre Ad-
gang til Skuet af Kisten, bleve Begyndelsen til

Middelalderens Krypter. Relikviesygen med-
forte, at Kirken siden 4. Aarh. indviede A.
(consecratio ved en Biskop) og gav Kirken Navn
efter A.'s Relikvie. Snart kraevedes Relikvlers

Tilstedevaerelse 1 A. (jfr. Joh. Aab. 6, 9); 401
bestemtes dette i Carthago. Skont man senere
nojedes med Partikler, der nedlagdes i et hult
Rum (sepulcrum) i A. (i Pladen, Stotterne

eller Vseggene), indviedes endnu 1 12. Aarh. A.
uden Relikvier. Kunst og Luksus gjorde ofte

A. saa pragtfuldt, som muligt (Sofiak. i Kon-
stantinopel havde A. af Guld eller beslaaede
dermed og smykkede med jEdelstene ; i Rom vare
Salvaltre aim.). Isaer anvendtes til Udsmyk-
ning Forsatsplader af Solv og Guld (antepen-

dia, frontalia), — de asldst bevarede Andes t

5. Ambrogio i Milano (fra 835) — eller vaevede
og stukne Tapper. Selv bevaegelige A.opsatser

paa A.'s Bagside ere maaske anvendte i den
tidlige Middelalder (superfrontalia). Pala d'oro

fra 1105 i St. Marco i Venezia er dog de aeldste

afde bevarede. Over A. byggedes en sojlebaaren

Overbygning (ciborium, tabernaculum, umbra-
culum; Eksp. S. Clemente i Rom), Efterlig-

ninger af Oldtidens aedicnli for Gudebillederne.

Lamper hang ned over A. eller en Beholder
med det viede Bred (pyxis), og kostbare For-
haeng kunde skjule det for Menighedens Syn (her-

fra og fra Skrankerne, cancelli, om A. stammer
den gr. K.'s Billedvaeg). Ciborierne holdt sig

laengst 1 Italien (jfr. endnu Berninis beramte
Barok-A. i S. Pietro i Rom), der haves vel

andetsteds ogsaa gode romanske og gotiske

Eksempler, men isaer tilhore de den aeldre

Middelalder.

De gamle Basilikaer havde kun it A., Sym-
bolet paa Kirkens Enhed, og i 0sten blev man
ogsaa siden staaende derved. A. daekkedes med
Duge (velamen, palla, Unteamen). Dets hejre

Side, naar man ser mod 0., kaldes Epistel-

siden, dets venstre Evangeliesiden efter Pladsen

for Laesestykkernes Oplaesning, efter Nadverele-

menternes Stilling ogsaa Vin- og Bredsiden.

Nodvendige hellige Kar (vasa sacra) vare Brod-
skaalen (patena), Kalken (calix) i Kantarus-
form men af alle Slags Materiale, Blandings-

krukken (crater) og ofte en Lampe og et Kors.

Den stadig voksende Relikviedyrkelse og
Privatmessernes Antal medforte Forogelse afA.'s

Antal, saa at der foruden Hoved-A. (A. majus,
cardinale) kom adskillige Side-A. (A. minora).

For Slutn. af 6. Aarh. er disses Tilvaerelse dog.
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den moralske Anskuelse, som han har fremsat

paa sin Tsenknings andet Stadium. Han for-

langer, at det enkelte Menneske skal opgive
etbvert Hensyn til sig selv og derlmod helt

ofre sig for Almenvellet (viore pour autrui).

Det cr ikke nok at elske sin Naeste som sig

selv, saaledes som den kristne Moral forlanger

det. men man skal alene elske Nsesten, medens
man ber soge at tilintetgere sine egne Til-

bejeligheder og Drifter. Det er tydeligt nok,

at det er en ovcrspsendt og ufornuftig For-

dring. som hermed opstilles, og dens Urimelig-

hed fremtrader serlig, naar det erindres, at

den slet ikke hos Comte stettes af et virkeligt

Godsforhold; det er nemlig Menneskeheden.
som her er den hejeste Vasren, og som derfor

alene kan tjenes. F. C. K.

Alnmbrados (illuminati) var et ffelles Navn
paa nogle Mystikere, der i Beg. af 16. Aarh.
dtikkede op forskellige Steder i Spanien. Navnet
stammer fra deres Paastand om, at de havdc
modtaget en guddommelig >Oplysning< ved
den Hellig-Aand ; de mente ogsaa at hare Guds
Rest i deres Indre. >Hvile,< sagde de, >cr alle

Tings Maal, og Mennesket skal sege Sjrelens

Hvile<. Ved at drage Tankerne bort fra alle

de ydre Ting og samle dem om Gud, og ved
at dede Kedet ved Faste og Selvpinsler, vildc

de naa den recojimiento (contemplalio), de
idelig talte om, og blive fuldkomne og synd-
fri. Mange Kvinder og Here Fransiskanerc
af den strenge Observans bleve betagne af A.'s

svarmerske Lardomme, og 1521 eller 22 be-

gyndte Inkvisitionen at skride ind imod disse

Mystikere; 1526—27 blcv Jesuiter-Ordenens

Stifter, Ignatias Loyola, anklagct for at here
til dem. De sterste Navne blandt A. i det
16. Aarh. vare Fransiskancr-Observanterne Fray
Francisco de Osuna og Fray Luis fra Granada,
Santa Teresa og hendes trofaste Discipel San
Juan de la Cruz (af Korset). alle Spaniere, og
den portugisiske Nonne, Maria de la Visitacion,

Priorinde i et Dominikanerkloster, La Annun-
ziata, i Lissabon: hun velsignede Kongeflaget

til den uovervindelige Armada, da den 1588
stak i Seen. Se Art. om de ovenfor ntevnte

Personer og Kvietisme. (H. C. Lea, Chapters
from the religious hist, of Spain, Philadelphia

1890, 213 f.) Fr. N.

Alas (4 Mos. 33, 13), en Station paa Israels

Vandring fra Mgypten til Sinaj 0rk.

Alva (1 Mos. 36, 40; 1 Kron 1, 51), en edomi-
tisk Fyrste og Shegt.

Alvan, se Aljan.

Alvarus Pelagius, se Pelayo.

Alvastra, tidligere Cistercienserkloster, be-
liggende i en natursken Egn ved Wettern ved
Foden af Omberg i Tollstad Sogn. Lysing
Herred i Ostergdtland, anlagdes o. 1144 af Kong
Sverker, som efter en gammel Meddelelse til-

Hgemed sin Hustru Ulfhilda selv udbad sig og
fik Munke fra den hi. Bernard. 1 Kloster-

kirkens Gravhva-lving hviler Sverker og samt-
lige Konger af hans Ml. Ved Reformationens
Begyndelse — sidste Abbed i A. var Thor-
killus 1520-29 — havde det rigt doterede
Kloster 438 Fsstebender, som betalte Skat og
Undgilde. Efterhaanden blev det gamle Ci-

stercienserkloster forladt, og dets Bygninger
forfaldt. Grev Per Brahe anvendte dets Mur-

KirU-I,eksikon for XotJcn. 1.

sten til sit Slot paa VisingO, og Johan Ill's

Plan om at restaurere det blev aldrig ivierksat.

Ruiner af Klosterkirken staa endnu. O. A.

Alveld, Augustin, egtl. Augustin fra Alfeld,

var en Fransiskanermunk og teol. Lektor i

Leipzig, der i Maj 1520 angreb Luther i et

lat. Skr. >om den apostolske Stol<. Luther lod

ferst sin Famulus Lonicerus svare A., men da
denne udgav sin Bog i tysk Overs., skrev Luther
mod ham >Von dem Papstthum zu Rom wider
den hochberuhmten Romanisten zu Leipzig.'

Ogsaa i den felgende Tid skrev A. Here sterre

og mindre Traktater mod Luther, som han
kaldte >den wittenbergske Afgud<.

Alvidenhed, Gads, se Egenskaber, Guds.
Alypius, Kirkefaderen Augustins Ven, der,

efter at vaere bleven debt af Ambrosius i

Milano 387, vendte tilbage til Afrika. De>
levede han en Tidlang sammen med Augustiu
i klosterlig Ensomhed i Naerhcden af Tagaste.

D. o. 430.

Alzog, Johann Baptist, rom.-kat. Kirkehisto-

riker, f. 29. Juni 1808 i Schlesien, blev 1835
Prof, i Eksegese og Kirkehist. ved Praestc-

seminariet i Posen. Som saadan tog han Del

i den preussiske Kirkestrid, idet han bl. a.

skrev et Forsvar for iErkebiskop Dunin. 1845
blev han Domkapitular og Prof, i Pr.seminariet i

Hildesheim, 1853 gejstlig Raad og Prof, i Kirke-

hist. i Freiburg i Breisgau. 1869 kaldte Pius IX
ham til Rom som Mcdlem af den dogmat.
Sektion, der skulde forberede Forslagene til

det forestaaende Koncilium. D. 1. Marts 1878.

Han er navnlig bekendt ved sin Lerebog i

Kirkehistorie (9. Opl. 1872—73) og sin Patrologi

(4. Opl. 1888).

Amad (Josva 19, 26), By i Assers Stamme.
Amadens VIII, Greve af Savoyen, blev 1416

ophejet til Hertug, og 1422 forlenet med Grev-
skabet Geneve. Efter at hans Gemalinde var ded,

trak han sig tilbage til et Enebo ved Geneve-Seen
for der at leve for aandelige Ovelser. Da Kon-
ciliet i Basel 1439 havde afsat Pave Eugen
IV, blev A. 24. Juli 1440 kronet til Modpave
under Navnet Felix V. 1449 opgav han alle

Krav paa Tiaraen til Fordel for Nikolaus V,

og derpaa vendte han tilbage til sit Enebo,

hvor han dede 7. Jan. 1451 som Kardinal og
pavelig Vikar for Huset Savoyens Lande.
Amal mevnes i Assers Slaegtregister (1 Kron.

7, 35).

Amalarik, Konge af Jerusalem 1162—73.
Amalarius fra Hetz, f. o. 780, d. o. 850,

en beremt liturgisk Forf. Som Diakon var

A. til Stede paa Syuoden i Aachen 817, hvor
han var virksom ved Affattelsen af den saa-

kaldte >Aachener-Regelc for Klerikernes kanoni-

ske Liv. Senere blev han Korbiskop. Han
har skrevet et vigtigt liturgisk Skrift: De eccle-

siastici* officii* libri IV, der er helliget Kejser

Ludvig den fromme; senere samlede han et

nyt Antifonarium og skrev en Kommentar til

dctte. Da JErkebiskop Agobard af Lyon 835

var bleven afsat, styrede A. en Tidlang ^Erke-

stiftet Lyon og segte at faa sine liturgiske

.Endringer indferte deY. Dctte gav Anledning

til bitre Stridigheder, under hvilke A. 1. fl.

Skr. forsvarede sine liturgiske Reformer, der
vrescntlig gik ud paa at bringe den franklske

Gudstjeneste i Overensstemmelse med den
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romerske; men da Agobard kom tilbage, blev

alt i Lyon bragt paa den gl. Fod. A. dode

o. 850 og skal vsere begraven i Abbediet

St. Arnolph i Metz. (Mdnchemeier, A. von
Metz, sein Lebeu und seine Schriftcn, Mflnster

1893).

Amalek, et seldgammelt Hyrdefolk (4 Mos.

24, 20; 1 Mos. 14, 7); dets Hjem var 0rkenen
tt-Tih (Paran), tildels ogsaa Sydlandct i Kanaan,
dert.il Starstedelen af Sinai-Halveen. Mod disse

Israels Arvefjender (2 Mos. 17; 5 Mos. 25, 17 f.;

Dom. 3, 13 osv.) ferte Saul og David en Ud-
ryddelseskrig (1 Sam. 15; 27, 8; 30). A. for-

svandt som Folk. En Levning sluttedc sig

til Edomiterne og tilintetgjordes senere (1

Mos. 36, 12. 16; 1 Kron. 4, 43; jfr. 2 Mos.

17, 14. S. M.
Amalia. Dette Navn btcre 3 Helgeninder,

der alle til Helgendag have 10. Juli. Den ene
A., en hajbyrdig frankisk Kvinde, skal vaere

fadt o. 600 og have Kgtet Pfaltzgrev Witger
af Lotharingien, ved hvem nun blev Moder
til den hi. Adalbert, Biskop af Camerich, og
4 fromme Detre; efter at have fadt den sidste

af disse (Gudula) trak A. sig tilbage fra Verden
og gik i St. Gertruds Kloster, hvor nun dadc
i stort Ry for Hellighed. Hendes Helgen-

levninger findes hos Benediktinerne i Laubach
i Nederlandene. — Den anden A., ogsaa kaldet

Amalberga, der var af fyrstelig XX, blev efter

Willibrords Raad sendt i et Kloster i Naerh.

af Liege for at opdrages der. Legenden for-

taeller, at Karl d. st. gentagne Gange gjordc

hende iEgteskabstilbud, men hun afviste ham,
da hun vilde lcve og do som Jomfru. For at

undgaa Karls Tilbud trak hun sig tilbage til

et Gods ved Schelden, og der dode hun. Hendes
jordiske Levningerbleve 1370 bragte til Benedik-
tinerne i St. Peter ved Gand. — Den tredje A.

levede o. 900. Hun skal vaere begraven i Susteren

paa Graensen ml. Geldern og Julich. Ft. N.
Amalric fra Bene i Stiftet Chartres hoidt i

Slutn. af 12. Aarh. fllos. Forelaesninger i Paris.

1204 sttevnede Pave Innocentius III ham til

Rom, for at han der skulde forsvare for-

skellige panteistisk klingende Paastande, der
tillagdes ham; de vare uden Tvivl Laan fra

Johannes fra Irland, som dengang helt var
glemt, men som A. fortolkede fra sin Lsere-

stol. A.'s Lsere blev fordemt, og han selv

tvungen til Tilbagekaldelse. Kort efter dode
han. Hans, eller maaske rettere Johannes fra

Irlands, Panteisme havde imidlertid vundet
adskillige Tilhamgere, bl. a. David fra Dinan,

og 1209 blev den fordamt paa en Synode i Paris.

(Ch. Jourdain, Excursions historiqucs et philo-

sophiques a travers le moyen age, Paris 1888,

103 f.).

*

Fr. N.

Amam (Josva 15, 26), By 1 Juda Stamme.
Amama, Sixtin, f. i Franeker 1593, ref.

Ekseget, d. som Prof, i Hebr. i sin Fsedrcstad

9. Novbr. 1639. Det mest bekendte af hans
Skrifter er hans Antibarbarus biblicus, hvori

han efterviser Vulgatas Fejl og giver Vejled-

ning til en grundig Skriftfortolkning.

Amana eller Abana, en Flod ved Damaskos
med klart og friskt Vand, som Naaman vilde

foretnekke for Jordans Vande. I Hojs. 4, 8

er >A.'s Tope Betegnelse for Antilibanon.

Amanaburg var Navn paa det Kloster, som

Bonifatius 722 grundede ved Floden Amana
(Ohm) i Hessernes Land.
Amana-Kommunisterne var et kommunistisk

Samfund, der blev dannet 1842 ved Buffalo.

Senere cr Sekten vandret ud til Iowa.

Amand, St., Kloster i Flandern, var i Middel-
alderen et af Hovedscederne for Studiet af Musik-
teori. Der levede Munken Hucbald (d. 930).

som, paa den gr. Musikteoris Grundlag, skrev

en Haandbog i den musikalske Videnskab og.

et Par Lrereboger i Musik. der sigtede mod
Tilvejebringelsen af en bedre Kirkesang. Se
Amandus.
Amandus. 1) A., der begyndte som Missio-

na?r i Egnen ved Gand o. 626, opgav snart

mismodig Missionsarbejdet der for at pradike
for de slaviske Stammer i Karnthen og Tirol.

Heller ikke her gik dog Arbejdet saa let, som
A. havde haabet; derfor vendte han tilbage til

Egnen om Gand. Det lykkedes hain at vinde
den rige Allovin (Bavo) for Evgl., og for hans
Penge byggede A. Here Klostre, bl. a. St.

Bavo i Gand, der alle fulgte Benedikts Kegel.

647—49 var A. Biskop i Maastricht, men hans
Missionsiver og hans urolige Natur drev ham
derfra, forst til Frieseme ved Schekles indre
Lab, senere til Baskerne i Spanien; tilsidst

vendte han dog atter hjem til det af ham selv

grundede Kloster Elno ved Tournay, som efter

ham blev kaldet St. Amand. De> dode han
6. Febr. 661. Hans Grav blev et Valfartsstcd.
— 2) A. var Henrik Seuses Tilnavn; se Sense.
Amandus, Johannes, var oprindelig Fransi-

skanermunk, men kom i Nov. 1523 til Konigsberg
som evgl. Pra:dikant hos Albrecht af Preussen.
Han gjorde sig dog snart umulig ved sin Heftig-

hed og sine Opfordringer til Billedstorm.

Amarja (Jahve har talt), et aim. Navn i

ProBstcsloegterne. Mest bekendt cr Kong Josafats
Ypperstepnest (2 Kron. 19, 1 1 jfr. 1 Kran. 6, 7).

— Profeten Sefanjas Oldefader hed A. (Sef. 1, 1).

Amasa. 1) Usegte San af Davids Stifsester

Abigail, blev Absaloms Hrerforer (2 Sam. 17, 25).

Brugtes siden i Davids Tjeneste, men myrdedes
af Joab (2 Sam. 19, 13; 20, 4f.). Salomo ha>v-
nede Mordet (1 Kong. 2). — 2) En Efraimit
(2 Kron. 28, 12), der lad den profetiske Paa-
mindelse om Broderkrerlighed mod de fangne
Judxer.

Amasaj. 1) Israelit (1 Kran. 6, 25), nrevnet i

Levis Slregtregister. — 2) Anfarer (1 Kron. 12,

16 f.) for en Del af Judas og Benjamins Stamme.
Han sluttede sig til David, medens denne fiygtede

for Saul. Muligvis identisk med Amasa.
Amasja. 1) A., Joas's Sen, blev Konge i

Juda efter Mordet paa Faderen (2 Kong. 12, 20

;

14, 1—6; 2 Kron. 24, 27 ff.). Sejr og Erob-
ringer i Edom (2 Kong. 14, 7; 2 Kron. 25, 5 f.)

gav ham Mod til Krig mod det nu atter maeg-
tige Israels Rige; den endte med Nederlag,
Udplyndring, Lydrigeforhold (2 Kong. 14, 8— 14;
2 Kron. 25, 13 f.). Ulykken fremkaldte forment-
lig Amasjas Mord (2 Kong. 14, 19 f.; 2 Kran. 25,
27 f.). — 2) A., en af Kong Josafats Krigs-
everster (2 Kran. 17, 16). • S. M.
Amassaj (Neh. 11, 13), en af de til Jerusalem

efter Eksilet hjemvendte Israeliter.

Ambon (af det gr. avapaivoo) var Navnet
paa den Liesepult, fra hvilken Forelreserne —
enten Prcsbyteren, Diakonen eller en saerlig
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>Anagnost< cller »Lektor« — i den gl. K. op-
ljeste Ltesestykkerne af den hi. Sltrift. Stun-
dum var der i en K. 2 Amboner, af hvilke
den ene, den hajeste, var forbeholdt Evangeliets,

den anden, lavere, Epistelens Oplresning (saal.

t. E. i Kirkerne San Clemente og San Lorenzo
i Rom). Hvor der kun var en Lesepult, var
der ikke sjselden Lejlighed til at trade et Par
Trin hojere op paa A., naar Evangeliet skulde
foreleses. Jrevnlig tog ogsaa Forsangeren (can-
tor) Plads paa A., og fra 5. Aarh. blev Liese-

pulten mere og mere tillige Prasdikestol. Kirke-
historikeren Sokrates fortnjller saal., at Kryso-
stomos, i Steden for, som Biskopperne plejede,

at tale fra sin biskoppelige Trone bag Altret,

praedikedc fra A. >for at kunne hares bedre.<
A. stod oprindelig ved Korskranken (cancelli,

deraf det tyske KanzeT), men i Middelalderen
blev den ofte, af akustiske Hensyn. flyttet ned
i Skibet. I Osten blev der tidlig af og til,

maaske ogsaa af Hensyn til Akustiken, over A.

anbragt en Lydhimmel, og Siderne paa A.

bleve prydede med Mosaiker eller Billedhugger-
arbejde. I to af Thessalonikes Kirker findes

Amboner fra 6 Aarh., og i Ravenna gemmes
endnu enkelte meget gamle Stykker af Amboner,
prydede med forskellige Billeder af Dyr. Vester-
lcdens beremteste Predikestole ere vel Niccold
Pisanos sekskantede A. i Baptisteriet i Pisa,

fuldendt 1260 (H. Hettner, Ital. Studien,
Braunschweig 1879, 16 f.), og den af ham og
hans Son Giovanni noget senere udforte otte-

kantede A. i Domkirken 1 Siena. Fr. N.
Ambrogio (Traversari), Camaldulenser-Gene-

ral, var ferst (1435) Eugen IV's Legat paa Ba-
seler-Koncilict. Senere hcntede han 1 Venezia
(1438) de Graskere, der kom til Italien for at

alutte en kirkl. Union med Romerkirken, og
han var en af de vigtigste Underhandlere paa
den lat. Side. A. var ikke alene en pavelig-

sindet Munk, der betragtede Basel som >Ve-
stens Babylon*, men han var tillige en ivrig

Humanist, der i Firenze horte til Cosimo af
Medici's livsglade Kreds; og overalt paa sine

Rejser sogte han efter gr. Haandskrifter. Det
var uden Tvivl snarere hans humanistiske For-
kaerlighed for Grakeme end dybere gaaende
kirkelig Interesse, der gjorde ham til Talsmand
for Unionen mellem den gr. og den rom.-kat. K.

Han dode 20. Okt. 1439.

Ambrosianere var Frellesnavn paa forskl.

relig. Samfund, der udgik fra Milano og havde
valgt St. Ambrosias til deres Vasrnehelgen.
Det mrerkeligste af disse, der, efter en Lund
ved Porta Cumena i Milano, blev kaldt >Am-
brosius-Bredrene ved Lunden<, stammede fra

Beg. af 14. Aarh.; dets Blomstring faldt i 15.

Aarh., i 17. Aarh. blev det oplest af Pave
Innocents X. Et Skud af A. var den saakaldte

Barnabas-Kongregation, der 1589 paany
blev forenet med de milanesiske Ambrosius-
Bredre ved Lunden.

Ambrosiansk Bibliotek. 1602 grundede
vErkebiskop Federtco Borromeo i Milano et

Bibliotek, som han, til JEre for sin store For-
gsenger paa Milanos Bispestol, kaldte det A. B.

Det indeholder en stor Mamgde Haandskrifter,

mange fra Klostret Bobbio, blandt andre den
beromte »Muratoris Kanon<.
Ambrosiansk Liturgi. I reldre Tid tillagde

man Kirkefaderen Ambrosius Affattclsen af den
i flere Henseender ejendommelige Liturgi, der
endnu er i Brag i Domkirken i Milano. Den
rober Slasgtskab med 0stens Liturgier, og det
er en Levning af en aeldgammel Kirkeskik,
naar, efter den, gamle Moend og Kvinder far

Indvielsen af den hi. Nadver bsere Brod og
Vin op i Koret. Denne saakaldte ambr. Liturgi

skyldes nteppe Ambrosius, men han har maaske
med sin Autoritet billiget liturgiske Skikke,
der vare komne til ham fra Fortiden. Der blev
i den liturgiske Enheds Interesse gjort gen-
tagne Forsog paa at fortrange den ambr. Li-

turgi, men en Bulle fra Alexander VI (1497)
har >til evige Tider< tilladt dens Brag i Dom-
kirken i Milano. Dog maa der i den hi. Carlo
Uorromeos Kapel kun Ineses Messe efter rom.
Ritus. I Milano og andre norditalienske Staeder

findes Haandskrifter med den ambr. Liturgi;

de aeldste ere fra 10. Aarh. (F. Probst, Die
abendl. Messe vom 5ten bis 8ten Jahrh., Mun-
ster 1896, 8 f.). Fr. X.
Ambrosiansk Lovsang. Te Deum laudamus,

den beromte > Lovsang til den hellige Trefoldig-

heds JEre<, skal ifelgc en gammel Optegnelse
vtere digtet og sunget — som ved guddomme-
lig Tilskyndelse — af Ambrosius og Augustinus
paa sidstnsvntes Daabsdag, Paaskeaften 387.

Det rette er imidlertid, at den stammer fra

den gr. K. og er i 4. Aarh. ovcrfort paa Latin,

maaske af Ambrosius. Det var i ethvert Fald
ved hans Anseelse, at den fandt almindelig

Indgang i Vesterleden og blev her Kirkens
ypperste Salme. >Det var forordnet«, siger Land-
stad, >mcd dens Afsyngelse at begynde enhver
Helligdags Morgengudstjeneste, dog ikke i Fa-
sten. Det grander sig altsaa paa den gamle
Kirkcs Brug, naar denne Lovsang ogsaa i vort

Kirke-Ritual (af 1688) foreskrives til Fro-

prsediken eller Ottesang. I den engelske Kirke er

den forordnet til Brug ved den daglige Morgen-
bon hele Aaret igcnnem. Ligeledes bruges den
overalt i Kristenheden ved sreregne Takkefester
og andre hojtidelige Anledninger. Den lyder

paa alle Tungemaal i alle kristne Lande til

Guds Pris og jEre, og der er ingen Sang, der
klarere og trosteligere end denne viser os,

hvorledes Kirken, trods sin Adskillelse og
Splittelse, dog modes og samstemmer i Lov-
sangen saavelsom i Bekendelsen om den tre-

enige Gud og hans Ka?rligheds-Vserk.« — Lu-
thers Oversiettelse (1529) er optaget i alle tyske
Psalmebeger. Paa Dansk Andes Te Deum alle-

rede i Lucidarius (13. og 14. Aarh.) og til

kirkelig Brug 1 >Een ny haudbog< 1529. Denne
sidste Oversrettelse benyttcdcs i Psalmebogerne
indtil 1729, da Luthers, gengivet paa Dansk
af en ukendt Forf., befaledes indfert : >0 store

Gud, vi love dig.< Ogsaa i Svcrig har man
lignende Oversrettelser af Te Deum saavel fra

Middelalderen som Reformationstiden, ligesom
man ogsaa der har — sidcn 1616 — benyttet

en Gengivebe af Luthers Psalme. J. N. S.

Ambrosiaster (Pseudo-Ambrosius). Blandt
Ambrosius af Milanos Skrifter findes i Reglen op-

taget en, i flere Henseender merkelig, Fortolk-

ningtil Paulus's 13 Breve, som fra Midten af det

9. Aarh. indtil Rensssancetiden blev tillagt

den beromte Kirkefader. At dette var urig-

tigt, er haevct over al Tvivl; derimod er det

5»
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ikke saa let at godtgore, hvem der er Fori
Nogle have tillagt Biskop Hilarius af Poitiers

dette Arbejde; andre have toenkt paa en ro-

mersk Diakon ved Navn Hilarius, som sluttede

sig til Lucifer af Cagliari; atter andre nojes

med at sige, at Forf. har vseret Medlem af

det rom. Prtesteskab. Ft. N.
Ambrosios fra Alexandria, en Diakon, der

var Origenes's Discipel og Ven. Han tilskyn-

dede Origenes til at skrive eksegetiske Arbejder,

navnlig til Udarbejdelsen af Fortolkn. til Joh.-

Evgl.; det var ogsaa paa hans Opfordring, at

Origenes skrev sit store Stridsskrift mod Kelsos,

og den store Kirkeherers Traktat >om Bennen<
er helliget A. Origenes kaldte ham sin ipyo-
StoixrtjS. Han dode o. 250.

Arabrosius af Milano, en af Romerkirkens
Helgener og almindeligc Kirkclnerere, f. rimelig-

vis I Trier 340, d. Paaskelerdag 397, var Son
af en kr. rom. Prcefekt i Gallien. Han blev

opdragen i Rom som Jurist, og udnsvntes
369 til Statholder i Norditalien. med Ssede i

Milano. Hejlig afholdt og kendt som en vel-

sindet Proselyt, valgte den kr. Menighed ham
374 til Biskop, og han indviedes 7. Dec. Som
Biskop udviste A. en bnendende Ntestekau-lig-

hed (forst og fremmest med egct Gods), arbejdede
paa en fast Organisation af Kirken i Bevidst-

heden om Statens faldefserdige Tilstand og be-

kempede al Vranglserdom, isa?r Arianerne. Han
staar som Talsmand for og praktisk Hsevder
af Prcestedemmets Hajhed over Statens Magt:
Kcjserne Gratian, Valentinian II og Theodosius
bojede sig for hans maegtige Personlighed.

385 modstod han Valentinian H's Forsog
paa at bereve ham en Kirke til ariansk Guds-
tjeneste; nseste Aar belejredes hans Hoved-
kirke af Soldater, men A. beholdt den. 390
overtalte han Theodosius til at gere offentlig

Kirkebod i Anledn. af et Blodbad i Thessalonike.

A. var ingen tolerant Mand hverken mod Sekter
eller det hendoende Hedenskab (han forhln-

drede Genoprettelsen af Victorias Alter i Rom),
men han modsatte sig dog Blodsudgydelse for af-

vigende Meninger(Priscillian). — Hans Forfatter-

virksomhed, der, ligesom hans kirkelige, er paa-

virket af den gr. K.'s store Msend, har skaftet

ham Titel af Kirkelserer. For Gejstligheden

skrev han 3 Boger de officii* clericorum, >om
Kirketjenernes PIigter«, et kristeligt Modstykke
til Ciceros Skrift >om Pligternec ; det blev i

lange Tider den mest brugte etiske Haandbog.
Dogmatisk har han paavirket Augustin i Lieren
om Synd og Naade. Hans Skrift om Troen
(de fide, til Gratian) angriber Arianerne; Bogen
>om Hellig-Aanden< forsvarer Aandens sandc
Guddomsvtesen. I Hexaimeron giver han, stettet

til et Skrift af Basilios d. store, Beskrivelser
af Skabervierket. 84 Breve og Taler af ham ere

endnu i Behold. A. var desuden en ildfuld Proc-

dikant, der ister kaempede for Jomfruelighed
(Polemik mod Jovinian). Han indforte i den
vesterlandske Kirke den saakaldte ambro-
sianske Sang, der raodsat den sierlige Kor-
eller Prestesang egnede sig til Menighedssang.
Ved sin ejendommelig rytmiske Syngemaade,
foredraget i Vekselsang paa esterlandsk Vis, be-
varede den den gamle gr. Musiks recitative Ka-
rakter. Som Tekster brugte A. dels de allerede

forhaanden vicrende gr. og lat. Sange, dels for-

fattede han selv Hymner i rimfri Vers, blandt
andre den beromte: Veni redemptor gentium
(Luthers: Nun komm, der Heiden Heiland, overs,

paa Svensk 1536, paa I si. 1555 og paa Dsk. 15G9
af H. Thomissen). — Han dede 4. April 397
og blev begraven i S. Ambrogio i Milano.

7. Dec. er hans Mindedag. Hans Skr. ere udg.

af Ballerinl (Milano 1875 f.); en ny Udg. er

paabegyndt af Schenkl og Ihm 1 Wiener-
Akad.s Samling. (Th. Fdrster, A., Bischof von
Mailand. Halle 1884). Se: Ambr. Liturgi og
Ambr. Lovsang. /. O. A.

Amead eller Amad, (Josva 19, 26) en By i

Assers Stamme.
Amen betyder >Sandelig< eller: >Det ske!«

Det var under den gl. Pagt i Gudsfolkets Mund
et Ekko af Guds Ord (5 Mos. 27, 26), Udtryk for

en personlig Tilegnelse og Bekreeftelse af dette

(1 Kong. 1, 36; Jer. 28, 6) eller Stadfrestelse

paa et Onske eller en Lovprisning (Ps. 106,

48; Neh. 5,13). Stundum findes det fordoblet:

•Amen Amen< (4 Mos. 5, 22; Neh. 8, 6) eller:

>Amen, ja Amen< (Ps. 41, 14; 72, 19; 89, 52).

det sidste som Afslutning paa hver enkelt af

de 3 fiBrste Beger af den gl. Pagts Psalmer.

I N. T. made vi A. i det hejtidelige > Sandelig*,

med hvilkct Kristus ofte indledede sit Vidnes-

byrd. Dette var ejendommeligt for ham ; ifelge

Fr. Delitzsch findes der ikke Sidestykker hertil i

den jodiske Literatur. Hos Matthaeos siger

Kristus 30 Gange: »Amen (Sandelig) siger jeg

edcr<, hos Johannes 25 Gange det dobbelte

Amen (sandelig, sandelig). Denne Fordobling
af A. i det 4. Evgl. kommer rimeligvis deraf,

at »Amen siger jeg«, i den pahestinensiske

Dialekt led: amen amina, altsaa som et dob-
belt A. I Jes. 65, 16, hvor Gud kaldes >den tro-

faste Gud,< lsese nogle: >Amens Gud< 3: den
Gud, der setter sit A. paa Forjsettelserne. I

Joh. Aab. 3, 14 betegnes Hen-en som >Amen«,
fordi han er den fuldtud trovaerdige, den legem -

liggjorte Sandhed, Sandheden, og Paulus siger (2

Kor. 1, 20), at alle Guds Forja?ttelser ved Kristus

faa deres >Amen«, nemlig i den Menighed, som
tror paa ham og paa hans Forjaettelsers Op-
fyldelse. — A., der var i Brug ved Synagogens
Gstj., fik tidlig, ligesom Halleluja, Borgerret

indenfor K.(l Kor. 14, 16;jvfr. Rom. 1, 25). Den
gl. K. lagde saal. et A. til den Doxologl, der
tidlig blev fejettil >Fadervor<. Justinos Martyr
og andre af K.'s leldste Lterere lade os ogsaa

forstaa, at Menigheden paa visse Punkter 1 Gstj.

faldt tnd med et A. Naar t. E. Nadveren blev

rakt med Ordene : > Kristi Legeme « , svarede Mod-
tageren: >A.!< Ligesaa var det senere Skik, efter

Frcmsigelsen af Trosbekendelsen at betegne Til-

slutningen til denne ved et A. Paa de gl.

Kr.'s Gravstene stod der ogsaa ofte efter 0n-
sket: Reqoietcal in pace et A.

Amerika. Mission. I. Eskimoerne (Innuit)

i Amerikas nordligste Kystlande anslaas til

36,000. Paa Gronlands Vestkyst leve 10,000.

Disse ere kristnede undtagen o. 200 Hedninger
hejt oppe mod Nord, fornemmelig ved den
danskc Mission, grundlagt af Hans Egede 1721
—36. Denne staar nu under Statens Ledelse

og Ueller 8175 Kristne med 6 danske Missio-

merer og 3 ordinerede Grenliendere. Dertil er
i 1894 koramen endnu en dansk Missionter for

de 600 hedenske Grenlrendere paa Ostkysten.
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I Godtbaab. hvor Egede anlagde sin Nybygd,
bestaar et Seminarium for Uddannelse af ind-

fedte Kateketer. Endnu i Egedes Dage be-
gyndte Bredremcnigheden (1733) en Mission i

Sydgronland, hvor den forste (Kajarnak) debtes

1739; nu er der 9 Missionrerer og 1633 Kristne.

Bredremissionen bar efter sin Ejendommclig-
hcd virket meget for det aandelige Livs Pleje

blandt dens Grenhendere, men ogsaa samlet
disse mere om dens 6 Stationer, end tjenligt

er for det vanskelige Erhverv paa Seen og for

deres Udvikling til Selvstsendighed. — Af de
2000 Eskimoer i Labrador ere 1300 kristnede
ved Brodremenighedens Missionsarbejde (siden

1771 : Jens Haven og Drachart). Den har en-

kelte dygtige >Nationalhjaelpere<, men, ligesom
i Gronland, ingen indfodte Preester. Af de ev-

rige Eskimoer naas nogle ved den anglikanske
Mission i britisk Nordamerika (ved Cumber-
land Sund). I det yderste Vesten blandt Alas-
kas 10,000 Eskimoer har Bredremenigheden
(siden 1885) en Mission (nu 455 Kristne).

II. Indianerne anslaas for hcle Amerika
til 12 Millioner. 1) De forenede Stater.
Pilgrimsfsedrene kom 1620 til Ny-England med
det Forsset »at fremme Evangeliet i disse Egne,
om de saa selv kun skulde blive en Bro for

dem. der fulgte efter< . Men da der snart ind-

traadte Rivninger med Landets rette Besiddere,
saa Nybyggerne i dem kun >Kanaaniter<, der
skulde udryddes. Dog var der enkelte, der
ilvorlig stncbte efter at bringe Indianerne
Krdm.'s Velsignelse: Prsesten i Roxbury ved
Boston J. Eliot (1646—90) samlede saaledes

1150 >bedende Indianere< i kristne Landsbyer,
men disse spraengtes fra hinanden ved >Kong
Philips Krig< 1675; ligesaa den svenske Prsest

Campanius i Nybygden ved Delaware, o. fl.
—

Familien Mayhew paa Martas Vingaard 1643
—1803. Senere virkede D. Brainerd med gla-

dende Iver 1743—47, og Brodremenigheden be-

gyndte 1734 sin Indianermission (D. Zeisberger
1745—1808). Men Missionsanhegene forstyr-

redes i Indianerkrigenc, og de hvides Uret-

ferdighed og Voldshandlinger gjorde Indianerne
uvillige til at antage deres Religion, der >bed
dem Biblen med den ene Haand og stjal deres
Land med den anden<. Idelig bleve de drevne
fra deres Boliger ved Overenskomster, der atter

bleve brudte, eller ved Void (Tsjrokesernes Ud-
drivelse fra Georgia 1838), altid laengere mod
Vest, saa at der nu kun Andes svage Rester
af Indianerstammer 0. for Missisippi (5000 i

SUten New-York, 7400 i Michigan, 6200 i Wis-
consin). I 1890 talte man 249,273 Indianere
i I'nionen, foruden 11,590 i Alaska. I Indianer-
territoriet leve de >5 civiliserede Nationer<
• Tsjrokesere o. a.), ialt 65,453, under et Slags

Selvstyre, der fornemmelig paa Grand af de
hvides Indtrtengen iblandt dem synes at vtere

et mislykket Eksperiment. Af Staterne har
Arizona de fleste Indianere (34,662), dernsest

Syd-Dakota med 18,454 Dakotaer (eller Sioux),

der have voldt Unionen megen Uro (de 3 Sioux-
krige 1861—62, 1876 og 1890—91), men ogsaa
vcret en frugtbar Arbejdsmark for Missionen.
Den tidligere raadende Forestilling om In-

dianerne som et uddoende Folk, der maa for-

svinde for Civilisationen, tor dog nu afvises

som urigtig. Tilbagegangen er standset, og flere

Stammer vise en betydelig Tilvekst; i det hele

har Indianernes Land som Falge af deres Leve-
vis altid vaeret tyndt befolket og ved den euro-
peeiske Indvandrings Begyndelse nappe talt

over 700,000 Beboere. Unionsregeringen er nu
slaaet ind paa en retfierdigere og menneske-
ligere Indianerpolitik, dog under megen Vaklen
paa Grand af det idelige Skifte i Styrelsen,

der felger med hver ny Partisejr ved Proesi-

dentvalget. Medens tidligere Indianerkrigene

slugte uhyre Summer (1800 Mill. Kr.), anvendes
nu betydeligt paa Skoler og Opdragelsesanstalter

(>Instituter<) for Indianernes Barn (i 1893
nresten 8'/, Mill. Kr.), og Halvdelen af disse

(20,000) nyde Skoleundervisning, deraf '/a i

Missionsskolerne. Et stort Antal leve som
Agerdyrkere, 191,000 erhvervede sig i 1892
selv deres Underhold, medens 58,000 under-
stettedes af Regeringen. Flere Foreninger som
Woman* National Indian Association o. a.

sage at fremme deres Udvikling og at beskytte
deres Rettigheder, og Indianervennernes Be-
strcebelser gaa nu navnlig ud paa at skaffe

dem selvstendig Ejendom og amerikansk Bor-
gerret. Desudcn virke Unionens protestan-

tiske Kirker iblandt dem ved 163 Missio-

nsrer og ved Missionsskoler, ligeledes de rom.
Katoliker, der have forstaaet at skaffe sig

Broderparten af Regeringens Tilskud til Mis-

sionsskolerne (utesten de */«)• Dog er der Stam-
mer, der helt mangle Missionterer eller trod-

sigt tillukke sig for Civilisation og Mission,

saaledes de meerkelige Pueblo-Indianere (8536

i Ny-Mejiko); og selv blandt de >civiliserede«

er der ikke faa Hedninger, og mange leve endnu
i elendige Forhold. De protestantiske Kirker

telle 70,740 debte Indianere. Romerkirken
har omtrent 45,000. Desuden har den prote-

stantiske Mission i Alaska (siden 1877) samlet

o. 4000 kristne Indianere; her arbejder ogsaa

Romerkirken med Iver, og den russiske Mission

fortsietter sit meget overfladiske Arbejde; Aleu-

terne skulle vsere kristnede ved Wenjaminoff (den
senere JErkebiskop Innocents af Moskva). —
2) Dominion of Canada (britisk Nord-
amerika). Her levede i 1891 121,638 Indianere;

de have altid faaet en bedre Behandling end
i de forenede Stater, og Regeringen har be-

skyttet dem. Af 15,000 Indianerbern i Skole-

alderen nod 6671 Skoleundervisning, deraf 920

i Industriskoler. Disse stettes ogsaa af Mis-

sionen, og mange Indianere ere ved den forte

ind i et ordnet Liv, srerlig som Agerdyrkere;
37,000 tilhere de protestantiske Missioner, for-

nemmelig Anglikanere og Metodister, 38,000

Romerkirken. Til denne here nresten alle

Nedre-Kanadas Indianere; her virkede franske

Jesuiter og Rekollekter (Fransiskanere) med
stor Opofrelse fra den franske Kolonisations

Begyndelse i det 17de Hundredaar (Breboeuf
1626—49, martret til Dede tilligemed Lallemant
af Irokeserne efter at have debt 7000 Huroner;
Druilletes 1643—81; Marquette, der trsngte

frem til Missisippi, 1667—75 o. a.). Resten,

46,500, ere Hedninger. I Hudsonslandene
leve ialt 51,000 Indianere, deraf 20,000 Hed-
ninger; i den sydlige Del Manitoba er Missions-

arbejdet (Cochran 1825, Indianeren H. Bndd i

Cumberland og Devon 1840—75) gaaet over til

en pastoral Virksomhed ; i Nordest- og Nordvest-
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Territorierne derimod fuerdes Indianerne ved
Jagt og Fiskeri og Transporter, Tilstanden er

lovende, Drukkenskab ntesten ukendt, og For-

brydelser sjeldne. Anglikanske, metodistiske og
presbyterianske Missionsrer virke her under
na»rgaaende Konkurrence fra Romerkirken og
under store Savn, idet de faerdes paa de vidt-

strakte Sletter og Snemarker (indtil 1000—1500
Mile aarlig), naesten afskaarne fra den evrige

Verden. Biskop Horden i Moosonee 1851—93.

Biskop Bompas ved Mackenzie og Yukonfloden
siden 1865. I Kolumbia leve 18,000 Hed-
ninger i elendige Forhold, forfaldne og for-

komne. Her havde den anglikanske Missioner
Duncan siden 1862 samlet 1100 Indianere i

Metlakahtla til et velordnet kristent Samfund

;

men 1887 bred han med sit Missionsselskab

og forte 900 Indianere bort med sig over paa
Alaskas Grund til Ny-Metlakahtla. — 3) M ej i ko

,

Mellem- og Sydamerika. Her findes In-

dianerne i det storste Antal. I Mejiko er af

godt 11 Mill. Halvdelen rene Indianere, Tredje-

delen Blandingcr. Mellemamerikas 3 Mill, ere

overvejende Indianere, og i Sydamerika regner

man 5 Mill. Indianere. Med Undtagelse af

600,000 vilde Indianere i Brasilien ere de af

Navn rom. Kat. (Jesuiternes fordums >Reduk-
tioner< i Paraguay), men deres Kristendom
er meget overfladisk. Forskellige amerikanske
Kirker have her begyndt et Evangclisations-

og Oplysningsarbejde. I Mejiko (siden 1869)

bar dette kostet 65 Blodvidner, men nu fore-

gaar Virksomheden i Ro, og der er dannet
400 protestantiske Menigheder med 16,000

Nadvergaester, 117 nordamerikanske Missio-

naerer og over 500 indfadte Medhjaelpere. I

Sydamerika er Arbejdet kun i Brasilien (Dr.

Kalley 1853—76) naaet ud over den ferste

Begyndelse, og der er nu 116 Menigheder
med 6400 Nadvergaester. — Af direkte Hed-
ningemission er der lidt i britisk Honduras
(Belize), men paa Moskitokysten, nu ind-

lemmet i Nikaragua, har Bredremenigheden
(siden 1849) kristnet 5700 Indianere, og i britisk

Guyana have Anglikanerne (Brett 1840—86)
vundet 7400 kristne Indianere. Bredremcnig-
hedens Mission (Schumann) blandt Aravakerne
i hollandsk Guyana er forltengst opgivet. —
Det sydamerikanske Missionsselskab (angli-

kansk) begyndte 1888 en Mission blandt Chaco-
Indianerne i Paraguay ved den danske Adolf
Henriksen (f 1889), men sin cgentlige Bedrift

har dette Missionsselskab, stiftet efter Allan

Gardiners og hans 6 Lidelsesfaallers Hungersdod
1851, udfort paa Ildlandet ved at samle 200
kristnede Pesjeraecr i Usjawaya (fra 1869), nu
i Lagutoja.

III. Negere og Asiater. l)Deforenede
Stater have foruden >Indianerproblemet< og-

saa et >Sydens Problem*. Det gaelder de 4
Mill, farvede, der i de 30 Aar siden Emancipa-
tionen ere blevne til 7 1

/, Mill., der endnu sidde

i Merke med Armod til failles Lod og leve i

aandelige og moralske Tilstande, der ere lidet

bedre end i Slaveriets Tid. Der er iblandt dem
155,692 rom. Kat Resten regnes til de prote-

stantiske Samfund, aldeles overvejende Me-
todister og Baptister; men deres Religion gaar
mest ud paa Sindsbevaegelser, de ville synge
Psalmer og here en Appel til Folelse og Fan-

tasi, men ikke til Forstand og Samvittighed.
Her foreligger i Virkelighcden en Missions-

opgave, paa hvilken de amerikanske Kirker
arbejde hver paa sin Vis, nogle ved Pne-
dikener og Camp-meetings, andre ved lavere

og hejere Skoler og Opdragelsesanstalter (det

af Gen. Armstrong stiftede store Hampton-
Institut, der ogsaa har en indiansk Afdeling;
— Blandt de 107,425 Kinesere og 2239 Japa-
nesere i Unionsstaterne (i 1890) er der virket
siden 1852, og trods de saerlige Vanskeligheder,
der flyde af den ugunstige Folkestemning imod
disse Indvandrere, med god Fremgang, saa der
findes 2262 kr. Kinesere og o. 400 kr. Japanesere.
Ogsaa i britisk Kolumbia er der arbejdet blandt
de der Ievende 9127 Kinesere (212 Kr.) og Japa-
nesere (200 Kr.). — 2)Vcstindien. Her leve

o. 3 Mill. Negere, der for storste Delen ere Kristne
af Navn, paa de spanske 0er (med 833,000
Negere) samt Haiti (1,377,000) og de franske
0er (o. 300,000) rom. Kat., paa de andre over-
vejende Anglikanere (over V4 Mill.) og Meto-
dister (o. 170,000). Bredremenigheden, der
1732 farst optog Missionen i Vestindien paa
St. Thomas (Dober og Nitzchmann ; Fr. Martin
1736—50), har 42,000 sorte i sin Pleje. I alt

skal der findes o. 795,000 evangelske Kristne.

Den vigtigste protestantiske er Jamaika
med o. 400,000 Protestanter, 12,500 rom. Kat.

og maaskc endnu 200,000 Hedninger; her have
saerlig Baptisterne, der spillede en stor Rolle un-
der Emancipationskampen (Burchell og Knibbs
1824—45), altfor tidlig trukket Missiontererae
bort og gjort Menighederne selvstaendige. De
danske 0er ttelle af 32,786 Indb. over 18,000
evangelske (flest Anglikanere), og 10,000 rom.
Kat.; de skadelige Eftervirkninger af Slaveriet

og Emancipationen, samt de daarlige okono-
miske Forhold maerkes i de kirkelige Tilstande
her som paa alle de andre vestindiske 0er.
I de seneste Aar er en evangelsk Missions-
virksomhed kommen i Gang paa Kuba, hvor
bl. a. en tidligere Insurgentanferer Diaz har
samlet baptistiske Menigheder med 2400 Nad-
vergaester, og paa Haiti (ved den farvede Bi-

skop Holly o. a., ialt 2400 protestantiske Nad-
vergaester). Paa Trinidad arbejde anglikanske
og presbyterianske Missiona-rer blandt de 75,000
indiske og kinesiske Kulier; de ferste have
samlet 3000 Kristne. — 3. Guyana. I bri-

tisk Guyana arbejder saerlig den anglikanske
Kirkc (Biskop Austin 1842—92) blandt de
99,000 Negere, 105,000 indiske Kulier og 3700
Kinesere, og betragter for en stor Del Negrene
som kristnede. Metodister o. a. have samlet
674 kristnede Kinesere og 794 Hinduer. I

Nederlandsk Guyana (Surinam) har Bredre-
menigheden (siden 1735) 28,400 kristnede Ne-
gere, en mindrc Del Hinduer og Kinesere, og
en lovende Mission blandt de i Urskoven
boende Busknegere (den indfedte Evangelist J.

King). Iovrigt volde Forholdene i Kolonien
store Vanskeligheder for Missionen, og Befolk-

ningen er ligesom i Vestindien meget demorali-
seret ved Eftervirkningerne af Slaveriet og
det bratte Omslag ved Emancipationen.
Missionsselskaber. Endnu er der tilbage

at betragte Missionen i de forenede Stater og
Kanada fra dens aktive Side, med Hensyn paa
dens Missionsvirksomhed saavel i Landet selv
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som udenfor Landets Graenser. — Den forste,

iudenfor Landet selv, sammenfattes under Be-
nievnelsen Hjemme-Mission eller domestic

mission*, hvad enten den er rettet paa hedenske
Indiancre eller paa debte Menncsker, den anden,
i fremmede Lande, kaldes foreign missions, og
det er sserlig i de forenede Stater den sidste,

der omfattes med starst Iver og Vartne, skont
Missionen blandt Landets egne Hedninger burde
have den farste Ret. Ikke heller den saa-

kaldte foreign missions cr udclukkende Hed-
ningcraission, men omfattcr ligesaa vel det af

Sekterne drevne Proselytmageri og Evangelisa-

tion i rom.-kat. og protestantiske Lande.
Kanada har ligcsaavel som dc forenede

Stater et forholdsvis mcget betydeligt Antal
Missionrerer (101) og ugifte kvindelige Missions-

arbejdere (105) foruden dem, dcr virke under
engelske Selskaber. En cnkelt af de kanadiske
Missioner, den presbyterianske, har en be-

tydelig Missionsvirksomhed i Gang, sterlig paa
Formosa (Dr. G. Mackay), ogsaa i Indien og
paa Ny Hebriderne o. fl. St., men af dens 44
Missiona?rer og 23 ugifte Kvinder virke ikke

faa i den hjemlige Indianermission. Den
metodistiske Kirke i Kanada (med 29 Missio-

naerer og 45 ugifte Kvinder i Missionen) an-

vender endog de */» af sin betydelige Missions-

iudticgt (435,000 Kr.) paa sin Indianermission,

og har foruden denne kun en Mission i Japan.

I de forenede Stater stiller dette Forhold
sig anderledes. Ifolge Vahl virkede hcrfra i

1894 1516 Missionaerer og 1276 ugifte Kvinder
i Missionsarbejdet, men af disse kun '/« inden-

for Landets Graenser. Indiancrmissionen blev

ferst optaget af Presbyterianerne(1812), Kongre-
gationalistcrne fulgte efter (1815), og i en Raekke
Aar (indtil 1870) arbejdede disse til Dels i

Forening (T. S. Williamson 1835—79, Spalding

1836— 74, S. H. Riggs 1837— 83). Pres-
byterianerne, der dele sig i et sterre Sam-
fund (de nordlige) og flere mindre, ttelle til-

sammen over 4 Mill, og udgorc det rigeste og
intelligenteste Kirkesamfund i Statcrne. Dc
nordlige Presbyteriancre (2% Mill.) virke frem-
deles med Kraft i Indianermissionen (i 1888:

38 hvide Miss., 25 indf. samt 29 Skoler med
115 Laerere og 2441 Disciple). — Kongrega-
tionalisterne (l*/5 Mill.) have samlet dcres

indenlandske Missionsvirksomhed under Am.
Missionary Association med en aarlig Indttegt

af over 1 Mill. Kr., hvoraf 180,000 Kr. an-

vendes paa Indianermissionen, men saerlig

saettes Kraften paa at lofte Negcrbefolkningen
i Syden ved talrige lavere og hejere Skoler

med over 10,000 Elever (Fisk-Universitetet i

Tennessee og 5 lignende Anstalter). — Ogsaa
den protestantisk-biskoppclige Kirke (over

l'/t Mill.) driver en betydelig Indianermission
(Biskopperne Kemper 1835—70, Whipple og
Hare) med 13 hvide og 18 indfodte Missionaerer

samt 66 Laerere og Laererindcr og en Aars-

udgift af 140,000 Kr., men virker med endnu
flere Kraefter blandt Negrene i Syden (46 hvide,

43 farvede Missionaerer og 77 Skoler med 100
Laerere og Laererindcr og 9000 Disciple). Denne
Kirke er i stadig Fremgang, navnlig i Byerne. —
Det talrigste Samfund i Amerika er de bi-

skoppelige Metodister, der taelle 9 1
/, Mill,

foruden andre mindre metodistiske Kirker.

Naermest efter dem komme Baptisterne, der
tilsammen udgare o. 8'/, Mill. Begge disse
Sekter have betydelige Indianermenigheder og
omfatte desuden naesten hele Sydens farvede
Befolkning. Men de anvende langt mindre
Beleb end de andre naevnte Samfund paa det
netop iblandt denne Befolkning saa vigtige

Skolevaesen. Og de larmende Campmeetings
og store Revivals, som saerlig de metodistiske
Rejsepraedikanter laegge an paa, virke snarest
til Skade for en sund Vaekst i det aandelige
Liv hos Massen af Indiancre og Negere, me-
dens de mere intelligente frastedes og bllve
saa meget haardere at naa. Imod Metedisternes
Kaab paa: mere Praediken! stille Presbyteri-

anerne: bedre Praediken!

Hedningemissionen udenfor Amerika
(foreign missions) fik sit forste store Missions-

selskab 1810 ved Dannelsen af den kongrega-
tionalistiske American Board. Stedet hertil

udgik fra en lille Studenterkreds i Andovor
(Mills, Judson, Newell og Nott), der meldte sig

med det Sporgsmaal, om de kunde bllve ud-
sendtetil Hedningemissionen. 1812 ordineredes
de forste 5 Udsendinge, Judson, Hall, Newell,
Nott og Rice, og afgik til Indien. Men under
Vejs skiftede baadc Judson og Rice Anskuelser
om Barnedaaben, og de gik i Indien over til

Baptisterne, hvilket forte til, at der i Amerika
1814 dannedes et baptistisk Missionsselskab,

Am. Baptist Missionary Union, for at stotte

Judson i Birma. Am.-Board (l*/5 Mill.) har
siden udfoldet en meget betydelig Virksomhed
og virker for Tiden i Indien (Marathalandet
og Madura), Ceylon, Havaji med Mikronesien,
asiatisk Tyrki (blandt Armenierne), Zululandet
og Japan med 195 Missionaerer og 171 ugifte Kvin-
der; Missionsbidraglne udgjorde 1894 2,150,000
Kr., hvilket svarer til Kr. 1,12 pr. Hoved. —
De nordlige Presbyterianere (2

4
/» Mill.)

arbejdede indtil 1870 sammen med Am. Board,
men virke nu selvstaendigt i Syrien, Persien,

Indien, Siam, Kina, Japan samt Vestafrika med
180 Miss, og 123 ugifte Kvinder. Missionsbidrag
i 1894: 2'/, Mill. Kr. eller Kr. 0,90 pr. Hoved.
— Den 1879 dannede Am. Baptist Missionary
Union (2

1

/, Mill.) har arbejdet med stor Frem-
gang i Birma (blandt Karencrne) og i Sydindien
(Telugu), endvidere i Assam, Kina, Japan og
fra 1884 ved Kongo. Det har nu 193 Miss.,

101 ugifte Kvinder. Missionsbidrag i 1894:
2,100,000 Kr. eller Kr. 0,84 pr. Hoved. —
Endvidere bor naevnes den protestautisk-b i-

skoppelige Kirkes Mission i Vestafrika, Kina
(Shanghaj) og Japan samt Vestindien med en
aarlig IudUegt af 900,000 Kr., og den lille nederl.
rcf. K. (henved 330,000 Mennesker) med dens
meget solide Missionsvirksomhed i Indien (en

staerk Laegemission, Familien Scudders, i Arkot
naerved den danske Tamulmission) og Kina
(Amoy) samt Japan, ialt 32 Miss, og 18 ugifte

Kvinder, med Missionsbidrag 370,000 Kr. eller

Kr. 1,12 pr. Hoved. — Derimod have de
to lutherske Samfund General Council (med
1,100,000 Tilhaengere) og General Synod (med
576,000), der begge drive Mission i Sydindien
(Telugu), kun en Indtaegt af tilsammen 200,000

Kr. og ialt 18 Miss, samt 7 ugifte Kvinder.
— Endelig er der den store metodistlsk-
biskoppelige Kirke (9

1

/, Mill.) med en rask
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voksende Mission i Nordindien (Biskop Thobum),
endvidere i Sydindien, Kina, Japan, Korea o. fl.

St. Deres Missionsbudget for 1894 led saaledes

:

1,123,000 Kr. til Afrika, Indien, Japan, Kina,

Korea, 378,000 Kr. til Mejiko og Sydamerika,
180,000 Kr. til Sydeuropa, 100,000 Kr. til Tysk-
land og — 163,000 Kr. til Skandinavien! — Et
lignende Forhold finder Sted ved den baptisti-
ske Miss. Union: Sverig opferes blandt dens
Missionsmark ersiden 1848, Danmark, som ud-

skilt fra den tyske Mission, siden 1887. I 1888
klagedcs der over Pengemangel. Udgiften til den
tyske, danske og svenske Mission vilde kunnet
deekke hele Underskudet, >men disse navnkristne

Folk ere deres Arvetagere, der have forvansket

Evangeliet, og de have arvet en Tro, der
meppe er bedre end— Buddhas eller Konfucius's.

De foregive at kende Gud, medens de i deres

GerningerforDsegtehanx. SatSapienti! — Tilde
betenkelige amerikanske Missionsforetagender
herer ogsaa den selvunderholdende Mis-
sion, som den metodistiske > Biskop for Afrika <

W. Taylor har sat i Gang langs Afrikas Vest-

kyst, hvor Missionsrerne selv skulle arbejde
for Feden ved Siden af deres Missions-

virksomhed, og selvfolgelig enten maa forsemme
Missionen eller bukke under for Klimaets
Usundhed. — I det hele har den amerikanske
Missionsentusiasme jeevnlig fort til usunde
Missionsplaner og Eksperimenter. Derfra er og-

saa Losenet udgaaet: >Verdens Evangelisation i

dette Slaegtled«, der er fulgt med Studenter-
missionsbevaegelsen. Men med alt dette er

det en storslaaet og i mange Henseender be-
undringsvoerdig Virksomhed, der udfoldes for

Hedningcmission. Missionsbidrag, som Kon-
gregationalisternes og den nederl. ref. K.'s

Kr. 1,12 pr. Hoved, staa langt over, hvad man
finder andre Steder; ligeledes Menighedsbidrag
som en baptistisk Menigheds (Dr. Gordon
d. 1896) i New York, der anvcnder til sine

egne kirkelige Fornedenheder 36,000 Kr., men
bidrager til Missionen 72,000 Kr., og Gaver fra

enkelte som Dan. Hauds til Am.-Missionary
Association 6,800,000 Kr. Et Stertnek i det
amerikanske Missionsliv er ogsaa de stterkt ud-
viklede Kvindeforeninger og den betydclige An-
del, Kvinderne have i Arbejdet hjemme og ude
(se Art. kvindelig Missionsvirksomhed). De
amerikanske Kvindemissionsforeninger ind-

samlede i 1889 6 Mill. Kr. I 1894 udgjorde
efter Vahls Opgorelse samtlige Bidrag til den
egentlige Hedningemission for de forenede
Stater over 14 Mill. Kr.; til Indianermissionen
udgives o. 1,100,000 Kr. aarlig. — Om de kirkl.

Forh. i Amerika, se de enkelte Stater. V. Sn.
Ames (Amesius), William, eng. Puritaner, var

f. 1576 i Ipswich i Grevskabet Suffolk, en af
Puritanismens faste Borge. Han studerede i

Cambridge, men hans strenge puritanskeTtenke-
maade gjorde ham det umuligt at modtage et

Embede i den eng. Statskirke. Da ban 1604
havde overeat W. Bradshaw's 'English Puri-

tanism* paa Latin, til Brug for Udlandet,
maatte han flygte. Han tog Bolig i Leiden,

hvor han traadte i nter Forbindelse med John
Robinson, og i Holland flk han en ikke ringe
Indflydelse. Ferst blev han Prtest for de eng.

Tropper i Haag, derpaa, da han havde skrevet

et Angreb paa Remonstranternes 5 Artikler,

valgt til at vsere Bogermanns teol. Medhjtelper
under Dordrechter-Synoden. Efter denne var
han en Tidlang Tilsynsmand for de i Leiden
studerende unge Mrend fra Amsterdam, men
1622 blev han teol. Prof, i Franeker. Som
saadan udgav han en Dogmatik (Medulla theo-
logica), der senere blev efterfulgt af en Kasui-
stik (De conscientia et ejus jure uel casibus).

Som Dogmatiker var A. en ortodoks Calvinist
med afgjort etisk Interesse, og hans Etik var
den strenge puritanske Moral, der bred Staven
over Skuespil, Dans og Selskabsliv. Puritan-
ismen var for ham den eneste Form for den
sande Krdm. I den praktiske Skriftfortolk-

ning var A. en Mester, og som Ekseget blev
han Coccejus's Lserer. Det var hans Plan at
rejse til Ny-England for at hjelpe Puritanerne
med at organisere sig der, men da han blev
kaldet til Prrest for den eng. Independent-
Menighed i Rotterdam, blev han i Holland.
Han dode 1633. (H. Visscher, G. A., zjjn leven
en werken, Haarlem 1894). Fr. N.

Amfilokios, iErkebiskop af Ikonion (fra o.

374), var en Skegtning af Gregor af Nazianz
og en Ven af ham og Basilios. A. var en ivrig

Modstander af Arianerne, og Konciliet i Kalke-
don (451) beraabte sig paa hans Autoritet i

Lseren om Kristi to Naturer. Man tillaegger

ham et iambisk Digt, i hvilket der Andes en
metrisk Fortegnelse over de bibelske Skrifter
(Zahn, Gesch. des ntestl. Kanons II, 1, 217 f).

Han er rimeligvis ded kort for Aar 400. Hans
Ry for Hellighed bragte ham paa Helgenlisten

baade hos de gr. og de rom. Kr. ; hans Helgen-
dag er 23. Nov. Fr. N.

Amfipolis (Ap. G. 17, 1), gr. By ved Stry-
monfloden i Makedonien, grundlagt af Athe-
nteere, var siden Filip af Makedonien en af
Rigets Hovedstreder. Romerne gjorde den til

Hovedstad i Macedonia prima. Vigtig Bc-
liggenhed ved via Egnatia. Paulus besagte A.
paa Vejen fra Filippi til Thessalonike.

Ami (Esra 2, 57), en Shegt af •Salomos
Tjeneres Bern*, som drog fra Babylon til Jeru-
salem med Serubabel.

Amictus (Humerale eller Efod) er Navnet paa
det Lsrredskkede, som den rom.-kat. Pnest,
for han Iseser Messe, la-gger om sin Hals, idet

han beder: >S«t, Herre, paa mit Hoved Frel-
scns Hjelm, saa at jeg lean modstaa Djaevelens
Anlobic Hos de gl. Romere og de reldste lat
Fa?dre brugtes A. enstydig med en Ovcrklwd-
ning (Toga), men Amalarius fra Metz (o. 825)
taler om A. som det forste Stykke af en Priests

Dragt, der, ved at drekke Struben, symbolsk
skal antyde Pnestens Pligt til at ave Hasten.
Stundum blev det kastet om Hovedet, og endnu
i 12. og 13. Aarh. kunde det vsere saa stort,

at det dskkede baade Hoved, Hals og Skuldre.
Amiel, Henri Frederic, schweizersk Tinker

og Digter, f. i Geneve 1821, d. ssteds 1881. Efter
at have studeret i Heidelberg og Berlin blev han
1850 Prof, i iEstetik, 1854 Prof, i Filosofi ved sin
Fedebys Akademi. Han udgav fl. Digtsamlinger:
Grains de mil, Penseroso, Part du rtoe; men disse
vakte ikke synderlig Opnuerksomhed. Derimod
har det Udvalg af hans Dagbager, som E. Scherer
under Titlen: Fragments d'un journal intime
udgav 1882, vundet en overordentlig Udbredelse
(5. Udg. 1887). Gennem disse Dagbogsblade
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stifler man Bekendtskab med en kempende
Aand, for hvem Livet er en via dolorosa. Oer
er Sider i denne Bog, som franske Kritikere

have regnet til de skenneste, der ere skrevne
paa deres Modersmaal, og ud fra sin prote-

stantisk farvede Religiesitet fielder A. skarp-
sindige Damme am Samtidige og udtaler dybe
Tanker om Livets storste Spergsmaal. Fr. S.
Amiens, Peter fra, se Pierre.

Amihnd (4 Mos. 1, 10) af Eft-aims Stamme,
Fader til Elisama, der paa Mose Befaling talte

Stammen.
Amiot. f. i Toulon 1718, d. o. 1798, bekendt

jesuitisk Missionjer i Kina, har udgivet fl.

Skriftcr til Oplysning af det kinesiske Sprog
og den kinesiske Religion.

Amitaj (2 Kong. 14, 25; Josva 1, 1), Fader
til Profeten Jonas.

Amlie, Peder, f. 1830, Kbmd. i Haugesund
i Norge, udgaaet fra Haugeske Kredse, virkede
fra sit 24. Aar som Lsegprsedikant. Udgav
1872 >Nogle Ord om de nye og gamle Arbejdere

i Herrcns Vingaard<, en Protest mod den
lennede Lfcgmandsvirksomhed og mod Rose-
nius's >ny-evangelske< Lcre. Skriftet vakte
L'vilje, saa Forf. hindredes i sin Pnedikant-
Virksomhed, ban optog dog denne efter 10 Aars
Korlob. A. ndgav 1876 >Betragtninger over
Forskellen mcllem den nyevangelsk-Rosenlanske
Lsre, som bans (Ros.) Venner bekender sig

til, og den evangelisk-lutherske Lere, som H.
X. Hauges Venner bekende sig til«. Efter

Begernes Omslag kaldes den ferste >Blaa-

bogen<, den anden >Graabogen<. A.'s Tll-

htcngere kaldes aim. Blaabogianerne. Deres
Scrkende er Uvilje mod den lennede Legmands-
virksomhed, mod Rosenius's Ltere og alt, hvori
de spore nyevgl. Aand, saaledes Landstads
Psalmebog. De beskylde Prsester og Deg-
prsdikanter for at gore Vejen til Himmelen
altfor let, forntegtende Bodens Alvor, Omven-
delsens og Helliggerelsens Strid. De ville have
de borgerlige Fag udelukkede af Skolen. De staa

i Statskirken, se i enhver Forandring i de stats-

kirkelige Former en Afsveekkelse af Fiedrenes

Krdm.; de deltage flittig i Gudstjenestcn og
fare et stille, alvorligt Liv; de anse sig for

Ilepnesentanter for den gamle, tegte Haugian-
isme overfor Tidens >nymodens< Krdm. Deres
Yndlingsforfattere ere Luther, Johann Arnd,
Scriver, Spener, Franckc, Pontoppidan og Hauge,
som de kalde >Kirkeffedrene<. De findes iscer

i Bergens og det nordvestl. af Christiansands
Stilt. C. B.
Amma (2 Sam. 2, 24), det Bjerg, hvorved

Forfalgelsen af Isbosets Mtend hertc op efter

Slaget ved Gibeon.
Ammianns Marcellinus, en Gr. fra Antiokia,

d. o. 400, skrev en rom. Hist., der begyndte, hvor
Tacitus endte (ved Nerva, Aar 98), og gik til Va-
lenss Ded (378). De 13 ferste Beger af A. M.'s

Hist, ere gaaet tabt; de 18, vi have, omhandle
Tiden 353—378. Navnlig for Julians Tid er
A. M. en vigtig Kilde; han tog nemlig selv Del i

denne Kejscrs Tog mod Perserne. A. M. var
ikke, som man i teldre Tid mente, en Kr. Han
detnmer om Krdm. og K. som en retsindig

Hedning; stundum er han syrapatetisk, stundum
bitter mod den nye Tro. Hans egen Religion

var ikke den gtcngse hedenske Polyteisme, men

en Deisme, der kulminerede i en Tro paa
Nemesis, Retfierdighedens Datter, og ban gheder
sig ved at eftervise Spor af Himlens Retfter-

dighed i de Begivenheder, han skildrer. Hans
Vserk er under Titlen: >25 Aar af Roms Hist,

i 4. Aarb. e. Kr.« overs. afV. Ullmann (I— III,

Arendal og Kbhvn. 1877—81).
Ammiel (4 Mos. 13, 12), en Mand af Dans

Stamme, en af de 12 Spejdere, Mose sendte
ind i Kanaans Land.
Amminadab (4 Mos. 1, 7) Fader til Juda

Stammefyrste Nahesson, der paa Mose Befaling

talte sin Stamme. Hans Datter tegtede Aron
(2 Mos. 6, 23).

Ammi-Sabad (1 Kron. 27, 6), Sen af Davids,

bekeudte Stridsoverste Benaja.

Ammlsaddai (4 Mos. 1, 12), Fader til Ahieser,

der paa Mose Befaling talte Dans Stamme.
Ammon. 1) A., tegypt. Eneboer, se Amun.

— 2) Christoph Friedrich von A., en af de
mest bekendte rationalistiske Teologer, f. i

Baireuth 16. Jan. 1766, d. i Dresden 21. Mai
1850. Fra sin tidligste Ungdom havde han
Anbeg til at blive en Polyhistor. 23 Aar gl.

blev han ekstr. Prof, i Filosofl i Erlangeu ; efter

et Aars Forleb blev han flyttet over i det teol.

Fak., og 26 Aar gl. var han allerede ordiner
teol. Prof, og Unlversitetspnest. 1794 blev han
i samme Egenskaber kaldet til GOttingen, men
1804 vendte han tilbage til Erlangen som forste

teol. Prof, og Leder af det homilet. Seminarium.
1813 blev han kaldet til Dresden som Over-
hofpnest efter F. V. Reinhards Dod, og denne
fremskudte Stilling indtog han i 36 Aar, indtil

han 1. Sendag i Advent 1849, efter at have
lidt ilde under Revolutionen i d. A., holdt sin

Afskedspriediken. — I de ferste Udgaver af sin

>bibl. Teol.< (1792) og sin Dogmatik (1803)

udviklede v. A. sin >rationale Tro«, men da
han Ilk Embede i Sachsen, begyndte han at

na>rme sig Ortodoksien. Under Striden om
Glaus Harms's Teser (1817) medte han endog
med et Skrift, der bar Titlen: >Bittere Arznei

fur die Glaubensschwfiche der Zeit<. >Nu laverer

Skibet, nu glider Aalen<, skrev Schleiermacher
i et Modskrift. Denne Tilniermelse til den
positive Krdm. varede netop lige saa lienge,

som den positivt sindede sachsiske Minister v.

Einsiedel var ved Roret. Efter hans Fald

skrev v. A. sit Skrift: >Die Fortbildung des

Christenthums zur Weltreligion<, der viser, at

hans gl. Rationalisme ingenlunde var opgivet.

Som Etiker forsvarede han i visse Tilfielde

Brugen af en Legn; han forkastede Revolu-

tioner — undtagen over for en vilkaarlig Re-

gering; han misbilligede jEgteskabsskilsmisse.

men htevdede, at Kgteskabelig Troskab under
vanskelige Forhold ikke var en Pligt, men
en Heltedyd. Som Pnedikant var han meget
skattet, og da han var ded, blev han sammen-
lignet med en Sol, for hvis Glans cndnu mang-
foldige videnskabelige Stjerner vilde blegne. Men
denne Profeti gik ikke i Opfyldelse; saasnart

han var borte, blev han hurtig glemt. Han
havde 1 Virkeligheden overlevet sig selv. Hans
Eftcrfelger var G. C. A. Harless. (v. Ammon
nach Leben, Ansichten und Wirken, Leipzig

1850). Fr. N.

Ammonios Sakkas. Origenes's Lrerer, Stiftcr

af den nyplatonske Skole, var fedt i Alexandria
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•af kr. Forseldre. Sit Navn (dawiocpopos)

skal han have faaet, fordi han i sin Ungdom
bar Siekke ved Havnen i Alexandria. Som
Filosof skal han have sogt at forbinde Platon

og Aristoteles, men vi kentle ikke nojere til

bans La?re, da han ikke har efterladt sig

Skrifter. Hans mest beremte Discipel var
Nyplatonikeren Plotinos. Da denne havde hert
A. tale, udbrod han: >Her cr den Mand, jcg

har sogt cfter!< A. er rimeligvis dod i Beg.

af 3. Aarh.
Ammoniter, et med Israeliterne beslsegtet

Folk, der oprindelig havde sat sig fast i storre

Dele af Landet 0st for Jordan, men allerede

paa Mose Tid var tnengt tilbage til 0stsiden

af det syd-gileaditiske Bjergland og den «stlig

derfor liggende Steppe. Efter Beliggenheden
af deres Land maa de dels have vieret et

Nomade-, dels et Kulturfolk. Blandt deres i

Bjerglandets Dal liggende Byer var Hovedstaden
Rabba ved Wadi'Ammdn den vigtigste. I po-
litisk Henseende stod de, ligesom de neer beslteg-

tedc Moabiter, gennem hele den historiske Tid
under en Konges Herredemme. Deres Religion

var en med Kanaameerncs Religion beslrcgtet

Polyteisme; som deres Hovedgud mevnes Mil-

kom. — Om Ammoniternes og Moabiternes Op-
rindelse fortaeller Beretningen 1 Mos. 19, 30 f.

I den historiske Tid tneffe vi dem i Reglen
som bitre Fjender af Israeliterne, hvortil Be-
stemmelsen 5 Mos. 23, 4 f. svarer, at ingen A.

maatte optages i Israels Menighed. Under Israe-

litemes Indvandring kom det ikke til nogen
Kamp mellem dem og A. (4 Mos. 21, 24; 5
Mos. 2, 19. 37), men allerede i Dommertiden
bore vi om en Krig, der ved Jeftas helte-

modige Optncden ilk et ugunstigt Udfald for A.

(Dom. 11). Senere belejrede A. den israelitiske

By Jabes, der imidlertid reddedes af Saul,

hvorfor Indbyggerne viste deres Taknemlighcd
efter denne Konges Ded (1 Sam. 11). Det
fredelige Forhold mellem David og A. for-

styrrcdes, da en ny ammonitisk Konge, Hanun,
forhaanede Davids Udsendinge, hvad der forte

til en flcreaarig Krig, som endte med det ammoni-
tiske Lands og Hovedstadens Erobring ved Joab
(2 Sam. 11—12). A. blev nu skatskyldig til

Israel, men gjorde sig senere fri og forte der-
efter en Rsckke grusomme Krige mod Israe-

literne (Am. 1. 13 f.). Under det assyriske og
babyloniske Tvangsherredomme sogte A. under-
tiden Side om Side med Israeliterne at hievde
deres Selvstsendighed, men i Reglen fortsattes,

som Profeternes Taler vise, de forbitrede Kampe
mellem de to Fnendefolk. Ved Jerusalems Faid
jublede A. og tilfojede desuden Joderne en
folelig Skade ved det af dem anstiftede Mord
paa Gedalja (Jer. 40, 13 f.). Da Nehemja efter

Jodernes Hjemvandring arbejdede paa Folkets

Genoprejsning, horte A. til dem, der lagde ham
Hindringer i Vejen (Neh. 2, 10; 4, 1; 6, 1). I

den folgende Tid blev Rabba en med megen
Pragt udstyret hellenistisk By, om hvis Sken-
bed de omfattende Ruiner endnu aflsegge Vid-
nesbyrd. Fr. B.

Amnell, Johan, f. 20. Marts 1692 i Kalajoki,

1722 Kapellan i Abo, 1733 Sognepnest i

Tammela, d. som Provst 13. April 1772. Han
var en af de mest fremtnedende finske Rigs-

dagsmeend paa Rigsdagene i 1734, 38, 40 og

42, samt Medlem af det >hemmelige Udvalg«.

Han arbejdede ivrig for at opnaa Frihandel

for 0sterbotten, og rescrveredc sig mod at voere

medskyldig i Regeringens ulykkelige Udenrigs-

politik mod Rusland. Han var Medlem af

den Kommission, der 1742 domte Generalcrne

Lewenhaupt og Buddenbrock til Dode efter

den ulykkelige VVillmanstrands-Krig, som forte

til, at Distriktet fra Klymmenc Elv til Wiborg
blev afstaaet til Rusland. A. N.

Amnon (2 Sam. 3, 2) Davids ferstefodte Son.

bekendt ved sin Voldshandling mod Halv-
sosteren Tamar, der haevnedes af Absalom ved
A.'s Mord (2 Sam. 13).

Amok (Neh. 12, 7), en af Prtesterne, der
fulgte Josva og Serubabel til Jerusalem.

Amon. 1) A., aegyptisk Gud, oprindelig stedlig

Gud for Byen Theben i 0vre-iEgypten. A.

var egentlig Gud for Frugtbarhed, senere blev

han opfattet som Solgud; Gr. jievnforte bam
med deres Zevs. Han blev i Reglen frcmstillet

som et Menncske med blaa Hudfarve, stundmn
med et Vaedderhoved; thi Vasdderen var A.*s

hi. Dyr. A. blev i Tidcns Lob en af jEgyptcrncs

Hovedguder; i Karnak byggede man ham et

praegtigt Tempel, kaldet »Verdens Trone«, hvis

kiempemtessigc Ruiner med Restcr af gl. Farver
endnu vrckkc de Rejsendes Beundring (H. C.

Stilling, Rejse i .*gyptcn, Kbhvn. 1869, 156 f.); et

andct beromt Tempel var i Luxor (Stilling S. 155

f.); og i Nubien, i den libyske Orkens Oaser og i

Syrien byggedes der Helligdomme til hans /Ere.

Kun cen Gaug, under Amenofis IV (o. 1400 f.

Kr.), skcte der et kortvarigt Frafald fra A., og
et Forsog paa at indfore Dyrkelsen af en anden
Solgud. Men A.'s Dyrkelse blev atter her-

skende. Hans Templer samlede store Rig-

domme, hans Ypperstepraest var nasst Kongcn
den fornemste i Staten, og mod Slutn. af det

20. Dynasti var A.'s Ypperstepnester tilligc

jEgyptens Konger. Ferst under det 26. Dy-
nasti sank A. atter ned til at vasrc en provin-
siel Guddom, men i Oaserne og VEthiopieii

bevarede A.'s Praester deres og deres Guds
Magt lige til Krdm.'s Komme. — 2) A. (2

Kong. 21, 18), den ugudelige Manasscs Son,
Konge i Juda (642— 1), dyrkede Fadcrens Af-
guder, men dnebtes af sine Tjenere, der af
Folket straffedes paa Livet. Hans Son, Josias.

blev hans Efterfolgcr.

Amoriter, en kanaanreisk Stamme (1 Mos.
10, 15), der dog ogsaa narvnes sideordnet med
Kanaanaeerne (4 Mos. 13, 29) som Beboere af
Vestjordanlandets Bjergc. De syncs her at
have vseret Hovcdstammen, og muligvis skal
Jebusiter og Heviter betragtes som Grene af
A.'s Stamme. Enkclte af Mosebogernes Kildc-
skrifter forstaa A. om den ferisraelistiske Bc-
folkning i Kanaans Land i Almindclighed. Naar
der i 0stjordanIandet omtales amoritiske Konger
som Sikon N. for Moab og Og i Basan, kan
dette entcn forstaas saalcdes, at A. staar i

Stedet for Kanaanrcer i al Aim., eller at disse
Riger virkelig ere grundlagte af den amoritiske
Stamme i smevrere Forstand. I gamle aegyptiske

Indskrifter omtales Amara som et Folk, der
maa soges N. for Pakcstina. Muligvis ere de
siden derfra tnengte ned mod S. til deres i

Bibien omtalte Boliger.

Amort, Ensebius, Augustiner-Korhcrre, f. 15.
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Nov. 1692 i Bibermuhle ved Tolz, d. 5. Fcbr.

1775 som Dechant i Korherrestiftet Polling i

Baiern. Han var i mange Aar Prof, i Filos.

«g Teol. i sit Stlft og opholdt sig en Tidlang

i Rom som Kard. Cercaris Teolog. Han har
cfterladt sig Here moral-teol. og kirkeretlige

Skrifter, bl. a. en Theologia moralis (1—II.

Augsburg 1758), der endnu fra rom.-kat. Side

prises som et Monster paa en kasuistisk Be-
handling af Moralteol., og en Demonstratio
catholica rtlig. cath. nova (Venezia 1744), der

ad fredelig Forstaaelses Vcj vil sage at over-

bevise Protestanterne om Romerkirkens Sand-
hed (K. Werner. Gesch. der katb. Theol., Mfin-

cken 1866, 115 f. 142 f.). Fr. N.

Amos. 1) A., en Faarehyrde fra Juda Orken,
optraadte som Profet i Israels Rige o. 750, da
Jeroboam II havde gjort sine Erobringer,

og Rigcts Magt og Glans efter Aarrsekkers
Elendighed atter mindede om Davids Dage
(Am. 6, 2. 5. 14; jvf. 1 Kong. 8, 65). Folket
jublede stolt: Herren er med sit Folk (Am.
5, 14). Rigtignok var Tiden ikke lykkelig:

Krige og Plyndringer havde udarmet, et de-

spotisk Hofadelsstyre udsugede de lavere Klas-

ser. Men man haabede paa >Herrens Dag<, da alt

skulde blive Sejr og Lykke (5, 18). Da for-

kynder Amos for Festskarerne i Betel Folkets
— sxrlig Israels Riges — Undei-gang som Straf

fra Herren for Folkesyndeme, saerlig Uretten mod
de fattige; Overprssten lod ham udvise som
Oprerstaler (7, 7— 17). Dette synes at vrerc den
eneste Gang, Amos fremtraadte som Profet.

Senere, efter at ogsaa et voldsomt Jordsluelv

havde holdt sin Alvorstale (1, 1 jfr. 4, 11 ; 8, 8),

nedskrev han i sit Hjem sine vseldige Straffe-

taler i sammenhsngende Fremstilling, men
maaske omtrent som han havde holdt dem.
Han gaar gerne ud fra Folkets egnc Forud-
setninger (0delieggelsen paa > Hen-ens Dag< af

alle bans Fjender; Israel, Herrens udvalgte

Folk); men idet Herren er ubestikkelig Ret-
fcerdighed, bliver Resultatet stadig modsat
Folkets Tanker, ikke Beskyttelse, men kun
stent Ansvar for det syndige Folk. — Skrif-

tets Indhold: 1) Herrens Domsdag forestaar

(1, 2). Over Israels Fjender og Naboer lyder

Herrens Ord: for sine mange, svsere Folke-
synders Skyld skal hver af dem adclaeggcs

(saa langt havde Profeten Tilherernes Sym-
pati); men — ogsaa i Israel fuldt lige saa
svaire Folkesyndcr, ogsaa der samme 0de-
lsggelsesdom (Kap. 1—2). 2) Eder alene kender
jeg. lsraeliter, siger Herren; derfor — straiTer

jeg eder for alle eders Synder (3, 2). Naar
no Forvarslerne, naar Profetens Alarmraab
forkynder Undergangen, hvem skulde ikke
frygte! (3, 3—8). De udsugende, hovmodige
store i Samaria skal faa fortjent Lon (3, 9—4,3).
Deres Offerfester i Forbund med Synd for-

v*rrer bare deres Sag (4, 4 f.), og Herrens
gentagne Tugtelser har ikke virket Omvendclse
(V. 6—11). Bercd dig dog, Israel! 3) Profeten
ser allerede Israel ligge Lig, synger sin Grav-
sang: foeldet er Maen Israel, rejser sig al-

drig (5. 2). Herren forudsiger Undergangen
(5, 3f.; 161; 6, 11 f.). Sog Herren, had det
onde! maaske vil da han forbarme sig(5, 5— 15).

Over de trygge raaber Profeten sit Ve (5,

18; 6, 10). 4) Straitens Historie, hvorledes den

lenge har truct og nu kommer — vis og for-

fa:rdelig (7, 1--9, 6 eller 7). 5) De sidste Vers
lover, at i Landflygtigheden skal dog alle gud-
frygtige bevares; dcrpaa skal Israel genoprejses

i Davidstidens Glans og underfuld Lykke. Flere

mener, at disse Forjrettelser er helt eller delvis

tilfajede senere, i Ovcrensstemmelse med Ho-
sea's og de falgendes Profcticr; dette lader sig

dog ikke sikkert bevise. Enkeltc ser ogsaa i

Versene 1, 9—12; 2, 4f.; 4, 13; 5, 8 f. 26;

9, 5 f. o. 0. senere Tilfojelscr. Bogcns JEgthed
betvivles ikke. — Herren havde aabenbaret
for Profetens indre 0je, at Israel om kort Tid
skulde lide den afgerende Straf for sin uleege-

lige Synd; han skuede Assyrerncs erobrende,

Folkeslag bortferende Hrer. Da hans Forud-
forkyndclse medte haarde Hjerter, opharte
hans Forbon, hans Haab om, at Folket kunde
spares (7, 10 ff. smlgn. V. 2. 5). Medens de
tidligere Profeter kun havde mindre Straffe at

forudsige, begyndcr med Amos den Reekke
Profeter, som havde de store Katastrofer, de
vidtnekkende Syner at forkynde, — en Grund
til, at disse senere Profeters Taler ogsaa er

bevarede i skriftlig Form af Efterslaegtcn. Baade
i Begavelse og i Betydning en af de sterste

blandt Profeterne, optnedende, lige far Verdens-
riget slugte Israel, gav Amos paa Forhaand
den rette Tydning, at dette var Herrens Straf,

saa at Odelieggelscn ikke bagefter skulde for-

staaes paa hedensk Vis saaledes, at Herren
var overvundet, men efter Faedrenes Tro saa-

ledes, at Herren var hele Verdens Herre, og
selve Verdensriget bare hans Redskab. Derved
blev Undergangen for kommcr.de, judieiske

Shegter Kilde til religios og moralsk Uddybclse.
— 2) A. (Amoz), Profeten Jesajas Fader (Jes.

1, 1). S. M.
Amplias (Ampliatus), en kr. Romer, til hvem

Paulus sender Hilsen (Rom. 16, 8).

Ampulla (rimeligvis af amb-olla) var Navnet
paa de Flasker, som oftest af redle Metallcr, der
indcholdt den Vin og det Vand, der brugtes til

Nadveren. A. omtales forste Gang som Alter-

kar i Liber Pontificalis. Ordet brugtes ogsaa

om de liar, som indeholdt den hi. Olie, der
brugtes til Salving; saal. taler Optatus fra

Milevi om en ampulla chhsmatis, som Dona-
tisteme kastede ud af et Vindue, uden at den
gik itu. Den mterkeligste A. var den, som
efter Sagnct en Due bragte ned fra Himlen,
da Frankekongen Clovis skulde debes; dens Ind-

hold blev brugt til de franske Kongers Salving.

Denne sainte ampoulle, der blev opbevaret i

Abbediet St. Rem! ved Reims, blev adelagt

1793, men der blev dog efter Sigende reddet

saa meget af den og dens Indhold, at Karl X
kunde blive salvct med den hi. Olie ved sin

Kroning i Reims. Endelig bruges Ordet om
de Blodglas (ampulla sanguinolentce, phiala
eruentae), der jarv-ulig Andes i gl. kr. Grave.

Ifolge den rom.-kat. Ritus-Kongregations Dekret

af 10. April 1668 skulle disse indcholde Blod

og vsere et sikkert Kendetegn paa, at Graven
er en Martyrgrav. Jcsuitcn V. de Buck og
andre have dog udtalt sig mod denne Opfattelse

og hsevdet, at de saakaldte Blodglas indcholde

red eller livid Nadvervin; nogle have ogsaa

ment, at deres Indhold ofte har vsret Bal-

sam. Fr. N.
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Amrafel (1 Mos. 14, 1), Konge i Sinear,

foretog med 3 andre Kouger et Tog til Jordan-

landet, medens Abraham opholdt sig der.

Amram, Kahats Sen, var gift med sin Faster

Jokebed og Fader til Aron og Mose (2 Mos.

6, 18 f.).

Amsdorf, Nicolai von, en af Luthers nier-

meste Venner og Medarbejdere i Reformations-

vierket, fedtes 3. Dec. 1483 i Torgau. Han var

paa modrene Side beslscgtet med Luthers Vel-

ynder Staupitz. Efter Skolegang i Leipzig ind-

skreves han 1500 som Student ved Universi-

tetet ssteds. Allerede 2 Aar efter drog han
til det nyindrettede Universitet i Wittenberg.

Her drev han sine Studier med saa stor Iver,

at han 1503 blev Baccalaureus, 1504 Magister

artium, 1507 Admissus ad biblia, 1508 Senten-

tiarius og 1511 Licentiates. Han docerede
nu Filosofl og Teologi. Allerede 1508 var

han bleven Kannik i det med Universitetet

forbundne Allehelgensstift. Han sluttede sig

nrer til Luther og ksempede med hele sin

braendcnde Sjoels Kraft for bans Sag. Hans
udviklede dialektiske Evne kom ham vel til

Pas. 1519 ledsagede han Luther til Leipziger-

Disputationen og 1521 til Rigsdagen i Worms.
Da Luther blev bortfert til Wartburg, var A.

en af de faa, som vare indviede i Hemmelig-
heden. Han deltog ogsaa i Bibeloverssettelscn.

Juni 1524 ledsagede han Luther til Magdeburg,
hvor han snart efter blev ansat som Prcest ved
St. Ulriksk. og farste By-Superintendent; sit

Kanonikat i Wittenberg beholdt han dog. Med
Kraft gennemfarte A. Reformationen i Magde-
burg. Da Domkapitlet i Naumburg-Zeitz 1541

valgte Julius v. Pflug til Biskop, blev A. af Kur-
fyrst Johann Friederich bestemt til Posten og
indviedes hertil af Luther 20. Jan. 1542. I sin

nye Stilling indviklede han sig ved sin refor-

matoriske Iver i Strid med Domkapitel og
Adel. Under den schmalkaldiske Krig maatte
A. forlade sit Stift, som Pfiug hurtig tog i Be-

siddclse, og Slaget ved Muhlberg 1547 berovede
ham alle Forhaabninger om igen at kunne
vende tilbage til det. Indtil 1549 opholdt han
sig som >landflygtig< (exul Christi) i Weimar.
— Misfornojet med den Retning, i hvilken
Teologien under Melanchthons Ledelse var
slaaet ind i Wittenberg, virkede A. energisk

for Opretteisen af ct nyt Universitet i Jena
(indviet 1548). Det skyldes ikke mindst A.,

at dette Universitet fra Begyndelsen af blev
Arnested for ren luthersk Ortodoksi. Efter et

Ophold i Magdeburg begav A. sig, da Hertug
Moritz erobrede Byen, til Eisenach 1552, hvor
han, i fuld Besiddelse af Kurfyrst Johann
Friederichs og bans Senners Yndest, var bo-

siddende til sin Dad 14. Maj 1565.

A. er en segte Type paa det 16. og 17.

Aarh.s luth. Stridsteologer, der ofte vare mere
>lutherske< end Reformatoren selv. Hans ved
skolastisk Dialektik skcerpede Ttenkcevne var
forenet med en ubetvingelig Viljesstyrke, som
imidlertid desvaerre ofte ytrede sig paa en
heftig, hensynslas og hejst egoistisk Vis.

Knyttet til Luther ved dyb Beundring og
varmt Venskab, udevede ban en stor, men
ikke altid heldig Indflydelse paa denne. Fuldt
overbevist om den lutherske Reformations Be-
rettigelse som en Genfremstilling af den rene

bibelske Sandhed, ksempede A. ufortradent og
aerligt for denne Sandhed, saaledes som ban
— ganske vist ensidigt — havde fattet den.
Hans ubestikkelige, men ikke altid uforvildede

Sandhcdsksrlighed, hans frygtlase Bekender-
mod og retsindige Aabenhed, der ikke taalte

Krogveje, ere de tiltalende Egenskaber i A.'s-

Karakter. Papismen havde i ham en ufor-

sonlig og slagfscrdig Fjende. Ved mindste Mis-
tanke om, at papistisk Surdejg i Lsere, Kultus
eller Forfatning var treengt ind paa Reforma-
tionens Omraade, greb A. straks til Vaaben.
Af den yderligt gaaende Protestantisme var
han en ligesaa heftig Modstander. Det er
derfor heller ikke maerkeligt, at hele hans
Liv optoges af en skarp Polemik til Hejre og
Venstre, mod Papister som mod Filippister,

Zwinglianerne og saadanne Svsermere som Mel-
chior Hofmann. Mest bekendt er A.'s Del-
tagelse i den saak. Majoristiske Strid. Aar-
sagen til A.'s Deltagelse var, at Superintendent
Justus Menius naegtede at forkaste Georg Ma-
jors Sietning: gode Gerninger ere nadvendige
til Frelse (bona opera necessaria ad salutem).

Endnu 1554 haevdede A. herimod Paastanden:
gode Gerninger ere ikke nadvendige til Frelse.

I Stridens Hede kom A. endog 1559 til at

fremstette den berygtede, paradokse, af Kon-
kordieformlen siden afviste Sietning: gode Ger-
ninger ere skadelige for Saligheden. Det bar
dog maerkes, at A. ved >gode Gerninger* tsenkte

paa saadanne, hvorved Menneskene skulde kunne
fortjene Guds Naade.

Misfornajet med Wittenberger-Udg. af Lu-
thers Vserker, besargede A. den saak. Jena-
Udg. og forfattede selv Forordet til denne.
Dommene om A.'s Personlighed og Livsgerning
have selvfalgelig skiftet efter det Standpunkt.
Dommerne have indtaget. De strenge Luthe-
ranere kaldte ham >Elisa< (og Luther >Elias<)

eller >den anden Luther< ; Modstanderne over-
dsngede ham med Haan og Foragt. I nycre Tid
er han dog bleven bedamt med starre Rctfterdig-

hed, men der savnes fremdeles en tilfredsstil-

lende Biografi af ham. (Th. Pressel: Leben u.

ausgewahlte Schriften der Vater u. Begrunder der
luth. Kirche VIII; J. Meier (1863) i: Das Leben
der Altvater der luth. Kirche III.) H. L.
Am si (Amzi), en af Stamnedrcne til Etan,

der (1 Kren. 6, 46) naevnes som Sanger ved
Tabernaklet i Jerusalem paa Davids Tid.

Amulet, af lat. amuletum, (tidligere afledet

af amoliri = afvterge, nu i Reglen af det
arab. hamala = bsre, heenge), kaldes de ind-

bildte Beskyttelsesmidlcr, som Overtro tillwgger

Kraft til at fjaerne fra lhajndehaveren al skade-
lig Indflydelse, som Doemoners Ondskab, Trold-

dom, >onde 0jne<, al Slags Fare, Sygdom,
fysiske og endog moralske Lidelser, ja selv

Deden. A., der kan bseres skjult eller aaben-
lyst af Ejermanden, menes at eje sin Kraft snart
paa Grand af Materialet, snart paa Grand af
dettes Form, ved de scerlige Indskrifter, den
bserer, eller de magiske Formler, hvormed den
er indviet. Troen paa A. Andes hos alle Folk i

Naturtilstanden, hvor Aarsagssammenhsngen i

Naturen er ukendt; men selv i udviklede Sam-
fund genflndes den, ogsaa hos naturkyndige,
dog naturligvis is«r hos udannede, af hvem den
ukendte Naturkrafts Virkning opfattes som et
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ligefrcmt Sidestykke til det Uendte Lys's Bort-
jagelse af dieinoniske Magter. Srerlig naar A.

stillcs i Forhold til den religiose Tro, og naar
den oversptendte Fantasi lader det mirakulose
tabc sin saerlige Karakter, for at blive det regel-

maessig ventede, skont hemmelighedsfuldt
ukendte, faar Tilliden til A. frit Spillerum.
A.s reelle Uskadelighed har ogsaa bidraget sit

til at forlaenge nodlidendes forhaabningsfulde
Tiltro til den.

A.-Troen cr srerlig uddannet 1 Orienten.
^Sgypterne havde magiske Hinge, Papyrus-
strimier med Indskrifter og Smykker til Be-
skyttelse for Born og Voksne. Sserlig Tillid nod
Skarabaeen. Perserne bortjog onde Aander og
Sygdom ved at bare A. med Indskrifter. Hos
Indiere, Tartarer, Kinesere, Japanesere gen-
findes det sammc. Gnekerne og Romerne
havde lignende A. (xepiaunata, anotpoitata,
<pvXaxTtfpia), men isasr Paavirkningen fra Ori-

enten fremmede deres Brug. Metal, Mineralier,

Plantedele mentes at eje skjultc, beskyttende
Krwfter. Metallcts hemmelighedsfulde Klang
udevede frelsende Virkninger. Herfra Brugen
af Klokker, der beroligede Storme, bortjog
Darnoncr (jfr. Folketroen i Middelalderen og
den gamle Brug af Klokker paa Husdyr). ls»r

indenfor Islams Folk vandt dog A.-Troen Ud-
bredelse. og der har Eftcrsporingen af de ma-
giske Virkninger sysselsat Forfatterne. De bedste
A. ere opskrevne Ord af Koranen, isasr af dens
sidste Kapitler. Virker A. ikke, skyldes det
fonnentlig urigtig Indvielse, Forglemmelse af

et magisk Ord eller urct Udtale af dette.

Skont Loven forbad Hebrseerne al Trold-
dom (5 Mos. 18, 10— 12) som Afgudsdyrkelse,
tneffe vl dog A. hos Israels Folk. De Ringe,
Jakob aftager (1 Mos. 35, 4), ere A. Smaa
Maaner (tahardnim) som Kvindesmykker bringe
Lykke, de ievrigt ubestemte lekaschim
skaerme mod Trolddom. De to Lsederkapsler

med Bibelord paa Pergamentstykker, som
bruges ved Bonnen (Tefilin, tpvXaxrtjpia, Mt.

23, 5\ og som egentlig ere de ydre Tegn paa
Erindringen af Guds Bud, have va?ret mis-
brugte som A. Isaer satte den senere Jodedom
Salomos Visdom, der bandt Daemoner, i For-

bindelse med de brugte A.

Denkr. Kirkehar stadig forbudt al Trolddom,
og Kirkefasdre, Synoder (saaledes allerede i

Laodiiuea) have ivrig bektempet ogsaa Brugen af

A. ; men det gamle Hedenskab blev for sta;rkt,

isaer efter Masseomvendelsen, da Krdm.blev til-

ladt Religion, og Naturkendskaben var for ringe.

Selv Kirkens Ledere vare villige til at gaa paa
Akkord, naar A. fik et kristellgt Tilsnit. 1 4. Aarh.
brugtes Evangelieboger som Middel mod Syg-
dom, det indviede Brod som A. mod Livs-

fare, og selvfelgelig snart alle Slags Relikvier.

Isaer blev Korset siden 5. Aarh. det sicrligc

kr. Beskyttclsesmiddel eller opskrevne Sast-

ninger af Evangelierne (isrer Beg. af Joh. Ev.)

Som virkekraftige A. ansaas billedlige Frem-
stUUnger af bibelskc eller hellige Personlig-

heder (f. E. Simon Stylites), Voks og Olie fra

hellige Steder, Vievand, viet Salt. Gregor d.

st sendte Partikler af Peters og Pauli Laenker
som A. Imidlertid havde mange A. et fuld-

staendigt eller halwejs hedensk Tilsnit. Allerede

Udlig bleve Trylleformler luengt paa de ny-

fodte eller syge, og Montcr fra Aleksander d.

store vare yndede A. I Katakomberne Andes
Medusahoveder, Kapsler (Bulla) med Gorgon-
hoveder, Klokker, Broncehsender mod onde
0jne, beskrevne Sedler eller Plader, ofte med
uforstaaelige Tegn, Smykker med Fremstillinger

af Dyrekredsens Figurer; ogsaa de jodiske
Billeder af Salomo gaa igen i kr. Grave.

I gnostiske Kredse fandtes Gemmer med maerke-
lige Blandinger af hedenske og kristelige Sym-
boler og Tegn eller med magiske Formler
(Abraxas, se S. 18, 2). — I kr. Grave Andes ogsaa

Statuetter af Lasaros, Ankre, Metalfremstillinger

af Fiskcn (Iktys), Sklbet, Duen, bestemte til

at baeres om Halsen. Saadanne Brystsmykker
(Enkolpia) og Beskyttelsestavler bare ofte Ind-

skrifter, Bibelseetninger, Besvrergelsesformler,

hellige Navne, Monogrammer, Sigler o. 1.. Devo-
tionsmedaljcr af forskellig Form og Stof, Mooter
med Kors, Ringe osv. fandt rig Anvendelse
som A. Selv paa Brugsgenstande ved Hushold-
ningen indridsedes beskyttende Formler.

Sterlig i Middelalderen tog A.vaesenet et stort

Opsving. Laegekunstens lave Standpunkt, de
astrologiske Forestillinger og Daemontroen bi-

drog til at sage A.s Hjtelp til Beskyttelsc

for de talrige og ukendte Farer, man stadig

stod overfor. Koncilier udtalte sig dog mod
Brugen af Fylakterier (f. E. 1 Rom 721), Al-

cuin fordomte selv Relikviers og Skriftords Brug
som A., og Romerkirken har 1 det hele til for-

skellige Tider lige til nyeste Tid (saerlig staerkt

i Koln 1C62) forderat A., men paa den anden
Side har den selv bragt A.forfserdigelsen i Flor,

og den blomstrer uforstyrret isaer i Syden. Den
Indvielse, der gives Rosenkranse, Kors, For-

eningsemblemer, de mangfoldige Devotionsmon-
ter og Medaljer, »Agnus Dei* i Voks osv., tjener

stadig til at bevare Tilliden til A. og betragte dem
som tilladte og beskyttende. — Moengder af mid-
delalderlige A. ere bevarede, baade Skrifttavler,

Smykker, Menter og Medaljer med Helgen-

fremstillinger, men ogsaa ligefremme Natur-
genstande, hvis antagne A.kraft beror paa
Stoflet. Ved Pariserudstillingen 1889 kunde
en Samler fra Perugia alene udstille 7000 for-

skellige. Hvor indgroet A.forestiUingen har
vseret selv hos hojtdannede Mennesker, kan
ses af, at en Mand som Pascal med egne
Htender havde indsyet i sine Kkeder et Papir
med mystisk Indskrlft som Middel mod Tvivl.

Selv ansete Laeger have i nyere Tid brugt A.

mod Pest.— Er end den religiose Forestilling ved
A. vsesentlig forsvunden fra den protestantiske

Kirkes Omraade (skont Vidnesbyrd om over-

troisk Brug f. E. af Nadverelementer have fore-

kommet lige til vore Dage), kan Rester af A.-

forestiUingen endnu mode os (Lykkeskillinger,

Opbevaring paa Legemet af Kastanier for Syg-

domme, Opbevaring af Hcstesko osv.). — Om
moderne Overtro indenfor Romerk., se F. H.
Reusch, Die deutschen Bischdfe und der Aber-
glaube (Bonn 1879). J. O. A.

Amun (Amon eller Ammonios). 1) Den hi. An-
tonios's Samtidige, A., Grundkeggeren af det be-

romte Encboersamlag paa de nitriske Bjerge.

Legenden (Palladius, Hist. Lausiaca VIII) for-

tsller, at A. paa sin Bryllupsdag overtalte sin

Brud til at afliegge Kyskhedslefte, og 18 Aar
efter trak han sig tilbagc til de nitriske Bjcrgc og
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besegte herefter kun sin Hustru 2 Gange hvert

Aar. Omkring ham skal der have samlet sig

o. 5000 Munke og Eneboere; de, der vare

fuldkomne, levede i fuldstsndig Ensomhed. —
2) Den yngre A., en af de beromte Eneboere
i det nitriske Samlag, Broder til Dioskuros,

Evsebios og Evthymios (>de 4 lange Brodre<),

skal have ladet sit 0re sksere af for at undgaa
at blive tagen til Biskop; derfor kaldtes han
>0rc-A.<. Legenden fortteller, at han kunde
hele det gl. og det ny Test, udenad, og at han
var vel hjemme i Origenes's Skrifter. Under
Valens blev han forvist for sin niktenske Orto-

doksis Skyld. Senere blev han af Patriarken

Theofllos i Alexandria anklaget for Origenisme
og sBgte da et Fristed i Konstantinopel hos Kry-
sostomos. Paa Synoden »ved Egen< (403) til-

bagekaldte han sin Origenisme og dode kort

efter.

Amyraut (Amyraldus), Moyse, fransk ref.

Teolog, blev fodt i Sept. 1596 i Touraine. Han
tilherte en indflydelsesrig ref. Familie, der forst

bestemte ham til det juridiske Studium. Snart

vendte han sig dog til Teol., blev forst (1626)
Priest og senere (1633) Prof, i Saumur. Hans alle-

rede da hejt ansete Navn bidrog meget til

at lueve Akademict i Saumur, man strommede
dertil ogsaa fra de ref. Nabolande. Des storre

Opsigt vakte det, at han blev beskyldt for at

fore nye falske Lrerdomme. Trods megen
Strid og heftigc Angreb, ister fra Udlandet,
lykkedes det dog A. at hievdc sin Stilling til

sin Dad 1664.

A's ejendommelige Lcere, der bestod i en ny
Formulering af den calvinske Praedestinations-

Itcre, harman kaldt >hypotetisk Universalisme<.
Man maa imidlertid ikke, hvad Modstanderne
gjorde, forveksle den med Arminianismens
Ltere; thi medens denne betegner en virkelig

Afvigelse fra den i Dordrecht sejrende calvinske

Ortodoksi, mencr A. netop ved sin Teori at

forsvare den ortodokse Loere bedre. Han
skelner mellem en blot ideal Universalisme
(abstrakt set har Gud vel Vilje til at frelse

alle ved Troen, men da intet Menneske, paa
Grand af den nedarvedc Fordservelse, opfylder
denne Betingelse, bliver faktisk ingen salig

ved denne Guds almindelige Vilje) og en real

Partikularisme (faktisk bliver nemlig kun de
salige, som Gud i sin evigt forudbestemmende
sserlige Vilje har forudbestemt dertil). Den
ideale Universalisme, der tilbyder den >objek-

tive Naade<, er altsaa egentlig et blot Tanke-
eksperiment, medens den >subjektive Naade<,
ganske som Calvin Irerer det, beror paa evig

Forudbcstemmelse. AUigevel vakte denne Lsere

(forst fremsat i *Brief trailt de la pridestina-

lion 1634<J heftig Modstand fra franske, men
isser fra frcmmede (hollandske, schwcizer-
ske) Teologer (Rivet, Spanhcim o. fl.). Dog
lykkedes det altid A. at hievde sin Sag paa
de franske Synoder (Alencon 1637, Charenton
1644, Loudun 1659), men isa;r i Schweiz for-

nyedes idelig Angrebenc paa ham, der omsider
forte til hans Fordommelse ved Formula con-
sensus Heloetici 1675.

Overfor den luth. K., der dengang just var
optaget af de calixtinske Stridigheder, var A.

fredelig stemt. Endelig maa nsevnes hans For-

tjenester af Moralen som teol. Videnskab (la

morale chrestienne, i 6 Bd. Saumur 1652—60).

(A. Sabatier, Etude hist, sur 1'universaMsme
hypoth. de M. A. Montauban 1867. Fraissinct,

Essai sur la morale d'A. 1889). J. P. B.

Ana (1 Mos. 36, 2), Esaus Svigerfader, en
horitisk Stammefyrste, Son af Seir. Navnet
forte ogsaa hans Broder, Sibeons Son, der til-

fseldig opdagede varme Kilder i den edomitiske
0rk (V. 24, 1 Kron. 1, 38).

Anab (Josva 11, 21), en Enakitby i Juda
Bjerge. 2 Ruinbyer (S. V. for Hebron) fore
nu Navnet Anab.

Anabaptister, se Gendebere.
Anabaton, den lille Ambon (>Diakonens

A.c) eller Forhojning foran de hi. Dore i de
gr. Kirker, fra hvilken de hi. Skrifter blive

oplsestc, og fra hvilken der ogsaa pnedikes.

Anaboladion, et gresk Navn paa det praestl.

Khedningsstykke, som hos Lat. kaldes Humerale
eller Amictus. Det bruges ogsaa om det Slor,

Kvindernc bar i den sldste kr. Tid, og om
Nonne-Slaret (uelamen).

Anacletus, se Anaklet.
Anadoker var det gr. Navn paa Faddere

(sponsores).

Anafora (Oploftelse, Ofring) var i den gl. gr.

K. Navn paa den hi. Nadver, enten af Hensyn til

den Hjerternes Oploftelse, som krevedes ved
den, eller af Hensyn til Brodets og Vincns Frem-
baerelse (Ofring). Hos Kopterne bruges Ordet
til Betegn. af hele Nadvertjenesten, men hos
Gr. og de andre Osterkendere navnlig om den
Del afdenne Handl., der felger efter: >Hjerterne
opad!< (Sursum corda), altsaa om den lat. K.'s

Prafatio og Canon (Konsekration, Oblation,

Kommunion og Taksigelsc). Af og til bruges
Bemevnelsen ogsaa om det Slor (det syr.

nuphir), der lsgges over Nadverelementerne.
Anagnoster var det gr. Navn paa dera, der

oplteste de hi. Skr. i Menighedens Forsamling;
se Lektor.

>
Anagoqisk Fortolkning (af det gr. Ord

avayooytj, Oploftelse) er en sieregen Art inden-

for den allegoriskc. Den hemmelige Mening,

man finder i Ordene, angaar her det kr. Haabs
Indhold, den himmelske Verden og den hin-

sidige Fuldendelse. P. Af.

Anaharat (Josva 19, 19), By i Isaskars

Stamme.
Anaja (Neh. 8, 4), en af Esras Medhjwlpere

efter Hjcmkomsten fra Babylon.
Anak (4 Mos. 13, 22), se Enakiter.

Anaklet. 1) A. I. (AviyxXyTos eller KXt/tos),

var Navnet paa en rom. Presbyter i Slutn. af
1. Aarh. I de teldste Fortegnelser over de
rom. Biskoppcr nievnes A. snart som Apostlen
Peters anden, snart som hans tredje Efter-

folger. Senere Efterretn. melde, at han blev
Martyr under Domitian eller Trajan. 13.

Juli er hans Mindedag. — 2) A. II, Modpave
1130—38, hed oprindelig Pietro Pierleone og
var Son af en rom. Fyrste, der nedstammedc
fra en trasteverinsk Jode. Under Pave Pascha-
lis II blev han o. 1116 Kardinal af S. Maria in

Trastevere, altsaa ved en K. i den Bydel, hvorfra

hans Familie stammedc. Hans mange Penge
skaffede ham Venner, og han begyndte at gore
sig Haab om Tiaraen. Da Honorius II var
dod, udvalgte de fleste Kardinaler og Borgere
og ntcstcn hele den romerske Adcl 14. Febr.
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1130 Kardinalen af S. Maria in Trastevere til

Pave; men allerede forinden havdc et Mindretal
af Kardinalcrnc kaaret Kardiualdiakonen Gre-
gor af Husct Frangipaui, Pierlconi'ernes Mod-
standerc, til Pave (Innocentius II). Pietro

Picrleone kaldte sig som Pave A. II, men hans
Udsigtcr til at blive aim. anerkendt tabte sig

betydelig, da han gjorde Kong Lothar af Tysk-
land til sin Fjcnde ved at slutte sig til Roger
af Sicilien, som han sksnkcde Kongekronen.
Ogsaa Frankrig og England ancrkendte hans
Modstander. Lothar kom endog til Rom 1133
og erklerede A. II i Rigcts Akt, og 1135 satte

en Synode i Pisa ham og hans Tilhamgere i

Rand. Kort efter kom Lothar for andcn Gang
til Italien, og Bernard fra Clairvaux bragte

forst Milaneserne og siden en stor Del af

Romeme til at falde fra A. II. Kong Roger
lod i sin Naervtcrelse fl. Dagc i Trcek Kardi-
nalerne strides om, hvem af de 2 Paver der
var den rctte. Inden Rogers Kendclse faldt,

dode A. II, 25. Jan. 1138. Fr. N.
Anakoluti, den Urcgelmrcssiglied i Srctnings-

bygningen, at en Setning ikke fortsaettes eller

fiildendes i den Form, som Begyndelsen logisk

krarver, entcn nu Forfatterens Tanke uvilkaarlig

erblevet afledet ved noget mellemliggende, eller

ban mcd Forsaet har onsket at give sin Tanke
et bedre Udtryk. Diktat vil altid begunstige

Frcmkomstcn af en Anakoluti, men forovrigt

hteoger den noje sammen med vedkommende
Forfatters lndividualitet; i N. T. trseffe vi den
sarlig hyppig hos Paulus. Sch. P.

Anakoreter, Encbocre (af avax&pia), jeg

trakker mig tilbage — fra Verden), se Munke.
Analogeion er i den gr. K. Navnet paa den

flyttelige Lsesepult, der brugcs under Oplses-

ningcn af Epistlerne og Evangelierne.

Analogia fidei (Rom. 12, 16) er Trossand-
hedernes organiske Enhed, som ger, at det

enkclte Led maa proves og fastsrettes efter

Helhedssammenhiengen som Rettesnor. Be-
grebet hvilcr paa den Overbevisning, at det
kr. Trosindhold danner en harmonisk Enhed,
baarcn af den sammc Aand, udcn indbyrdes
Modsigelser eller nforenelige Modsastninger.

Det er i Protestantismen, at Udtrykket har
faaet sin bcstemte, udpraegede Betydning. Da
Trossandheden foreligger i den hellige Skrift,

brugcs a. f. om Skriftens Hclhedsanskuelse,
der maa viere bcstemmende for Forstaaelsen

af Enkelthederne. Denne Helhedsanskuelse
sikrer man sig ved at gaa ud fra de utvivlsomt

klare og tydclige Skriftudsagn; dcrfor er det
at fortolke efter Troens Analog! det samme
som at lade de klare Skriftudsagn vtere vej-

ledendc for Udhegningen af de dunklerc og
mindre bcstemte. Troens Analog! brugcs alt-

saa som ensbetydende med Skriftens Analogi,

i Modsaetning til Romerkirken, der sa-tter

Kirkens Autoritet over Skriftens og lader

Traditioncn vs?re Skriftens Fortolker. P. M.
Anamelek, en assyrisk Guddom, der dyrkedes

af de i Israels Rige bosatte fremmedc Folk
2 Kong. 17, 31). Der blev bragt ham Borne-
ofre. Hans assyriske Navn var Anu. Han
fremstilledes i mskl. Skikkelse beklaedt med
Fiskehud og herte til de overate Guder (den

babyloniske Treenighed).

Allan (Neh. 10, 26) en af Israels Overster,

der medundertegnede Pagten, da Esra havdc
lest Lovbogen op.

Anani (Kron. 3, 24), Efterkommer af den til

Eksilet forte Konge i Juda Rige, Jekonja.

Ananias, gr. Form for det hebr. Hananja
(Herren er naadig). 1) Fader til Asarja (Tob.

5, 16 f). — 2) (Hananja) En af Daniels Venner
(Dan. 1, 6 o. fl. St. 1 Mak. 2, 59). — 3) (Hananja)
En Salvehandler A. og en andcn A. byggede mcd
paa Jerusalems Mure efter Landflygtigheden
(Neh. 3, 8. 23). — 4) Medlem af den forste

Menighed, Saffiras Mand (Ap. G. 5, 1 f). —
5) En Discipel i Damaskos, der ved Haands-
paalrcggclsc helbredede den blinde Savlos (Ap.

G. 9, 10 f). — 6) Ypperstepr. A. (47—59), der
ledede Rctshandl. mod Paulus (Ap. G. 23 og
24). Ifolge Joscfos skal Herodcs af Kalkis

have indsat ham efter Jasons Afstettelse. A.

var en Ven af Romerne, men hadct i Jerusalem
paa Grund af sine Grusomheder. Efter at

vrere blevcn afsat (59) levede han i Jerusalem
som Tyran, men i Begyndelsen af Jedekrigen

(66) blev han for sin Romervenligheds Skyld
myrdet af det forbitrede Folk.

Ananias fra Shirak, en armenisk Forf. fra

Beg. af 7. Aarh., der har efterladt sig en Selv-

biografi og en Homili til Epifani-Dagen, som
er betydningsfuld med Hensyn til denne Fest-

dags (og Juledags) Historie. Den er oversat

i >Thc Expositor* for 1896. Fr. N.

Ananja (Neh. 11, 32) en af Benjaminiter

beboet By, den nuvnerende Bet-Chanina, en Mil

N. for Jerusalem.

Anarkisme. Det var den franske socia-

listiske Forfatter Proudhon, der 1840 ferst

gjorde sig til Talsmand for Anarkiet, en Til-

stand, hvor den enkelte lever i den storst

mulige Frihed, uden at here til nogen Stat

eller vaere bunden af nogen Lov, men det er
navnlig russiskc Agitatorer, der have udbredt
denne Lierc, ikke mindst Michael Bakunin,
der dode 1876 efter et uroligt og reventyrligt

Liv. Han forkaster Staten i enhver som heist

Form; naar Mennesket er frigjort for enhver
Rest af den bestaaende Samfundsordning, vil

der efter hans Tcori af sig selv, i Kraft af en
Mennesket iboende Solidaritetsfolelse, danae
sig et frit Samfund, hvor alle ere lige, hvor en-

hver har Krav paa det fulde Udbytte af sit Ar-

bejde, og hvor alle flnde sig tilrette i fr! Ar-

bejderassociationer, blandt hvilke al Ejendom
fordeles, efter at den Revolution er fuldbyrdet,

som er nodvendig for at afskafTe Staten.

Disse Fantasier vandt i Slutningen af 60erne
strerk Indgang baade i Rusland (sierlig i de
dannede Klasser) og i Sydeuropa. Medens
Bakunin fraraadede Blodsudgydelse, gik hans
Disciple vidcre og videre, og den berygtede

Liere udbredte sig, at man ikke blot skulde

rydde saadanne Maend af Vejen, som vare en
Hindring forden revolutionaere Bevtegelse, men at

man overhovedet ved Mord og andre Voldshand-
linger skulde gore Propaganda for Anarklsmen,
idet enhver saadau Forbrydclse i Lebet af faa

Timer blev bckendt over hele den civiliserede

Verden og vakte Opnuerksomh ed for den anar-

kistiske Lsere. Ievrigt gjk Anarkisterne for en
stor Del ud paa at agitcre for deres Teorf

Mand og Mand imellem; medens Socialdemo.

kraterne sogte deres Stette i en fast Organise.
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tion, dannede Anarkisterne i al Stilhed form-
lose Grupper paa nogle faa Medlemmer, og
Blade og Klyveskrifter gik fra Haand til Haanil,

saa at hele Bevaegelsen flk et underjordisk

Praeg, nu og da med pludselige Udbrud,
skraemmende Verden ved Dynamitattentater og
Snigmord.
En stor Del af sine Tilluengere fandt denne

Laere indenfor Social isternes Raekker; men
Socialdemokraterne, scerlig i Tyskland, toge

hurtig Afstand fra den, og paa Internationales

Kongres i Haag 1872 kom det til en Kamp
mellera K. Marx's og Bakunins Tilluengere,

som endte med, at de sidste udelukkedes.

Dog har det ofte vaeret vanskeligt for Socia-

listerne at holde sig fri for dette deres yderste

Venstre. Snerlig guelder dette Sydeuropa.
Anarkismen har som anfort givet sig mange

blodige Udslag. Det ferste af de to Attentater,

som Kejser Wilhelm I var Genstand for i 1878,

skyldtes en Anarkist (Hodel), den russiske

Czars Mord 1881 kan delvis fores tilbage til

Anarkismen, og den franske Republiks Preesi-

dent Carnot blev i 1894 i Lyon myrdet af en
Italiensk Anarkist Caserio. Forud for dette

sidste Mord var der i Frankrig begaaet en
Rrekke Dynamitattentater og andre Forbrydel-
ser, som navnlig havde Paris til Skueplads.

Ogsaa i Amerika fandt Anarkisterne en Tumle-
plads. Bevaegelsen forplantedes navnlig dertil

af Tyskeren Johann Most. Efter Udstedelsen
-af den tyske Socialistlov af 1878 udvistes han
paa Grand af sin revolutiontere Agitation fra

Berlin og fortsatte sin Agitation i London,
indtil han blev fajngslet for Udtalelser i An-
ledning af den russiske Czars Mord og der-

-efter udvandrede til Amerika, hvor Agitationen
fortsattes. Men da Anarkisterne i 1886 under
Arbejderdemonstrationer i Chicago for Otte-

timers Dagen kastede en Dynamitbombe ind i

Politiets Raekker, vendte den offentlige Mening
sig med stor Kraft mod Most og hans Til-

luengere, saa at hele den anarkistlske Be-
vaegelse er svundet stasrkt ind. Most sank for

et Par Aar siden ned til at vaere omrejsende
Skuespiller, hvis Selskab opforte revolutionaere

Stykker.

Ogsaa i andre Lande har man med Kraft

bekaempet Anarkismen, saa at dens Tilluengere

ere blevne nodsagede til at fere et langt mere
maadeholdent Sprog end tidligere, og hele Be-
vaegelsen er trsengt sUerkt tilbage. Efter Carnots
Mord vedtoges i Frankrig en straeng Und-
tagelseslov mod Anarkismen ; omtrent samtidig
udkom lignende Love i Schweiz og Italien.

I det sidstnaevnte Land trues endog den blotte

Undskyldning af en Dynamitforbrydelse med
Tugthus eller Deportation. — I Danmark
vicrner Lov af 1. April 1894 >om Spraengstoffer<

mod Dynamitattentater. H. W.
Anastasia. Saaledes hed fl. Helgeninder. Den

teldste er den apokryfe hi. A., der skal have
lidt Martyrdoden under Nero ; 1 5. April er hendes
Helgendag. — Den neeste skal vaere bleven
Martyr under Diokletian (304?). Legenden for-

taeller, at hendes Fader, Pnetextatus, var Hed-
ning, men hendes Moder, Flavia, Kr. Efter
at have faaet Undervisning i Krdm. af den hi.

Krysogonos skal A. mod sin Vilje vaere bleven
bortgiftet til en fornem, men raa Hedning ved

Navn Publius, som forbod hende at soge til

Menighedens Forsamling. Efter Publius' s Dod
fulgte A. Krysogonos til Aqvileja, og kort efter

at han var bleven henrettet, skal hun selv

vrere bragt paa Baalet paa 0en Palmaria. O.
450 bragte Pulkeria hendes jordiske Levninger
fra Sirmium til Konstantinopel. Hendes Hel-
gendag er 25. Dec.; derfor laeste Paverne tid-

ligere den anden Julemesse i St. A.-K. i Rom,
og endnu mindes denne A. i den anden Jule-

messe, ligesom ogsaa hendes Navn forekommer
i Messens Kanon. — Under Valerian skal en
tredje A. have lidt Martyrdoden; hendes Hel-
gendag er 28. Okt. — Endvidere omtales en
fjerde St. A., der levede ved Kejser Justi-

nians Hof og for at undgaa hans iEgteskabs-

tilbud flygtede til et Kloster ved Alexandria,

hvor hun levede under Navnet >Gildingen
Anastasius*. Hun skal vaere dod 567; hendes
Helgendag er 10. Marts. Fr. N.
Anastasios. 1) A., Presbyter i Antiokia,

Ven af Nestorios, fulgte denne til Konstanti-

nopel og blev hans Raadgiver. Det var A.,

der i en Preediken i Konstantinopel udtalte

de skaebnesvangre Ord, som gav Stedet til den
nestorianske Strid: >Ingen maa kalde Maria
Guds Moder (Seoroxos). Hun var kun et mskl.
Vaesen, og Gud kan ikke vaere fodt af et mskl.
Vaesen«. Selv efterat Nestorios var bleven af-

sat, levede A. i Konstantinopel og holdt Liv
i det nestorianske Parti. — 2) A. I, Patriark

af Antiokia 559—599. Han var hojt agtet for

sin Laerdom og sit asketiske Levned og var
en ivrig Modstandcr af Monofysiterne. Da
han sogte at rejse de syriske Munke mod
Justinians Edikt til Gunst for Aftardoketerne,
truede Kejsercn ham med Afsaettelse og Land-
flygtighed, men Justinians Dod (565) liindredc

Udforelsen af Truslen. Justin II jog imidler-
tid A. i Landflygtighed 570, og Gregorios blev
da Patriark i Antiokia. Da Gregorius var ded
(593), kom A. efter Pave Gregorius d. st.'s

Tilskyndelse igen paa Patriarkstolen og dode
som Patriark 599. Han har efterladt sig

Praedikener. — 3) A. II var A. Is Efterfolger

som Patriark i Antiokia 599—609. Han stod i

Brevskifte med Pave Gregorius d. st. og over-
sat te denncs Hyrdebog paa Gr. Han dode
under en Opstand af Joderne i Antiokia, og
hans Lig blev lemlaestet og braendt. — 4) A.
Sinait var en beromt Praest og Munk i Sinai-

Klostret, som senere flk Haedersnavnet >den
ny Mose<. Ogsaa han var en ivrig Modstander
af MonofysiUsmen, og han rejste rundt i Syrien
og jEgypten for at modarbejde denne Vrang-
laere og for at omvende Joder. I et af sine
Skrifter bekaempede han Monofysiterne, i et
andet gav han en allegorisk Fortolkn. af
Skabelsen og Syndefaldet. Han dode o. 60
Aar gl. efter Aar 700 (K. Krumbacher, Gesch.
der byzant Lit, Munchen 1897, 64 f.). — 5)
A. var ogsaa Navn paa 2 gr. Hymnedigtere,
af hvilke den ene har skrevet et skont
og alvorligt Digt om Doden og de jordiske
Tings Forgaengelighed (Zeitschr. f. Kgesch. V,
224 f.). Fr. N.

Anastasius. Paver. A. I, Biskop i Rom
398—401, haevdede Rettroenheden over for Ori-
genisterne og var en Modstander af Dona-
tisterne. — A. II var Pave 496—98, altsaa
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under det lille Skisma mellem den ssterl. og
vcstcrl. K. (484—519). Han stnebte forgives

i-ftcr at faa Skismaet brevet. Under hans Styrelse

falder Frankerkongen Clovis's betydningsfulde

Daab. — A., oprindelig en romersk Pres-

byter, optraadte efter Pave Leo IV's Ded (855)

som Modpave over for Benedictus III, men
uden at kunne haevde sin Stilling. — A. Ill,

Pave 911—913. Om hans 2aarige Papat vides

intet. — A. IV, Pave 1153—1154, sendte

Nikolaj Breakspeare, Kard. af Albano, til Nor-
den for at ordne Kirkeforh. der. Han blev
oprindelig begraven i Kejserinde Helenas Sar-

kofag (nu opstillet i det vatikanskc Museum),
som nan havde ladet hente fra Helenas Mau-
soleum ved Via Labicana.

Anastasius, Bibliotekar, leerd rom. Kleriker

i 9. Aarh., havde leert Gr. af osterl. Munke, som
havde segt Tilflugt i Rom. Han blev Abbed i

Maria-Klostret iTrastevereog underHadrianus II

(867) den rom. K.'s Bibliotekar. 869—70 var
nan i Konstantinopel i en politisk Sendelse

og overvserede da det 8. ekumeniske Kon-
ciliums sidste Mode. Han dede rimeligvis

879 ; hans Gravsten Andes indmuret i S. Maria
in Trasteveres Forhal. Han har paa Grundiag
af gr. Kronografer skrevet en Chronographia
Iripertita og oversat gr. Pnedikener og Helgen-
legender samt Aktstykkerne fra det 7. og 8.

ekumeniske Koncilium. Man har Uenge holdt
ham for at vaere Forf. til den saakaldte Liber

pontificalit, men han har rimeligvis kun skrevet

eller redigeret de 2 Pavebiografier (Nicolaus 1

og Hadrianus II), der paa hans Tid vare de
sidste i Bogen. Man har ogsaa tidligere —
og dette forsvares endnu af fl. — gjort ham
identisk med den ovenfor nsevnte rom. Pres-

byter A., der 855 gjorde sig til Modpave, og
taget Forargelse af hans Venskab med den
styrtede gr. Patriark Fotios, der synes at

have bragt ham til at opgive den vesterl.

K.'s La?re om den Hellig-Aands Udgang ogsaa
fra Sennen. Fr. N.
Anat (Dom. 3, 31), Fader til Dommeren

Samgar, der frelste Israel fra Filisterne.

Anatema, se Band.
Anatot (Josva 21, 18), By i Benjamins Stamme,

lidt Nord for Jerusalem ; Pnestestad ; Fedested
for Davids Ypperstepnest Abjatar og for Pro-
feten Jeremja. Nuv»rendc Anata, en Landsby,
beboet af Stenhuggere.

Anchersen. 1) Ancher A„ Biskop, var en
Prststesen fra Holding. Han blev fedt 17. Jan.
1644 i KJerteminde, hvorhen Foneldrene vare
flygtede under Svenskerkrigen. Han blev Stu-

dent fra Odense 1661. 1665—66 studerede
ban i Wittenberg og besogte derfra flere andre
tyske Universiteter, hvor han sa?rlig dyrkede
de orientalske Sprog. 1668 blev han Rektor
og 1682 Pnest i Holding. 1692—93 rejste han
som Hofpnedikant i Udlandet med Kronprins
Frederik og blev efter sin Hjemkomst 1693
Biskop i Ribe og Dr. theol. Han dede 19.

Juni 1701. Han flk det Vidnesbyrd, at han
Tar en Mand af gammeldags Seeder, som kun
deri var ny, at han ikke havde den Tids gamle
Fql. — 2) Mathias A., Biskop, var Sen af
ovenn. Biskop Ancher A. og fedt i Holding 16.

Marts 1682. Han blev Student fra Ribe 1698,
studerede de orientalske Sprog og blev 1701

Klrk«-Uk»ikon for Nordon. I.

Rektor i Fredericia, hvor han hos Synagogens
Rabbinere studerede Hebraisk og erhvervede
sig omfattende Kendskab til den rabbinske
Literatur. De orientalske Studier fortsatte han
i Udlandet ved tyske, hollandske og engelske

Universiteter, men kom ikke til at virke som
Professor i disse Fag. 1709 blev han Professor

i Matematik, 1720 Pnest i Taarnby paa Amager,
1726 Pnest ved Trinitatis Kirke 1 Kjebenhavn,
og 1731 Biskop i Ribe. Men han fandt hverken
Stotte hos Kirkeinspektionskollegiet eller hos
Stiftets Gejstlighed og havde ogsaa i flere Aar
en forargelig Strid med Rektor Clir. Falster I

Ribe. Han dede i stor Fattigdom 26. Febr.

1741. S. M. G.

Ancillon. 1) David A., fransk Huguenot, f.

i Metz 17. Marts 1617, havde modtaget den
ferste Undervisning i sin Fedebys Jesuiter-

Kollegium. Senere studerede lian i Geneve og
blev protest. Pnest, forst i Meaux, siden (1653)

i Metz. Her disputerede han med en rom.
Katolik om Overleveringen og udgav paa Grund-
iag af denne Disput sin Traiti de la tradition

(1657). Da det nantiske Edikt blev ophevet,
maatte A. forlade Frankrig og tog til Tysk-
land, hvor han blev Pnest forst ved den fr. K.

i Hanau og senere i Berlin. Her dede han 3.

Sept. 1692. — 2) Hans teldste Sen, Charles
A., f. i Metz 28. Juli 1659, d. i Berlin 5. Juli

1715 som Direkter for den fr. Koloni og Fre-

derik H's Historiograf, skrev fl. Skrifter, i hvilke

han segte at god tgore det ulovlige og ukloge

i Ophcevelsen af det nantiske Edikt. — 3) Fra
ham nedstammede Peter Frlederich A., f. 30.

April 1767, d. 19. April 1837, der ferst var fr.

Pnest i Berlin og beremt for sin Veltalenhed,

senere Opdrager for Friederich Wilhelm (IV),

Legationsraad og tilsidst preussisk Statsminister.

Andagt betegner, etymologisk set, Tankernes
Samling om et eller andet Formaal. Sprog-

brugen har indsknenket Betydningen til Hen-
vendelsen af Hjertets Tanker paa Gud og de
guddommelige Ting. Saaledes bliver A. >det

ferste Trin til Sjelens Opleftelse til Gud, et

Betragtningens, et Contemplationens Forhold,

en Forening med Gud i den opbyggelige Tanke<
(Martensen). Mennesket hengiver sig til Gud
med sit Tankeliv i A., med sit Viljesliv i

Bennen. I A. er Gud, som tilbyder sig med
sin Naadc til en Modtagelse i Menneskets Be-
vidsthedsliv, endnu kun Formaal for Menne-
skets Tanke. Forholdet kan endnu blot vssre,

at Gud er til Stede 1 tredje Person (som Han.
ikke som Du). Under A. er Gudsforholdet
overvejendc opfattet almindeligt a: som For-

hold til hele Skabningens eller Menighedens
Gud (modsat det individuelle Forhold i Bennen
til m i n Gud). — A. tages ofte i mere udvidet

Betydning som omfattende baadc Betragtning

og Ben (jvfr. Udtrykkene A.-evelse, A.-time, Hus-
andagt). Mennesket kan her forholde sig enten
mere aktivt, idet det drager sig bort fra den
ydre, synlige Verden med dens Arbejde og
lefter Tanken til den usynlige for at ssenke sig

deri, eller mere passivt, idet det betages og
henrives af Gud, ja ligesom leftes med det

indre Menneske til det aandeliges Sfsere og
fyldes med salig Fred. Talc vi om Andagts-

evelser, A.-beger, Husandagt, tage vi Ordet i

den ferste Betydning. Imod Romerkirken og

G
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Svsermere bestemmcr den luth. K. Guds Ord
som eneste Middel til sund Tilfrcdsstillelse af

Andagtstrangen. A. kan vtekkes ved mange
Midler (Naturen, Historien, egne Livserfarin-

ger, Kunst osv.), men ikke tilfredsstilles der-

ved. H. W. T.

Andagtsbager (cllcr bedre Opbyggelsesboger
jf. Ef. 2, 20) skulle vwkke og ntere vor An-
dagtstrang og lede den private Andagtsovelse.

De opfylde deres Formaal i samme Grad som
de staa i tjenende Forhold til Guds Ord i

Skriften, henvise til det og breres af det. Tiders
og Kirkesamfunds mange skiftende Retningcr,

Opfattelser og Stemningcr ere afspcjlede i dem.
Den forkonstantinskc Kirke brugte med For-

kserlighed Hermas's Pastor og de nytestamentl.
Apokryfer. Siden nod Augustins Bekendelser
og senere Pseudo-Dionysios's Skriftcr stor An-
seelse. Middelalderen holdt sig isa?r til Le-
gender eller Skrifter som Bernard af Clair-

vaux's og de tyskc Mystikeres (Tauler, Heinrich
Seuse og »den tyske Teologii). Far Reforma-
tionen fremkom Thomas fra Kempens >Kristi

Efterfolgelses (overs, paa Dsk. i 15. Aarh. i

Grinderslev Kloster), der siden er bleven hele
Kirkens Andagtsbog. — Den lutherske Kirke
brugte ister Luthers Postiller, Psalraer og Kate-

kismer, den rcformerte mest den gammeltest.
Psalmebog til A. Siden vandt Joh. Arnds
>Sande Kristendom<, Joh. Gerhards *Medita-

tiones sacra;*, Heinrich Mailers >Aandelige
Hviletimer«, Chr. Scrivers >Sjceleskat<, Speners
og A. H. Franckes Skrifter mest Udbredelse.
Til vor Kirkes klassiske A.-forfattere regnes
Wurttembergerne Rieger (Fader og Son), Bengel,

M. F. Roos, Danskerne N. Hemmingsen, J. Broch-
mand, Jersin, Pontoppidan, Svenskerne Sved-
berg, Nohrborg og Schartau. Bogatzkys >Gyldne
Skatkiste< fra forrige Aarhundrede vandt
stor Udbredelse i Opvtekkelseskredse. I Ratio-
nalismens Tid fik Zschokkes >Andagtstimer<
megen Indgang. Senere er det samme blcvet
Tilfselde med Arbcjder af Ludvig Harms, Tho-
luck (>Stunden christlicher Andacht<), Uhl-
horn, Gess, Max Frommel, Wagner-Groben, og
en talrig Skare af Postiller, Psalme- og Bonne-
beger. Af danske maa vel saerlig nsevnes

Mynsters >Betragtninger<, Monrads »Fra Bon-
nens Verden< og fl. af S. Kierkegaards op-
byggelige Skrifter. — Den rom.-kat K. har
isser sogt Opbyggelse ved Skrifter af Frans af

Sales (Traili de Vamour de Dieu og Philothea),

Fdnelon (Lettres spirituelles), Miguel de Molinos
(Guida spirituale) og Lorenzo Scupoli (II com-
battimento spirituale). — Den engelske Kirke er
srerdeles rig paa folkelige Opbyggelsesskrifter,

sterlig udbrcdte ere dog Puritaneren Richard
Baxters The Saint's Everlasting Rest, Bap-
tisten John Bunyans The Pilgrim's Progress,

Nonkonformisten Philipp Doddridge's fii*e and
Progress of Religion in the Soul, og i nyere
Tid John Kebles Digtsamling The Christian

Year og E. M. Goulbourns Thoughts on Per-
sonal Religion.

Man bar modarbejde den Overvurdering af
A., der lader Bibelordet fortnenges. Et forstan-

digt Udvalg er fornodent, dels af Hensyn til den
cnkeltes Sjeclstilstand og deraf felgende aande-
lige Trang, dels ogsaa paa Grand af det ref.-

metodistiske Vtesen, som fra England og Ame-

rika titengcr sig ind i vor lutherske Kirke,
ikke mindst i Norden. Den moderne kriste-

lige Andagtsliteratur udmrerker sig i det hele
mere ved abstrakt Reflexion, retorisk Ord-
rigdom, afglattet, kolig Stil end ved bibelsk
folkclig Kraft, Umiddelbarhed, Varme og Sim-
pelhed. H. W. T.

Andelin. Anders, f. 23. Nov. 1809. blev
Student 1829 i Helsingfors. pnesteviedes 1835
og virkede dcrcfter i forskellige Mcnighedcr.
Han udmserkede sig ved praktisk Arbejdsomhcd.
1853—59 var han Sognepncst i Utsjoki i Lap-
land, hvor han virkede for Befolkningens Op-
lysning ved Udgivelse af flere nadvendigc Boger
paa Lappisk. Han forfattede >BeratteIse
6fver Utsjoki socken< (Suoml 1858), »An-
teckningar i Lappsk grammatik< og
>Enare-lappska sprakprof med regi-
ster'. 1860 blev han Sognepr. i Paldamo,
hvor han dode 2. Jan. 1882. A. S.

Anderledy, Antonins, den 23. General for
Jesuiter-Ordeuen, blev fodt 1 Brigue i Kanton
Valais i Schweiz 3. Juni 1819. 1838 traadte
han ind i Jesuiter-Ordenen, 1853 blev han
Rektor for Jesuiter-Kollegiet i Koln, 1856 Rektor
for Kollegiet i Padcrborn, 1859 Provinsial, 1865
Prof. 1 Moralteol. i Maria-Laach, 1869 Rektor
for Maria-Laach, 1870 en af Generalens, Pater
Beckx's, Assistenter, 1883 Generalvikar og 16.

Maj 1884 Ordencns General. Han dode i Fie-
sole 19. Jan 1892.

Anders ( Hellig- Anders), en sjiellandsk

Folkehelgen fra Valdemarstiden, der dog ikke
naaede kirkelig Kanonisation. A. var Prrest i

Slagelse og foretog en Pilcgrimsrejse til det
hellige Land. Historien om hans vidunderlige
Hjemfsrd fortaltes allerede af en omtrent
samtidig flandersk Dominikaner. Et gammclt
Kruciflks paa Hvilehoj ved Slagelse betegnede
for Aarhundreder Stedet, hvor A. vaagnede op,
efter at vaere slumret ind i Paliestina. Gengse
Underlegender bleve lokaliserede i den m«rke-
lige Pra-sts Historie, ja Folket tilsatte hedenske
Sagn (hans Ridt om Slagelse Byjord). A. skal

va-re dod 1205. (Danische Bibliothek III, 150 f.;

H. Olrik, Dske Helgener 317 f.). J. O. A.

Anders af Berglura, Biskop, var tilstede ved
Provinsialsynoden i Helsingborg 1345, hvor det
danske Presteskab vedtog vigtige Bestemmelser,
for at straffe Void paa Kirkens Personer og
sikre dem mod Nod, der forfulgtes af den verds-
lige Magt. Han dode 1354. J. O. A.
Anders Snnesen, iErkebiskop og teol. Forf.,

Son af Valdemar I's Raadgiver Sune Ebbescn
og Ca>cilie, fodtes paa Knardrup i Sjcelland

1160 (7?). Han sendtes, for at fuldende sin

kirkelige Uddannelse, til Paris, hvor han stu-

derede Skolastik og Kirkeret, isa?r hos orto-
dokse Dialektikere (Peter af PoitiersX dog og-
saa hos de victorinske Mystikere. Han besogte
Italien og England, men vendte atter tilbage

til Paris, hvor han optraadte som teol. Lsercr,

muligvis i Genovefa-Skolen. Efter sin Hjem-
komst o. 1190 blev han Provst i Roskilde og
Knud VI's Kansler. 1194 sendtes A. og Abbcd
Vilhelm til Rom for at klage over Filip Au-
gusts Forskydelse af hans Dronning Ingeborg,
Knuds Sester. Med pavelige Breve kom de
til Frankrig, men opnaaede intet, ja maatte
endog taale et kort Fangenskab i Dijon. 119ft
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rar A. igen 1 Danmark. 1201 blev han sin

beremte Fnendes, Absalons, Efterfolger paa
Lands jErkestol. Paven meddelte ham Pallium
og stadfiestede bam som Sverigs Primas, en
Myndighed A. udovede med Held, trods de
nrolige Forhold mellem Naborigeme. I Dan-
mark optog A. en omfattende Virksomhed for

Kirke og Stat. 1203 salvede han Valdemar II

og matglede mellem Kongen og Grev Adolf af

tauenburg. 1206 medvirkede han for Btskop
Valdemar Knudsens Losladelse. Samme Aar
meddelte Paven ham en, rigtignok kun delvis,

Stadfcestelsc paa de Statuter, A. havde faaet

vedtaget paa en Nationalsynode i Sjeelland om
Ponitenslovc og Prtesternes sommelige Stilling.

Trods den danske Kirkes Udvikling var den
da ikke helt paa Hejde med Roms Krav. Dog
naaede A. videre i sit Stift end Absalon, han
file Kirketiende indbrt i Skaane og ivrede for

Colibat. For Danmarks Missionsvirksomhed
stod han som Leder. 1203 pnedikede han
Korstog, og sclv fulgte han Korshseren til Liv-
land og opholdt sig Vinteren 1206 1 Riga, hvor
han udlagde Davids Psalmer for Prsesterne.

Paven gav ham Tilladelse til at vie Bisper for

de omvendte. Med levende Interesse for de
nordiske Korstog paalagde Innocentius III ham
fortsat Virken for Sagen. Rimeligvis var A.

ogsaa 1215 til Stede ved det store Lateran-
made, hvor Paven atter manede til Kamp.
Efter Estlandstoget 1219 opholdt A. sig paa
Missionsmarken, ordnede de kirkelige Forhold
og grundlagde Revals Bispesaede, men de ovrige

Forhaabninger for iErkestolen modarbejdedes
af Biskop Albert af Riga, og de Danske kunde
ikke litevde den Overhejhed, de tilstnebte

over dennes Missionsmark. Den pavelige Af-

gorelse 1224 udelukkede dem derfra. Syg var A.

vendt tiibage og onskede at nedlsgge sin Stav.

Han knyttede dog endnu sit Navn til Grund-
lrggelsen af det ferste danske Dominikancr-
kloster, der byggedes 1222 i Lund. Samme
Aar besegtes Landet af en Kardinal, Gre-
gorius Crescentius, der I Slesvig i Spidsen for

Kirkens Kleresi forbed Pra?stea;gteskab. A.

styrede endnu sit Embede 1223 og gik som
Danmarks everste Mand i Forben for sin

fangne Konge hos Honorius III, men angrcben
af Spedalskhed resignerede han samme Aar
og trak sig tiibage til 0en Ifo i Skaane, hvor
han dede 24. Juni 1228. Han begravedes i

Lunds Dorakirke (Graven undersegtes 1833).

A.'s Ijerdom, Dygtighed og personlige Fortrin
gar ham til en af vor Middelalders betyde-
ligste Skikkelser. Sierkendet paa hans Op-
trstden var human Miidhed, og han forstod

wimtcrket at forene sin Stilling som Kirkens
ferste Mand med de Krav, Staten rettede til

ham. Hans >jomfruclige Liv< gjorde ham til

personligt Forbillede for hans Klerikere, og
fra K.'s Leder i Rom hcedredes han gentagne
Gange med en ekstraordinser Legatmyndighcd,
som viser den Tillid, han nod. I sin Tids
aandelige Tankekreds bevsegede han sig med
Lrthed, men delte den ogsaa fuldtud, som hans
Virken og Forfatterskab viser. Han fremmede
Mariadyrkelsen og segte sin Kirkes JEre i

Htlgenglorie (Abbed Vilhelms Kanonisation
skrldtes A.). Domkirkens vierdige Udstyrelse
h» ham paa Sinde, ligesaa Kapitlets Fordel. Til

Fremme af Kannikernes Studier skrenkede han
testamentarisk sit Bibliotek. Hans Ros i Dedika-
tionen af Saxos Krenike var velfortjent. — A. S.'s

litenere Hovedvaerk er det didaktiske Digt
Hexaemeron I 8040 Iatinske Verslinier. Det
besynger ikke blot, som Navnet antyder, de 6
Skabelsesdages Vterk, men behandler storste

Delen af den skolastiske Dogmatiks og Etiks
Indhold med stadig Anvendelse af allegorisk

og moralsk Skriftudlaegning. Vasrket er for-

fattet mellem 1196 og 1206 og bestemt til

Studiebrug for Teologer, der ikke kunde rejse

udenlands. A. vil udbrede latinsk Dannelse,
men ikke efter hedenske Kilder, af hvis Brug
han er en Modstander. Vaerkct er trods
Mangel paa Originalitet vor Middelalders teo-

logiske Hovedvierk. A. er viesentlig en for-

kortet Peter Lombarder; I det historiske felger

ban mest Peter Comestor, i Enkcltheder Hugo
af St. Victor, den mest skolastiske af Pariser-

raystikerne, oftere eser han dog af Peter af

Poitiers. Hans poetiske Forbillede er Alain
fra Lille. Grsesk Literatur kendte A. ikke, latinsk

Patristik na\sten ndelukkende paa anden Haand,
af klassiske Va?rker kun faa. Hans Sprog tor

dog maales med det bedste fra hans Samtid,
og selv som Digter maa han roses. — Som
Supplement til Vaerket forfattede A. en Bog
om de 7 Sakramenter. Sin Iver for Maria-
dyrkelsen lagde han for Dagen i gudelige Digte,

2 Sekvenser ere bevarede. Endelig oversatte

han skaanske Lov paa I-atin. (Fr. Hammerich,
En Skolastiker og en Bibelteolog fra Norden
1865; Forordet til M. CI. Gertz's Udgave af

Hexafmeron 1892). J. O. A.

Andersen. 1) Anders A., Pnest og teol.

Forfatter, f. 18. Jan. 1846 paa Holmsland ved
Ringkebing. Uddannet ferst i Almueskolen,
siden paa Staby Hojskole, sogte han 1863 til

Kbhvn. og dimitteredes 1865 som Student; 1869
blev han teol. Kand. Efter at have levet

nogle Aar som teol. Manuduktor blev han
1873 Kapellan og Seminarielrcrer i Jellinge,

1877 Sognepnest i L'ldum og Langcskov, 1887
i Seborg-Gilleleje. Hans Skrifter ere isser af

eksegetisk Indhold. Efterat have undersegt

Evangeliernes Opfattelse af Herrens Liv i

Enkeltskrifter (1878—90), har han i 1894 i

>Menneskets Sen, Evangclieopfattelsernes En-
hed, fremstillet i Grundtnek< draget sine

Resultater. — 2) Frederik Vilhelm A., Provst

og teol. Forfatter, f. 11. Sept. 1820 i Kbhvn.;
Student 1838; Cand. theol. 1843. Blev 1844

Adjunkt i Vordingborg, 1845 Sognepnest i

Nordrup-Faringlose, 1871 i Ringsted-Benlese og

Provst. 1895 tog han sin Afsked. Siden 1877

har han vaeret Medlem af Ccnsurkommissionen
for teol. Embedscksamen. 1880 blev han Dr.

theol. for en hist.-dogmat. Afhdl. om >Embede
og Ordination i dcres indbyrdes Grundforhold<.

A. er en Discipel af Martensen. Hans antagnc
Licentiatdisputats om >dct kristelige Under-
begreb* blev ikke forsvaret eller udgivet, da
Benyttelscn af det danske Sprog megtedes ham.
1879 udgav han >Studler over Martensens Etik<,

Tillige har han fbrfattet Here homiletiske og
kirkelige Lejlighedsskrifter. udgivet en Postil

(>I^der eder forlige med Gud< 1886)o« « flere

Aar va?ret Formand for Roskilde Pra?^' "'*.

J. 0. A. — 3) Herman A., en Job
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fra Odense, Dr. i de frie Videnskaber og i Kirke-

ret, var i Beg. af 16. Aarh. Prior for St. Hans
Kloster i Odense, og gik den pavelige Legat, Kard.

Raymond Perault til Haande, da denne solgte

Korstogs-Aflad i Norden. — 4) Jens A. (Belde-
nak o: med den skaldede Nakke) var en Sen
af en fattig Skomager i Brendum ved Limfjorden
og studerede i sin Ungdom i Kdln og senere

i Rom, hvor han maaske uddannedes i det

pavelige Kancelli. Efter Hjemkomsten tog

Kong Hans ham i sin Tjeneste. Paa Grand
af bans diplomatiske Klegt betroede Kongen
ham mange betydningsfulde Hverv og fik ham
ved sin Indflydelse 1501 valgttil Biskop i Fyn.

Men da han paa ct Fredsmede i Lfibeck uden
Fuldmagt forpligtede Kongen til atbetale Lfibeck

en Skadescrstatning paa 56,000 Mark og des-

uden vakte Forargelse ved sin Stridssyge og

Godskserhed, tabte Kong Hans Taalmodigheden
og klagede over ham til Paven. Klagepunkterne
egedes yderligere af Christiern II, der tilsidst

lod ham feengsle og ferst leslod ham 1520 paa
den Betingelse, at han for Livstid overlod

Kongen to Tredjedele af sit Stifts Indtsegter

til Erstatning for de Tab, han havde forvoldt

Kronen. Oerefter blcv han tagen til Naade igen

og fulgte Christiern II til Sverig, hvor han
fik Saede i den gejstlige Ret, der faeldede Ksetter-

kendelsen over Sten Sture og hans Medhjaelpere.

Til Len derfor fik han Strengnas Bispestol.

Efter Kongens Bortrejse fra Sverig blev han
Medlem af Regeringen tilligemed Gustav Trolle

og Diderik Slagheck, men paa Grand af sin

djaerve Optrteden overfor Kongen, Moder Sig-

brit og Slagheck faldt han atter i Unaade
og fortes omkring i forskellige Faengsler, men
blev udfriet af Lybekkerne og vendte senere

tilbage til Fyns Bispestol, efter at Frederik
I var bleven Kongc. For at bode paa sine

ringe Indtsegter begyndte han nu en om-
fattende Studehandel, hvilket vakte stor For-
argelse, og yderligere egedes den ved hans
ubeendige Stridssyge. Han lagde sig ud med
Konge, Adel og de lutherske Praedikanter.

Under disse Stridighcder lod han falde saa
dristige Ytringer om Kongen, at han 1530 blev
demt til Tremarksmand som jEreskaender.

Men for end Dommen faldt, havde han 1529
afstaact sit Bispcdemme til Knud Gyldenstjerne
og taget Ophold paa en Bispegaard paa Taa-
singe. Her blev han 1533 fanget af en Adels-
mand, der mishandlede ham paa den haanligste

Maade, indtil en Sltegtning i Lfibeck leskebte
ham. Han dade i Lfibeck 20. Jan. 1537. Et
Billede af ham paa en jysk Altertavle frem-
stiller ham med fyldigt Nakkehaar. Dette
liar fremkaldt en ny Forklaring af hans Til-

navn som >Stivnakke<. Den passer paa hans
Karakter, men lader sig dog vist ikke fast-

holde.
*

S. M. G.

Anderson, James, presbyteriansk Praest, f.

o. 1680 i Aberdeen, blev 1710 Praest ved den
presbyterianske K. i Swallow Street i London,
senere ved en anden presbyteriansk K. ssteds.

Han var et ivrigt Medlem af den unge Fri-

murer-Loge og har forfattet Ordenens Kon-
stitutionsbog (>T7ic Constitutions of the Free
Masons* 5723 a: 1723), samt forsvaret Logen
mod forskellige Angreb. 1732 udgav han »Royal
Genealogies*, en Samling genealogiske Tavler

over Kejscre, Konger og Fyrstcr fra Adam til

hans egen Tid. Han dodc 1739.

Andersson. 1) Lars A., (Laurentius Andrea;)
Grundhegger i Sverig af en protestantisk faedre-

landsk Kirkepolitik, antages at vaere fedt 1482.

Han studerede i Skara og Upsala, hvor han tog
Baccalaureatsgraden, indskreves 1498 i Rostock
og blev s. A. Mag. i Leipzig. I en paa Rigs-

forstanderens og Raadsherrernes Vegne opsat
Protest mod Kong Hans (af 21. Juli 1505}
undertegner han sig »Clericus Strengenensis

dioecesis, publicus apostolica auctoritate notarius*

(Praest i Strengnas Stift, med apostolisk Be-

myndigelse offentlig Notar). Han besegte Rom
3 Gange, sidste Gang 1509, efter Aaret forud
at have indledet Underhandlinger med Abbedis-
sen i Vadstena om Overladelsen af S. Birgittes

Hospital i Rom i hans Vaerge, en Still iug, der
dog tilfaldt Klosterbroderen Peder Mansson.
1520 finde vi ham som iErkedegn i Strengnas
udeve kirkelig Domsret og vaerne K.'s Gods og
Ejendom der, og som nedtvungen Bisidder 8.

Novbr. tage Del i Dommen over Biskop Matts
Gregorsson. Som Stiftets fornemste Mand ind-

satte han under Vacancen Olaus Petri til For-
stander for Kapitelskolen. Nu indtraf det

ydre Vendepunkt i hans Liv, der viste den
Forandring i Anskuelscr, der var foregaaet

med ham. Paa Valgrigsdagen i Strengnas 1523
traf han sammen med Kong Gustaf og ud-
viklede for ham sine Tanker om, hvordan >Dr.

Martinusc havde begyndt Reformvserket og
>kringskurit pafve, kardinaler och biskopar<

samt bevist, at deres store Magt og Herre-
demme ikke var grundet paa Guds Ord. Efter

Rigsdagens Slutningblev >Mester Lars< Kongens
Sekretaer og Kansler og forenede med jErke-

diakonatet i Strengnas det i Upsala, ja fik

endog Indkomsterne af Wirmo Pastorat i Fin-

land. Hans kraftige faedrelandske Kirkepolitik

ytrede sig nu i de rask paa hinanden felgende

kgl. Skrivelser til Paven og Kardinalerne (i

Sept.. Okt. og Nov.) om Nedvendigheden af

Besaettelsen af de svenske Bispestole. Gustaf
fordrede fra Begyndelsen >Bisper, som paa
saadan Vis forsvare Kirkens Frihed, at de
ikke skade den kgl. Krone*, men lovede til

Gcngaeld, >at lade hele sin kgl. Autoritet tjene

til Lydighed under hans Hellighed og den hi.

rem. Kirke<. Men i det sidste Brev erklaerer

han, at, hvis Paven vedvarende naegter dette,

vil han lade de udvalgte Bisper >stadfaestes af

den eneste Ypperstepnest, Kristus>, og han
forsikrer, at en Udlaending skal aldrig faa Lov
at beklaede en svensk Bispestol. Efterat en
Skrivelse af 23. Maj 1524 til Kardinal Campeggi
havde gentaget nsevnte Forsikring, afbrodes
Forhandlingerne med den rom. K. Samme
A. sender han Vadstenabredrene sin mserkelige

Skrivelse og forklarer, at, skont det er bleven
Skik at betegne Pnestesamfundet eller endog
Kirkebygningerne med Ordet Kirke, saa mener
Skriften dog altid hermed Menneskcrs, isser

de troendes Forsamling 3: det kr. Folk, der
derfor har Ret til at redde et betnengt Faedre-

land ved Brngen af Kirkens Midler, thi >det

er ugudeligt at skaane Kirkens Selv, naar
Folket er i Fare*. Han fordrer. at Luthers
Ltere skal bedemmes alene efter Biblen, og
tilfojer, >at Martinus er storre, end at han kan

Digitized byGoogle



Andersson — Andreas. 85

gendrives af os enfoldige Mtend<. Vesteras-
Rigsdagens Bcslutning 1527, den apostolske
Successions Bevarelse ved Bispevielsen af 5.

Jan. 1528, Orebro-Kirkemedets Beslutninger
1529, Kongens Forsvarsskrivelse for Reforma-
tionen ved Strengnas-Rigsdagen s. A., samt
det udaterede Brev til Biskop Brask (sand-

synligvis af s. A.) betegner Glanspunkterne i

den store Kanslers ligesaa betamksomme som
energiske Virksomhed. AUerede 1530 viser det
sig lmidlcrtid (i Brev til Sveno Magni i Skara),

at en Misstemning er indtraadt mellem ham og
Kongen i Anledning af den udsatte Beskikkelse
af en ^Erkebisp, som laa Kongen >kun lidt

paa Hjerte<. Efter i Virkeligheden at have
sejret ved Laurentius Petris Valg og Indvielse

Sept 1531, fratraadte A. Kanslerembedet i

Okt. s. A., men vedblev dog at vaerc Medlem
af Rigsraadet. Kloften mellem Kongen og den
endnu mtegtige jErkedegn, der ksempede for

Kirkens Frihed, udvidedes stedse, indtil han
efter det stormende Kirkemode i Upsala 1539,
hvor Conrad v. Pyhys Misfornejelse sterlig

synes at have vendt sig mod ham, tilligemed

Olaus Petri Nytaarsaften anklagedes for Hoj-
fornederi (Fortielse af en Sammensvsrgelse imod
Kongens Liv, meddelt i Skriftestolen ; For-
aarsagelsc af Vanskeligheder for Kongen ved
at afskaffe den papistiske Overtro; Forsog paa
Genoprettelse af Bispemagten m. m.). 2. Jan.
1540 demtes han til at >rettes med Sv«erd<,

men benaadedes, dog med saa droje Boder, at

Hasten hele hans Formue gik i det kgl. Skat-

kammer. Naar undtages, at han 1541 syncs
at have vseret tilforordnet af Kongen som gejstlig

Bisidder i en Overdomstol, levede han tilbage-

trnkkent i StrengnSs til sin Dod, 14. April
1552. — Af Skrifter har han udgivet: »Een
kort Undervisning om Troona och godha Ger-
ningar<, Stockh. 1528. Hvilken Del han har
haft i Oversattelsen af N. Test. 1526, er uaf-

gjort. Modsatte Resultater herom foreligge

i Schficks »Ofversattaren af Thet Nya Testa-
mentit< og i Steffens >Vara fdrsta reformations-
skrifter«. (Rundgren, Minne af Laur. Andrea;
1894; O. Ahnfelt, Om Kanslern L. A. i Sv.

histor. Tidskr. 1896). O. A. — 2) Lars A., en
Indsidder fra Sjulsmarks By i Pitea Sogn,
spilledc en stor Rolle bl. de saakaldte >Nya
Lasare< (se d. Art.). 1808 udsendte han et

Sendebrev, der bar Titlen : > Allvarlig formaning
till alia rattsinniga kristna att vakta sig f5r

all falsk lardom, men i synnerhet for Per
Tollesons skrifter<. 1 dette Sendebrev dadler
han Prsesten Per Tolleson (se d. Art.), fordi

hans Prtedikener formentlig vilde >paabyrde
de Kr. en ny Skyld< og >fore dem fra Naaden
og Velsignelsen til Loven, Gerningerne, Deden
og Forbandelsen<. 1814 rejste han med et

Par ligesindede Venner til Skelleftea Sogn, for

ogsaa der at virke for sin antinomistiske La?re,

og i Skelleftea fremkaldte han en Beva:gelse,

der tilsidst forte til et Brad med Statsk. (se

Art. Ristrom, Johan). Fr. N.
Andliga fr31set<, den svenske Betegnelse

for de Privilegier, som Staten 1 Middelalderen
radrommede Kirken eller sserlig Kirkegodset.
Fralse, af isl. frelti, betyder Frihed, men bruges
siden 13. Aarh. om Privilegier i Aim. eller

issr om Skattefrihed, derpaa ligefrem om de

privilegerede Stauider og den privilegerede Jord.
>A. f.< grundlagdes i Sverig ved Sverker den
yngres Brev af 1200, der fritog Kirkernes
Huse og Jorder for kgl. Afgifter. Ikke uden
Meje fik K. de senere Konger til at forny dette
Privilegium, men efterhaanden vandt >A. f.<

almindelig Anerkendelse i Sverig som andet-
steds. Lovene optog Bestemmelser om Kirke-

bolets Skattefrihed, dog stredes man om For-

staaelsen af den Jord, der herte til Kirkebolet,

men Kongerne gjorde ofte ogsaa K.'s ovrige

erhvervede Jord fri. >A. f.< opherte i Sverig

ved Vesteras-Recessen 1527, dog nyde Praeste-

boligerne stadig Frihed for Rente og Tiende til

Kronen. (Se iovrigt Art. Kirkegods). O. A.
Andrada, Diego de Paiva, portugis. Jesuit,

f. i Coimbra 26. Juli 1528, d. 1575. Han spil-

lede en betydelig Rolle paa Tridentiner-Kon-
ciliet og skrev paa dettes Opfordring et Par
Modskrifter mod M. Chemnitz's Theologia
Jesuitarum pracipua capita (1562), hvilke atter

gav den beremte luth. Teolog Stedet til Af-

fattelsen af hans Examen concilii Tridentini.

Andrea, Girolamo d', Kardinal, f. 12. April

1812 i Napoli, var forst iErkebiskop af Mitylene
in partibus, derpaa Biskop af Sabina og Abbed
af Tarfa. 1852 blev han Kard. og senere Pne-
fekt for Index-Kongregationen. Som saadan
tog han Del i Fordommelsen af Rosminis og A.

GOnthers Filosofl og af flere gallikanske Skrifter,

ligesom han ogsaa greb ind i Striden mellem
Biskop Malou og Professorerne i Louvain. 1864
udtalte han sig skarpt imod den pavelige En-
cyklika Quanta cura, og da han, uden Pavens
Tilladelse, rejste til Napoli og ikke vendte til-

bage, skont Pius IX kaldte ham til Rom, blev

han 1866 suspenderet som Biskop af Sabina,

1867 som Kardinal. 14. Jan. 1868 blev han
iraidlertid atter tagen til Naade. Han dode
13. Maj 1868.

Andreas, Apostel, Sen af Jonas, Broder til

Peter (Mt 4, 18), stammede fra Betsaida (Joh.

1, 45), boede senere sammen med Peter og bans
Familie i et Hus i Kapernaum (Mk. 1, 29). Jesus
kaldte begge Brodrene fra deres daglige Dont som
Fiskere til sine Medarbejdere (Mt. 4, 18; Mk.
1, 16). Beretningen om denne Kaldelse forud-

ssetter et tidligere Made med Jesus, hvilket om-
tales i Job. 1, 35—43, hvor A. af Doberen
Johannes blev henvist til Jesus, og senere selv

forte Broderen Peter til ham. I N. T. nsevnes A.,

foruden i Apostelfortegnelserne, i Joh. 6, 9; 12,

22 og Mk. 13, 3. Evsebios lader ham virke blandt

Skyterne, hvorfor Russerne sere ham som deres

Apostel. Andre lade ham forkynde Evangeliet

i Gnekenland, senere i Lilleasien og Thrakien,

hvor han skal have indsat Stakys (Rom 16, 9)

som Biskop i Bysants. Prokonsulen £geas
lod ham i Felge Sagnet korsfeestc i Patra; i

Akaja paa et liggende Kors (Andreas-Korset),

paa hvilket han endnu i 3 Dage skal have
levet og med Glaxlc bekendt Kristus. 30. Nov.

er St. A.s Dag. (R. A. Lipsius, Die apokryphen
Ap.geschichten, 1883. I, 543 f.). Sen. P.

Andreas af Barglnm, se Anders.

Andreas Corsini, f. 30. Nov. 1302, d. 6. Jan.

1373, var oprindelig Karmelitermunk, men blev

Biskop i Fiesole. Urban VIII helgenkronede
ham 1629. 4. Febr. er hans Helgendag.

Andreas (Zuccalmaglio) af Krain, en Sla-
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yonier eller Kroater af Fedsel, var forst Do-
minikanermunk, men blev (1476) ved Kejser

Frederik Ill's Hjaelp iErkebiskop af Laibach og
Metropolit for Krain. Efter at han under et Op-
hold i Rom havde gjort et forgseves Forsog paa
at blive Kardinal, udtalte han sig med stor

Bitterhed om de romerske Forhold, hvorfor

Sixtus IV lod ham kastc i Engelsborg. Saasnart

han havde faaet sin Frihed igen, pensede han
paa Heevn, og da han paa Hjemrejsen kom til

Basel, optraadte han som >Kard. af S. Sisto< og
sammenkaldte et Koncilium i Basel (1482).

Basels Borgere, som gerne vilde tjcne Penge ved
et nyt Kirkemede, lod sig et 0jeblik imponere
af den falske Kardinal, og Fiorentinerne og
den ital. Liga sluttede sig en Tid til den ser-

gerrige Prtelat. Men Paven satte ham i Band,
og efter at were falden i de pavelige Legaters

Haand skal A. have endt sine Dage som Selv-

morder (1484).

Andreas af Katsarea var Metropolit i det
kappadokiskc Ksesarea. Hans Levetid er usik-

ker. Han har skrevet en Fortolkn. til Joh.

Aab. (udg. af F. Sylburg 1596). I den anforer
han Dionysios Areopagiten, altsaa maa han
selv have skrevet efter Midten af 6. Aarh.;
paa den anden Side benyttes hans Kommentar
af iErkebiskop Arethas af Ktesarea, der skrev
i Beg. af 10. Aarh. Senere kan A. derfor ikke
have levet. Om hans Fortolkn. se P. Madsen,
Joh. Aab., 2. Udg. 1894, I, 186 f.

Andreas Sunesen, se Anders.
Andreas af Ungarn. A. I, Konge af Un-

garn 1046—58, en Sleegtning af den hi. Stefan,

kom paa Tronen ved en Revolution, der til-

dels var rettet mod Krdm. ; men som Konge
var han nidkter for at fremme K.'s Udbredelse.
— A. II., Konge af Ungarn 1205—35, havde
lovet sin doende Fader, Kong Bela III, at gore
et Tog til den hi. Grav. Efter at have skaffet

sig Midler til et Korstog ved at slaa daarlig

Mont og plyndre rige Kirker, drog han, led-

saget af Pnelater og Magnater, geunem Kroa-
tien til Adriaterhavets Kyster. Fra Spalatro

sejlede Korsfarerne til Akko, hvor de forenede
sig med Kong Johan af Jerusalems, Hugo af

Cyperns og Fyrst Bohemond IV's Tropper (Okt.

1217). Men Akko kunde ikke skaffe de mange
Mennesker dagligt Brad, og det kom til heftigc

Sammenstod mcllem Korsfarerne og de syriske

Kr. Da Fyrsterne mente, at det ikke var rig-

tigt, straks at gaa mod Jerusalem, blev der
lagt Planer til et Tog mod Damictte; men dette

blev, maaske af iEngstelse for Serejsen, fore-

lebig opgivet, og i Beg. af Nov. rykkede Kors-
hteren over Jordan og truede Damaskos. Sultan

Almelik Aladil raadede Damaskenerne til at

undgaa Kamp saa leenge som muligt, og dette

Raad viste sig at vasre godt : Korsfarerne bleve
snart kede af den anstrengende Marsch og
vendte tilbage til Akko uden at have udrettet
noget. Senere blev der gjort nye Tog mod et

Fort, der var bygget paa Tabors Bjerg, og
mod Faestningen Beaufort; men da heller ikke
disse Angreb forte til noget, blev Kong A. II

tra:t og rejste hjem i Jan. 1218, uden at sense

det store Band, som Patriarken af Jerusalem
lyste ham i. Efter Hjemkomsten fandt han
sit Land i den storstc Forvirring, som han for-

gives segte at raade Bod paa ved at give en

Forfatning (1222), der gav Magnaterne store

Forrettigheder.

Andreas-Datrene (Filles ou Soeur* de la

Croix). Efter at der 1640 og 1641 var dannet
to forskellige Ordener, som kaldte sig >Kor-

sets Dotre eller Sostre«, blev der 1806 i Maisl£
i Stiftet Poitiers dannet en tredje af Marie
Elisabet Bechier, efter Tilskyndelse af Presten
Hubert Andr6 Fournet, der dade 1834 som
Generalvikar for Poitiers. »Soster Marie Elisa-

bet' blev den forste Forstanderinde for Orde-
nen, som gav sig af med Fattigpleje og Under-
visning og hurtig flk en saa stor Udbredelse i

Frankrig, at der 1880 var over 400 Ordenshuse
med o. 6800 Beboere, som styrede 180—190
offentlige og 260 frie Skoler. Fr. N.
Andres. 1) Abraham A. Angermannus, den

mest helstobte Rcprtescntant for den strengt

lutherske Ortodoksi i Sverig i 16. Aarh., fodtes

o. 1540 i Angermanland og havde » til sin

speede Barndoms Tilsynsmand< Olaus Petri.

Siden var Laurentius Olai Gestricius i Gefle

hans Leerer; 1562 indskreves han som Student
i Rostock; han vendte muligvis forst hjem 1572,

blev Prrest og Skolemand i Stockholm og gif-

tede sig med Laurentius Petri Nericius's Datter

Magdalena. Han undertegnede den nye Ordi-

nans af 1575, men kom snart i Strid med
Klosterlasse og afgav ved Juletid 1576 tillige med
Stockholms ovrige Prsster en Protest mod
Kong Johans Liturgi (RSdaboken), der var
bygget over det rom. Missale. Kongcn forfiyt-

tede ham da til Oregrund, siden til Saltvik paa
Aland. Paa Grund af nye Skrifter mod Litur-

gien blev A. famgslet paa Abo Slot, men flyg-

tede til Hertug Carl og siden, i Slutn. af 1582,

til Tyskland. Han samlede her paa Hertugens
Anmodning de tyske Teologers Udtalelser om
Liturgien og forte en heftig anonym Polemik mod
iErkebiskop Bjornram. Han udgav i Wittenberg
1587 Laurentius Petris >Dialogus om then for-

vandling som medh Messone skedde< og >Om
Kyrkiostadgar och Ceremonier< med en Del
Betsnkningcr af lutherske Teologer (Forum
Adiaphororum) og i Hamburg 1588 sammes Re-

futatio erroris Herbesti med en vidtloftig Ind-

ledning af ham selv (heri Laur. Petris Biografl

og Historia Liturgica m. m.), samt 1592 en af

Joh. Draconites 1544 forfattet, siden paa
Svensk oversat >Utlegning pa Propheten Da-
niel*. Paa Upsalamodet 15. Marts 1593 blev
han valgt til iErkebisp, vendte sandsynligvis i

Juni s. A. tilbage og bekraftedes af Sigismund
18. Febr. 1594. Han blev indviet 19. Febr.

om Morgenen og prsdikede og teste Bennerne
ved den af Biskop Petrus Jonte samme Dag
udforte Kroning. I Febr. 1595 holdt han et

iser for Undervisningsvtesenet vigtigt Kirke-
mode i Upsala. Hans Visitatser i Gdtaland-
skaberne 1596 paadrog ham heftige Auklager
fra Hertug Carl paa Gr. af hans Strenghed i

Kirketugtens Udavelse. I Striden mellem Carl
og Sigismund stod A. paa den sidstes Side,

idet han paaberaabte sig sin Troskabspligt
mod den legitime Konge. Efter dennes Af-
rejse i Okt. 1598 blev han feengslet af Hertugen.
afsat paa en ingenlunde lovlig Maade fra sit

Embede og Resten af sit Liv holdt i Faengsel.

Han clode paa Gripsholm 1607. (Spegel, Biskops-
krenike. Rhyzelii, Episcopia I. Faut, De vita
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Abr. Aug. 1802). 0. A. — 2) Jakob A., luth.

Teol., Sen af en fattig Smed, blev f. 25. Marts
1528 i WOrttemberg. Man hjalp ham frem til

.Studeringerne, som ban fuldendte 1541—46 (bl.

a. paavirket af den wurttembergske Reformator
Erh. Schnepf). A. blev derpaa Diakon i Stutt-

gart og efter den schmalkaldiske Krigs Urolig-

heder (Interimet) Prsest og senere Gcneralsuper-

intendent i Gdppingen, derefter 1562 teol. Prof,

og Kansler i Tubingen: ban dode 7. Jan. 1590

efter et virksomt og daadrigt Liv i K.'s Tje-

neste. Udrustet, som ban var, med en utnette-

lig Arbejdskraft og Energi, var ban idelig paa
Fasrde, dels for at ordne Kirkeforholdene i

Egne, der sluttede sig til Reformationen, dels

for at biuegge teol. Stridigheder og disputere

med andre Teologer (Beza), dels — og sscrlig

dette bar gjort bans Navn beromt og omstridt
— for at virkeliggore sit Livs Hovedtanke: Bi-

la-ggelsen af Stridigliederne indenfor den luth.

Kirkc ved en, alle Parter samlende Enigheds-

formel. Denne Tanke segte ban forst at gen-

nemfere som Forligsmtegler mellem Gnesio-

lutheranerne og Philippisterne. I den Anled-
ning foretog ban Rejser til de forskellige

protestant. Hoffer og kom ogsaa til Sonder-
jylland og Danmark (1569), hvor hans Fordringer

afvistes, ister paa Grund af Paul v. Eitzens og
N. Hemmingsens Indflydelse. Sit mislykkede
Forsog optog ban igen som den >oegte Luther-

doms< tro og kraftige Forfaegter. Begunstiget

af Tidsforholdene (saaledes Philippismens Fald
i Sacbsen 1573, hvorhen han blev kaldet af

Kurfyrst August for at ordne Kirkeforholdene
der 1576—80), lykkedes det ham at naa den
Gennemforelsc af sin store Plan at skabe Kon-
kordieformlen (se d. Art.). Om Andres selv er

der efter de forskellige Partistandpunkter bleven
fieldct de forskelligste Domme. Om hans gode
Mening og ideelle Syn er der neppe Grund til

at tvivle. Men da han selv var en energisk Ka-
rakter, har hans Optncden vel ofte gjort et over-

gribende og herskesygt Indtryk, og i Valget af

Midler har han heller ikke altid vieret skensom

;

af hans talrige (o. 150) Skriftcr Andes der ingcn

samlet Udgave. (Th. Pressel i Jahrb. f. d. Theol.

1877, Fittbogen, J. A. Leipzig 1881). J.P.B. —
A, Jobann Valentin A., luth. Teol., f. 17. Aug.
1586 i WQrttemberg, Souneson af Jakob An-
dre*. Hans Ungdomsaar optoges dels af flit-

tige teol. Studier i Tubingen, dels af udstrakte

Rejser; af sterlig Betydning blev et Besog i

Geneve, hvor han begejstredes for den strange

calvinske Tugt. Han blev 1614 Diakon i Vai-

hingen, 1620 Priest i Calw, 1639 Hofpnest og
Konsistorialraad i Stuttgart. I disse Stillinger

udfoldede han en rig Virksombcd baade som
Pnest og Forfatter. Sserlig i Calw sogte han
at virkeliggore det Menighedsideal, han i Geneve
bavde tilegnet sig, saa vidt det lod sig gore

paa luth. Grund, forbedrede Konfirmations-
uudervisningcn og vakte et blomstrende Liv i

sin Menighed. Men saa kom Trediveaarskrigens

Ulykker, Calw blev plyndret og brendt, og
Pesten haergedc den odelagte By. Alle disse

Ulykker stemte ham til et Tungsind, der yder-
ligere sluerpede hans Blik for Tidens Mangier.
Som Hofprcest var han den ledende Mand i

kirkelig Henseende og bestnebte sig med Iver,

men under tunge og vanskelige Forhold, for

at ophjaelpe de i flere Henseender sorgelige

Tilstande. Efter 1650 at have fratraadt denne
Stilling dode han 27. Juni 1654.

Som Forfatter var han overordentlig frugtbar.

Han forstod at svinge Satirens Svobe over
Samtidens mange Brest, som han i ualminde-
lig Grad havde 0jet aabent for. Snart gjaldt

det (>Tarbot 1616) Tidens ufrugtbare L&rdoras-
stneben, snart (>Afenippu«< 1618) dens Mangier
i det hele. I >Theophilust (skrevet 1622, udg.
1649) fremlsgger han sit Kirkeideal og udtaler
her bl. a. Tanker, der sikre ham en Plads i

Ptedagogikens Historie. Et af hans satiriske

Skrifter (*Fama fraternitati* Rosea Crueist

1614) blev den uskyldige Aarsag til Stiftelsen

af Rosenkreuzernes Selskab. Han saa Farerne
ved den luth. Cresarcopapisme, der efter Tredive-
aarskrigen lagde alt kirkeligt Liv i Dvale, og
dadlede den i sin Bog >Apap proditut* 1631
som en anden Form for Pavedemmet. Han
var saaledes en betydelig Mand i sin Tid.

Spener satte ham hejt; >kunde jeg,< skrev han,
>til K.'s Bedste opvskke nogen fra de dode,
skulde det vtere J. V. A.« Herder, der kaldte
ham en Rose blandt Torne. drog ham frem
af Forglcmmelsen. (Tholuck, Lebenszeugen d.

luth. Kirche, Berlin 1859; paa Dsk. ved Boethe,
Aalborg 1860, 335 f. J. P. Glokler, J. V. A.

Stuttg. 1886). J. P. B.
Andronikos. 1) A. (2 Mak. 4, 30 f.), Embeds-

mand hos Antiokos Epifanes, Statholder i An-
tiokia. A. lod Ypperstcpriesten Onias myrde,
hvorfor Kongen lod ham selv henrette. — 2)

A. (2 Mak. 5, 23) Samme Konges Befalingsmand
paa Garidsiras Befsstning. — 3) A. (Rom. 16, 7)

Apostlen Paulus's Sltegtning. der havde vterct

Kr. for ham og var i Fa?ngsel med ham.
Andronikos, Kejsere. A. II, bysantinsk Kej-

ser 1282—1328, var en Son af Mikael Pala?o-

logen. Han opgav straks ved sin Tronbestigelse

den Forening mellem den gr. og den lat. K., som
hans Fader havde godkendt (1274), hvorfor
Pave Clemens V satte ham i Band (1307).

Med sin nsermeste Slegt laa han stadig i Fejde.

og 1328 blev han stodt fra Tronen af sin

Senneson og Medregent Andronikos III. Han
levede derefter i Kejserborgen som Munk.
— A. Ill, bysantinsk Kejser 1328—41, blev
saa baardt trangt af de osmanske Herskere.

at han maatte soge Hja;lp bos de vesterl. Fyrster.

Abbed Barlaarao blev 1339 sendt til Avignon
for at indlede Underbandlinger om en ny
Forening mellem de to Kirkesamfund, men
Unionen kom ikke i Stand.

Andvorskov (Antvorskov), udenfor Slagelse,

var i Middelalderen et Kloster og Hospital af

Johanniterordenen, en af Landets vigtigste Stif-

telser. Det grundlagdcs o. 1176 af Valdemar
I ved Gave af Krongods og var muligvis be-

stemt til en Slags Forsergelsesanstalt for udtjente

Krigere. Der var i at Fald en Mwngde Adels-

micnd deri, som kaldtes >indgivnec og fritoges

for den fulde Klostertvang. Til et fuldstsendigt

Johanniterkloster horte 3 Klasser: Ridderc,
Pwester og tjenende Brodre, dog er det tvivl-

somt, om A. husedc Riddere. Det styredes af

to Priorer: Hospitals- og Kirkeprioren, hvoraf
den forste nod stor Anseelse og ofte havde
Sicde 1 Rigsraadet. Han var Overbovedet for

alle Ordenens Klostre i Nordcn. Til det rige
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88 Andvorskov — Angelikeme.

A. knytter sig ikke Minder ora serlig frodig

aandeligt Liv, forst paa Reformationstideu blev

Hans Tausens Ophold her af kirkelig Betyd-

ning; her holdtes 1546 en Nationalsynode, be-

staaende af Bisperne og de teol. Professorer,

som vedtog en Rrekke vigtige Bestemmelser om
.Endringer i Gudstjenesten. 1580 flk Klostret

en verdslig Lensmand. Frederik II, der yndede
A. for Jagtens Skyld og ombyggede Klostret,

dede her. Kirken stod Itenge urert med sit

pregtige Spir. 1684 blev den lukket, men
atter 1722 aabnet til Gudstjeneste. A. gik

1774 over i privat Eje og Finansraad Koes
nedrev Kirken, siden splittedes Godset. Inter-

essante Ruiner ere nylig udgravede (J. R. Friis,

Bidrag til A.'s Hist. Slagelse 1876). J. O. A.

Anem (1 Kron. 6, 73), Levitby i Isaskars

Stamme. Jfr. Engannim.
Aner. 1) (1 Mos. 14, 13), en amoritisk Fa-

milic paa Abrahams Tid. — 2) Navn paa en
Levitby, V. for Jordan, i Manasses Distrikt

(1 Kren. 6, 70).

Anfagtelse er, ifelge Martensen, en Tvivl, i

hvilken der ktempes, ikke med den lokkende
Fristelse, der foregegler Msket lyse Udsigter,

men med den, der truer en Kr. med aandl.

Dad, truer med at rove ham, hvad der er

hans dyrcbarcste Eje. Den anfsgtede tengstes

for at tabe, hvad der er hans Livs sidste Til-

hold og Trost. Jvfr. Art. Fristelse og Marten-
sens Etik, Speciel Del I, 385 f.

Angariae (paa Tysk >Fronen<) var Navnct
paa de Tjenester og Ydelser, som K., lige-

som andre Ejendomsbesiddere, krrcvede af sine

Fsestere.

Angela. 1) A. fra Brescia, A. eller Angelica

Merici, Stifterinde af Ursulaindernes Orden,
f. 21. Marts 1470 i Desenzano ved Garda-Soen,
mistede tidlig sine Forwldre. Hun og en Sester

bleve satte i Plcje hos en Onkel i Salo, og der
traadte A.'s Tilbejelighed til Ensomhed og
Andagtsevelser st«rkt frem. Da Sosteren var
ded, blev hun kvindelig Tertiarier, enten hos
Fransiskanerne eller hos Augustinerne, og da
ogsaa Onkelen dede, vendte hun tilbage til

Desenzano for at undcrvise Smaapiger. Senere
blev hun kaldet til Brescia, hvor hun tilbragte

den sterste Del af sit Liv. Hun gjorde Pile-

grimsrejser til Rom og Jerusalem, og 25. Nov.
1535 dannede hun med 12 Veninder i St.

Afra-K. i Brescia et Sesterskab, der, uden
bindende Letter, skulde Isegge Vind paa An-
dagtsevelser, Undervisning og Fattigpleje, fore-

lebig kun i Byen Brescia og dens Omegn.
Sesterskabet skulde staa under den hi. Ursulas
Veern. Ledelsen af det blev betroet til en af

Brescias Praester som Biskoppens Stedfortneder,

men A. fra B. forestod til sin Ded (27. Jan.

1540) som Forstanderinde det daglige Arbejde.

Jvfr. Art. Ursulainder (M. Sintzel, Leben der
hi. A. M. Regensb. 1842). — 2) A. fra Foligno,
en kvindl. Tertiarier af Fransiskanerordenen,
d. 1309, skal van-e Fori til en lille Bog om
>Korsets Teologi<. Hun havde hyppige Syner,
i hvilke hun trocde at here Gud sige: >Jeg er
dig, og du er mig<, og paa Grand af disse

Syner og hendes fromme Liv flk hun Plads
blandt K.'s Helgener. 4. Jan. er hendes Minde-
dag.

Angelico, Fra (o; frate, Broder), beremt

italiensk Maler, f. 1387 i Vicchio i Provinscit

Mugello, N. O. for Firenze, hed oprindelig

Guido, men antog, efterat han 1407 med sin

Broder Benedetto var indtraadt i Sortebredrencs.

Kloster i Fiesole, Navnet Giovanni. Hans Be-
undrere kaldte ham allerede kort efter hans
Ded Angelico (Fra Beato Angelico da Fiesole).

Efterat han havde gjort sig bekendt ved Alter-

og Freskobilleder i Cortona, Perugia og Fiesole,

kaldtes han 1436 af Cosimo af Medici til Fi-

renze for at smykke det til Sortebredrene over-

ladte og af Cosimo tildels ombyggede Kloster

S. Marco. Her ses endnu i den forreste Kloster-

gaard, i Kapitelsalen, i Gtestevserclserne og
Bredrenes Celler nogle af hans betydeligste

Arbejder, andre ere samlede i Uffizzierne og
Akademiet fra S. Maria Novella og andre K.
I S. Marco gjorde A. Bekendtskab med Pave
Eugen IV, for hvem han 1445 i Vatikanet
malede et nu nedrevet Kapel. Denne Pave
skal have tilbudt ham at blive iErkebiskop t

Firenze, men den uegennyttige og ydmyge
Munk afslog dctte Tilbud. I Orvieto begyndte
han paa en Hvselving i Jomfruens Kapel, der
skulde smykkes med Billeder af Dommedag,
men hans Arbejde her blev afbrudt, formodent-
lig ved, at han for Nikolaus V maatte male
et Kapel i Vatikanet med Billeder af St. Lau-
rentius's og St. Stefanus's Liv. Disse eksistere

endnu, ihvorvcl rcstaureredc. A. dede i Rom
1455 og ligger begraveu i Maria sopra Minerva.
Hvem der var hans Leremester, vides ikke.

Som den sidste betydelige Reprtesentant for den
middelalderlige, italienske Malerkunst felger

han den af Giotto og Orcagna angivne Rei-

ning med levende Tro, med stor Lethed I

Foredraget og med fin Felelse for Aabenbarel-
sen af Fromhed og sjaelelig Renhed. (>Han
begyndte altid sit Arbejde med Ben og rettede

aldrig paa, hvad han ansaa sig givet ved gud-
domraelig Indskydelse.< Vasari). Det dybere
og rigere Syn paa Naturen, som den italienske

Renaissance tilegnede sig, og hvorpaa allerede

hans Samtidige Massaccio gav Preve, kom han
ikke til at dele. (St. Beissel, Fra G. A. da
Fiesole. Sein Leben und seine Werke. Frei-

burg 1894). L. F.

Angelikeme (Angelica moniale*) er en kvindl.

Orden for Sygepleje og indre Mission, stiftet

o. 1530 af Enkegrevinde Ludovica af Torelli

fra Guastalla ved Parma; Navnet skal pege
paa den englerene Vandel, der krteves af Or-
denens Medlemraer. A. arbejde paa at bringe
Kvinder til Omvendelse, ofte Haand i Haand
med Barnabiterne, der have en lignende Opgave
blandt Mamd. Deres Dragt er som de kvindl.

Dominikaneres ; paa Fedderne bere de hvide
Sko, paa Brystet et Tnekors. Under Gads-
tjenesterne tage de stundum en Tornekrone
paa Hovedet. 1534 stadfeestede Pave Paul III

Ordenen, hvis Regel er dannet efter Augustins
Regcls Forbillede. — Grevinde Torelli stiftede

ogsaa i Milano et Kloster for Guastallinerne
eller Klosterfruerne i Guastalla-Kollegiet ved
Porta Romana, en Stiftelse for 18 foneldrelese

adellge Kvinder, som de> modtage deres Op-
dragelse. Naar denne er til Ende, kunne
Guastallinerne v«lge Klostret eller iEgteskabet

;

i sidste Tilfslde faa de hver 2000 Lirer til

Udstyr. Fr. S.
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Angelsachserne. Da disse o. 450 e. Kr.

kom til England, var Krdm. alt gammel der,

men nu tnengtes den tilbage til de vestlige og
nordlige Pjeldegne. Den gammclbrltiskc K.
magted ikke eller vilde ikke optage Missions-
arbejdet blandt de fjendtlige Angelsachsere, og
disse blev Hedninger endnu i o. 150 Aar. Da
var det fra selve Rom, Evangeliet bragtes dem.
Pave Gregor den st. sendte 596 Munkcn Augu-
stin med Here Filler did. Missionen blev
taalt af Kong Ethelbert af Kent, hvis Dronning
Bertha var Kr. Hans Rige blev Udgangs-
punktet for Missionen blandt Angelsachserne.
Ethelbert lod sig snart debe, og dermed var
Krdm. forelebig sikret i hans Rige. Canter-
bury blev af Paven gjort til Metropol, og
Augustin blev den ferste iErkebiskop (f 604).

Forfatning, Liturgi og Disciplin ordnede han
efler romersk Sklk, men med forsigtig Hensyn-
tagen til Folkets hjemlige Forhold og Indret-

ninger. Augustin oplevede at se Kristendommen
antaget ogsaa i Naboriget Essex, hvor Mel-
litus blev den ferste Biskop. Men han op-
levede ogsaa, at den romerske Mission stedte
sammen med den gammelbritiske Klrke, der
i flere, efter Datidens Begreber vaesentlige,

Punkter (issr Paaskeberegning og Tonsur) af-

veg fra Roms Praksis. Denne Modsstning
fremkaldte Rivninger, som ferst lsnge efter

Augustins Ded fandt sin Udjevning. Under
Augustins Efterfelger Laurentius indtraadte
der i Kent under Kong Edbald en hedensk
Reaktion, der dog blot blev forbigaaende. O.
625 udvidedes den romerske Mission ved Biskop
Paulinus tH Northumberland, hvor Kong
Edwin og hans kristne Dronning Ethelburga
gav den fri Indgang; Edwin blev snart debt
med mange Hevdinge. Eboracum (York) blev
Bispessede. Men midt under sit Sejrsleb
stodte Evangeliet nu paa sin farligste Fjende:
.Erkehedningen Penda af Mercia faldt ind i

Northumberland, ftcldte Edwin, fordrev Dron-
ningen og Biskop Paulinus og gjorde atter

Landet hedensk. Dog rejste der sig snart en
ny Forkemper for Evangeliet i Edwins Slaegt-

ning Oswald. Men denne Gang kom Hjelpen
fra Norden; thi Oswald havde faaet Kristen-

dommen hos de keltiske Munke i det beremte
Columbakloster paa Iona. Herfra hentede han
Missionserer; den vigtigste var Aidan (se d.

Art), som tog Sasde i Klostret Lindisfarne.

Under deres forenede Anstnengelser gjorde
Krdm. atter stierke Fremskridt. Men efter 8
Aars Forleb faldt ogsaa Oswald i Kampen
mod Penda (642). Der gik endnu 13 Aar, for

Oswalds Broder Oswy i Slaget ved Wingfleld

655) knaskkede Penda og dermed sikrede
Evangeliets Sejr ikke blot i Northumberland,
men ogsaa i Mercia. Men nu var Tiden
kommen, da Striden raellem den rom. og
keltiske Krdm. skulde udkempes, og Kong
Oswy har ogsaa her erhvervet sig et lysende
Navn. Synoden i Streaneshalch (Whitby) 664
afgjorde Striden til Roms Fordel. Men endnu
tog det lang Tid, for den keltiske Krdm. var
forsvunden af Landet. Den romerske Mission
flk en udnuerket Repnesentant i Theodor fra

Tarsos, der blev ^Erkebiskop i Canterbury og
for ferste Gang samlede hele den engelske
Kirke under et aandeligt Overhoved, samt blev

Skaberen af dens Organisation (f 690). Et
rigt aandeligt Liv rerte sig i den uuge Kirke.

I de talrige Klostre blomstrede Videnskab,
Poesi og Kunst, og veltalende Pnedikanter
forkyndte Evangeliet paa Folkets Sprog. Af
de mange fremragende Kirkemeend naevne vi i

ferste Linie Beda den «ervierdige (se d. Art.),

der blev sin Kirkes ferste Historieskriver.

Det sterste Bevis paa den unge Kirkes aande-
Iige Kraft var dens Missionsvirksomhed. Navne
som Willibrord og Bonifatius, Friesernes og
Tyskernes Apostle, straale blandt de ferste

i alle Tiders Missionshistorie. Her interesserer

os mest den angelsachsiske Kirkes Indflydelse

paa den nordiske. Allerede i Vikingetiden

kom Nordboerne i hyppig Berering med den
angelsachsiske Krdm. Dette har afsat sig

tydelige Spor i vor Mytologi, som er fuld af
kristne Trsek. Den forberedende Indflydelse

under Vikingetiden blev en direkte, da de
nordiske Lande droges ind under Kirkens
Missionsvirksomhed. Den dske og sv. K. blev

stiftet fra Tyskland af og modtog herfra sit

ferste Prog. Men der kendes flere angel-

sachsiske Missionrerer i Sverig, og under For-

eningen med England under Knud den ma»g-

tige blev den dske K. naturligen udsat for en
livlig Paavirkning fra den angelsachsiske ; Knud
indferte engelske Biskopper, Pnester og Munke
til Danmark, og Klostre ordnedes efter engelsk

Monster. Men sterst blev den angelsachsiske

Kirkes Indflydelse paa den norske. Denne
blev omtrent udelukkende grundlagt ved angel-

sachsisk Mission; thi de to Olafer, der krist-

nede Norge, havde begge taget Troen i England,

og de Missionierer, de medferte og satte til

Biskopper og Pnester rundt om i Landet, var
alle Angelsachsere. At disse har overfert sin

K.'s Ejendommeligheder paa den norske, er paa
Forhaand at antage, og man kan paavise tal-

rige Spor deraf. Isser gelder dette Kirke-

sproget, baade det teologisk-dogmatiske og det

kirkelige Lovsprog. Ogsaa efter sit Indhold

reber den norske Kirkeret stark Paavirkning

af den angelsachsiske. Som med Forfatningen,

saa var det ogsaa med K.'s Praksis, dens Gstj.,

Ceremonier o. s. v. Den angelsachsiske K.'s

folkelige Karakter gaar igen i den norske.

Kortsagt paa alle Punkter kan der eftervises

Ligheder, som tyder paa angelsachsisk Ind-

flydelse, dog uden at der foreligger nogen
slavisk og uselvstaendig Efterligning. (G. F.

Browne, The Conversion of the Heptarchy,
London 1896; A. Taranger, Den angelsachs.

K.'s Indflydelse paa den norske. Kristiania

1890). A. B.

Angelas eller A. Domini er en rom.-kat.

Ben, som bedes Morgcn, Middag og Aften, naar

der ringes med Kirkens Klokker. Den lyder

saal.: » Hen-ens Engel bragte Maria det glade

Budskab. Og hun undfangede ved den Hellig-

Aand. Hil dig, Maria osv. — Maria svarede:

Se, jeg er Hen-ens Tjenerinde. Mig ske efter

dit Ord. Hil dig, Maria osv. — Og Ordet
blev Ked. Og det boede iblandt os. Hil dig,

Maria osv. — Bed for os, hellige Gudsmoder.
At vi kuune blive vterdige til Kristi For-

jrettelser. — Lader os alle bede: O Herre, vi

bede dig, at du i vore Hjerter vil indgydc din

Naade, for at vi, som ved Engelens Budskab
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mod alle videre gaaende reformatoriske Be-
strsebelser; nogle Forhandlinger, som bleve

forte med de tyske Reformatorer, strandede
paa hans Modstand, og de 6 Artikler af 1539
(>Blodartiklerne«) og senere Love stadfsestcde

nogle af de vigtigste rom. Lserdomme og Skikke
og forbod under de strengeste Straffe enhver
Iudsigelse imod disse. Tyndales og Coverdales
Bibeloversa?ttelse var strengt forbudt, men den
paa Grundlag deraf udarbejdede Udgave, »Cran-
mers Bibel< (1539), fandt uhindret Udbredelse,
og i Henrik VIII's sidste Regeringstid blev der
indfort enkelte Reformer i Gudstjenesten.

Under Edvard VI (1547—53) kom det prote-

stantiske Parti til Magten, og Cranraer og
hans Medarbejdere, bl. hvilke der fandtes Acre

UdUendinge, Martin Bucer, Johan a Lasco,

Peter Martyr (Verraiglio) o. a., forte Reforma-
tionen igennem. Den biskoppelige Forfatning

blev fastholdt, men Liturgien blev omformet
og den evangelske Ltere slaaet fast. Nadveren
under begge Skikkelser blev paabudt ved Lov,

og de 6 Artikler og andre Ksetterlove, ligesom
alle Porbud mod Pruesters ^gteskab bleve
opharrede. Til Vejledning for Prasterne blev

der udgivet en af Cranmer besorget Samling
Homilier. 1549 indfortes en liturgisk Haand-
bog, Common Prayer-Book, som under Cran-
mers og Biskop Ridleys Ledelse var udarbejdet
paa Grundlag af gamle Liturgier, affattet paa
fortrinligt Engelsk og paa enkelte Undtagelser
na?r formuleret efter evgl. Grundstetninger.

Disse bleve gennemforte i den aendrede Form
af Bogen, som sanktioneredes 1552, men i

denne var det ogsaa kendeligt, at den engelske
Protestantisme fra den luth. Paavirkning var
kommen ind under den calvinske. En lig-

nende Stilling midt imellem de to reforma-
toriske Retninger indtog de 42 Artikler, som
1553 indfortes som Bekendelsesskrift.

Da Reformationen saaledes syntes fuldbyrdet,

kuldkastede under Dronning Marias Regering
(1553—58) en blodig Kontrareformation hele
dens Veerk. Men efter denne Reaktion fulgte

under Elisabet (1558—1603) Genoprettelsen og
den endelige Udformning af den reformerede
anglikanske Kirke. Det kongelige Supremati
traadte igen i Kraft, men Regentens Titel

blev forandret til »overste Styrer (Supreme
Governor) i kirkl. og verdsl. Ting.« Den bi-

skoppelige Forfatning blev fremdeles bestaaende,
og ved Parkers Indvielse til .Erkebiskop af

Canterbury 1559 bevaredes den saakaldte
apostolske Sukcession (se d. Art.); i en Bulle

af 13. Sept. 1896 (Apostolical euro) har Leo
XIII imidlertid, paa Romerk.'s Vegne erklseret

alle anglikanske Ordinationer for ugyldige

(irritas promts omninoqve nullas). Ved en
Uniformitetsakt blev s. A. Common Prayer-Book
atter indfort, men i en lidt asndret Skikkelse.

Den kirkelige Bekendelse blev omarhejdet og,

som de 39 Artikler (se d. Art.), 1563 godkendt
af Provinssynoderne, hvorefter Parlamentet
1571 anordnede, at alle Praester skulde under-
skrive den. En ny Samling Homilier var ud-
kommen, og Bekendelsens 35. Artikel anbe-
falede begge Samlinger til Oplaesning i Kirkerne.
Ved denne Reformationens Afslutning havde
Anglikanismen faaet sit blivende Udtryk som
en seregen Form af Protestantisme.

Den anglikanske Kirke er neer beslaegtet med
den luth., men bar i sin Forfatning og sin

Kultus beholdt mere af det overleverede end
denne og nsermer sig i sin Ltere paa nogle
Punkter til den reformerte Type. Ved ensidig

Udvikling af disse uensartede Bestanddele frem-
kom de Modsaetningcr, der senere betegnes
som det hoj- og det lavkirkelige Parti. Paa
Grund af Uvillie mod Messeklsederne skilte

allerede 1566 et Parti sig ud af Statskirken,

de farste Puritanere. Disse, hvis Antal hurtig
voksede, bleve efter Haanden, som Presby-
ter! anere, Modstandere af hele det anglikan-
ske System, og den yderligste Del af Partiet

afsondrede sig som Independenter (Kon-
gregationalister). Fra en anden Side truedes
Statskirken af det papistiske Parti, men Maria
Stuarts Henrettelse 1587 betegner dettes.

Nederlag. Lovgivningen tvang alle, baade de
protestantiske Dissentere og Papisterne, ind i

Statskirken og til Deltagelse i dens Gudstjeneste,
og i den sidste Del af Elisabets Regeringstid

var Uniformiteten tilsyneladende sikret; den
blev ogsaa paatvunget Irland.

Men i det 17. Aarh. udvikledes paany Mod-
ssetningen mellem det hoj- og det lavkirkelige

(puritanske) Parti. Da Jakob I (1603—25) be-

gunstigede det hojkirkelige og det papistiske

Parti og viste Strenghed mod det lavkirkelige,

kom Parlamentet i Opposition til ham. Under
Karl I (1625—49), som segtede en kat. Prin-

sessc, ilk Papismen endnu mere Fremgang, og
det hojkirkelige Parti, der lededes af jErke-
biskop Laud og nsermede sig til den romerske
Kirkes Laere og Praksis, forfulgte Puritanerne,

af hvilke mange udvandrede til Amerika, og det
sogte at indfore den anglikanske Kirke i Skot-
land. Konfliktcn mellem Kongen og Parla-
mentet endte i Borgerkrig. 1643 antog Parla-

mentet den skotske Covenant, som Westminster-
forsamlingen (1643—49) under den skotske
Indflydelse blev nodt til at godkende, 1645
blev Common Prayer-Book afskaffet og erstattet

med en ny Liturgi, og Aaret efter ophaevedes
den biskoppelige Forfatning og indfortes den
presbyterianske, og den calvinske Westminster-
bekendelse blev symbolsk Bog. Men Inde-
pendenterne tog Magten, Kongen blev henrettet,

og England blev en Republik.
Med Kongedemmet blev ogsaa den biskoppe-

lige Kirke genoprettet, og efter Restaurationen

indtraadte der en hejkirkelig Reaktion imod
Puritanismen og en papistisk Propaganda.
Den af Karl II (1660—85) udstedte Uniformi-
tetsakt af 1662 sanktionerede Common Prager-
Book i en aendret Form, som endnu mindre
end den tidligere tilfrcdsstillede Puritanerne.

Da alle de Pnester, som ikke havde anglikansk
Indvielse, skulde ordineres paany, traadte
henved 2000 Praester ud af Kirken. Ved
strenge Love forfulgte Kongen de Sekter, der
organiserede sig, og samtidig beskyttede han
Papisterne, men Parlamentet nedsagede ham
til at sanktionere Testakten (1672), ifolge

hvilken alle Embedsmaend skulde nyde Nad-
veren efter anglikansk Ritus, en Lov, der var
rettet imod Papisterne, men ogsaa ramte
mange protestantiske Nonconformister. Jakob
II var som Tronfelger traadt over til den
romerske Kirke og sogte som Konge (1685—88)
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at gore Statskirken rom.-kat., hvilket ved Re-
voiutioneu kostedc ham Tronen. Da Villielm

III blev Konge (1689—1702), blev Tronfolgen
indskncnket til Personer af protestantisk Be-

kendelse, og i den nye Kroningsed optoges en
Forpligtelse til at beskytte deune. De prote-

stantiskc Nonconfonnister flk Religionsfrihed

med visse Begrtensninger.

Statskirken havde nu endelig lukket baade
Papisterne og Sekterne ude og sikret sig

rood deres Optrseden indenfor den, hvorefter

disse kun kaempede for borgerlig Ligestilling

med dens Medlemmer. Den havde siden Re-
formationcn brugt sine Kncfter i Kampen for

sin Bestaaen, men kunde nu frierc udvikle sit

indre Liv, og Dannelsen af Selskaberne til

kristelig Kundskabs Frcmme (1698) og til Evan-
geliets Udbredelse i fremmedc Egne (1701)

indvarslede den Opblomstring af Kirkelivet,

som preger Annas Regeringstid (1702— 14).

Et blivcnde Minde om Dronningens Bestnebel-

scr for at freramc K.'s Gerning er det af

hende oprettede Fond til Understettclse af slet

lonnede Pnester (Queen Anne's Bounty). Men
Latitudinarismen, som var paavirkctafDeismen,
blev den raadende Aandsretning i det 18.

Hundredaar, og med den fulgtc der kirkeligt

Forfald. Dog tilforte den metodistiskc Vekkelse
Kirken nye Krsefter, som gcnnem det saa-

kaldte evangelske Parti i de sidstc Tiaar af

18. Aarh. og de farste af 19. paa mange Maader
gav Impulser til virksom, praktisk Kristendom.
1781 opstod Sendagsskolen, 1799 dannedes det

kirkelige Missionsselskab og det rcligiase Trak-
tatselskab, 1804 det britiske og udenlandskc
Bibelselskab og 1818 Selskabet til Kirkers Op-
forelse, hvortil Parlamentet s. A. bevilgede 1

Million LstL og 1824 en halv Million.

Ved Testaktens Opharvelse 1828, Katolikeraes

Emancipation 1829 og Indsknenkningcn af de
anglikanske Bispesaeders Antal i Irland 1833
begyndte Staten at lasne sit Forhold til Kirken,

og denne segte da paa sin Side at frigere sig

fra den Afhiengighed af Staten, der gav den
dens erastianske Prccg. I Forbindelsc med de
narvnte Reformer opstod der en hojkirkclig

Retning (Puseyismen), som gav Stod til en
rig Udvikling af Kirkelivet og, ved Genoplivelsen

af de siden 1717 forfaldne Provinssynoder,
skabte et Organ for Kirkens Bestnebclser for

at opnaa starre Uafhsngighed af Staten, men
ogsaa gcnnem sine anglokatolske Idcer forte

adskillige over til den rom. Katoiicisme og affodte

en meget udbredt Ritualisme. I Modsartning
dertil staar den bredkirkelige Retning, som
reprsesenterer det statskirkelige Princip, ifelge

hvilket Kirken skal gores saa rummelig, at

den saa vidt muligt kan omfatte hele Folket.

Knn lidt over Halvdelen af Englands Befolk-

ning herer nu til Statskirken.

Den a. K.'s Lere er bestemt ved dens sym-
bolske Beger, hvortil foruden de 3 akumeniske
Bekendelser og de 39 Artikler ogsaa ofte regnes
Common Prayer-Book og Homilierne. Den
hojkirkelige Retning har udviklet Anglikan
ismens katoliserende, den lavkirkelige Retning
dens calvinske Tendenser, hvorimod den bred-
kirkelige Retning, der lige meget skyer dem
begge, hsevder en friere og videre Kristendoms-
opfattelsc. som undertiden nasrmer sig til eller

glider over i Rationalismen. Der er kun faa

teol. Professorate!- ved de engelske Universi-
teter, og Praesternes Uddannelse er mangcl-
fuldt ordnet; men Universiteternes fellowships
yde gode Betingelser for selvstajndige, viden-
skabelige Studier. Mest dyrkes de bibelskc
Fag, Kirkehistorien og Apologetiken. Den en-
gelske Tcologi har i Reglen fulgt sine egne
Baner, men har i den nyeste Tid faaet stierke

Impulser fra Tyskland.
Gudstjenesten udmrerker sig ved en fyldig

og smuk Liturgi (se Art. Common Prayer-Book).
Pnedikenen, som liar en underordnct Plads,

er i Reglen kort, og fra Reformationstidens
Opleesning af Homilierne stammer den endnu
almindelige Skik at oplese den skrevne Pras-

diken. Den religiose Digtning har vseret frugt-

bar; af de forskellige Psalmebeger, der bruges,

er Hymns ancient and modern den mest ud-
bredte. Kirkcmusiken og Korsangen er rigt

udviklet, og der er i den nyeste Tid, isaer af

Ritualisterne, gjort meget for Kirkemes Ud-
smykning.
Forfatningcn er i sine Grundtrsek den

gamle, saaledes som den ved Reformationen
blev lrempeligt cendret. Ordinationen har 3
Grader, lndvielse til Diakon (deacon), Pra-st

(priest) og Biskop, hvortil lcneves en Alder af 23,

24 og 30 Aar; Diakon-Indvielsen berettiger ikke

til Altertjenesten og Sakramentforvaltningen,
men til den ovrige Pncstegerning. Tyngde-
punktet ligger i Bispeembcdet. England er

delt i 2 kirkelige Provinser under iErkebi-

skopperne af Canterbury og York, af hvilke

den farste er Primas. Provinssynoderne, i

hvilke iErkebiskopperne have Forsasdet, be-

staa af et Over- og et Underhus og trade
sammen samtidig med Parlamentet; i naer

Forbindelse med dem staar siden 1886 en
Legmandsforsamling (the House of Laymen).
I den nyeste Tid er der grundet nye Bispe-

sreder og udmevnt SufTraganbiskopper i de
sterste Stifter. Biskopperne, som udnasvnes
af Kronen og ikke kunne afsfettes, visiterc,

ordinere, konflrmere og sammenkalde Stifts-

synoder, der dog sjslden holdes. De 2 jErke-

biskopper, Biskopperne af London, Durham
og Winchester og 21 af de seldste andre Bi-

skopper have Sa?de i Overhuset. Domkapitlernes
Forstander (dean) og avrige Medlemmer (ca-

nons og prebendaries) bestyre Domkirkerne og
de dertil horendc lnstitutioner. Archdeacons
(2—4 i hvert Stift) have Tilsyn med sterre

Distriktcr, og disse ere delte i mindre, som
visiteres af rural deans. Sognekaldene bessettes

ifolge Patronatsretten af Kronen ('/9 af Em-
bederne), Kapitlerne eller Private; Patronats-

retten (adoowson) kan saelges. Sogneprssten
(incumbent) kaldes rector, naar han oppebaerer

hele Embedets Indtsgt, vicar, naar han kun
faar en Del deraf, mens Resten tilfalder den
Institution eller Person, som nominelt er Rector,

perpetual curate, naar han tonnes af Patronen

;

m. H. t. Embedspligter ere de ligestiilede.

Stipendiary curates ere Hjelpeprester. Rea-
ders, i Reglen Laegmsnd, erstattede tidligere

Pnesten, hvor en saadan ikke fandtes, men
hjaslpe nu Prssterne ved at aflaegge Sygebesog
o. 1.; 1890 fandtes der 1500. K. har store

Indtiegter, men Embederne ere meget uligc
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lennede; den Uskik, at en Pnest kunde have
flere Embeder (pluralities) og altsaa vsere borte

fra et eller flere af sine Sogne (non-residence),

er omtr. forsvunden. Over de arkidiakonale,

biskoppelige og serkebiskoppelige Domstole staar

den borgerlige Hojesteret (Iudicial Committee

of the Privy Council).

Den a. K. i videre Forstand omfatter ogsaa
den biskoppelige Kirke i Skotland, hvor den
aldrig har vseret Statskirke, og i Irland, hvor
den siden 1871 har ophort at vsere det, Kolo-

nial-, Missions- og Diasporakirker i alle Verdens-
dele og den protestantisk-biskoppelige Kirke i

Nordamerikas Forenede Stater. Det fselles

Sprog, den ssmim biskoppelige Forfatning
og den ensartede Gudstjencste efter Common
Prayer-Book forene alle disse Samfund til en
Enhed, der har sit synlige Udtryk i de pan-
anglikanske Konferenser (Bispemoder). En-
heden ophseves ikke ved de underordnede For-
skelle, bl. hvilke kan anfares, at i de Forenede
Stater og Irland den athanasianske Bekendelse
er udeladt af Liturgien. (G. G. Perry, Hist,

of the English Church, I—III, 3. Ed. 1887.

H. O. Wakeman, An Introduction to the

hist, of the Church of England, London
1896. F. Makower, Die Verfassung der Kir-

the von England, 1894. J. H. Blunt, The book
of Church Law, 7. Ed. London 1894). C.E.F.

Anglo-Katolicisme, se Puseyisme.
Anhalt, Hertugdomme, havde 1890 ialt 27 1,963

lndbyggere, af hvilke 96,05 % vare Evangelske,

Resten vaesentlig ram. Kat. (3,26 %) °8 Jader

(0,58 %)• Faa Reformationstiden sluttede Fyrst

Wolfgang af Zcrbst sig straks til den luth.

Ref.; hans Navn staar under den augsb. Kon-
fession. 1532 sendte Luther Niclas Hausmann
til Dessau, for at han skulde prsedike Reforma-
tionen de>. A. vilde ikke indfere Konkordie-
formlen, og i Tidens Lob flk det kirkl. Liv i liver

af de 4 anhaltske Fyrstendommer et noget for-

skelligt Prag: Zerbst var afgjort luth., i Bern-
burg og Cdthen var der ref. Sympatier, i Dessau
Tendens til at overse Forskl. ml. de evgl. Soster-

kirker. 1820 sluttede Bernburg, 1827 Dessau
sig til Unionen, 1880 blev Cothen ved den
saak. Unionslov optaget i A.'s unerede Landsk.

;

A.-Zerbst var i Slutn. af forrige Aarh. op-
hort at vsere et selvstaendigt Fyrstendemme.
Synderlig Modstand har Unionen ikke modt i

A. ; 1890 var der kun 93 Gammcl-Lutheranere og
101 Gamrael-Reformerte. Pnesteme forpligtes

ved Ordinationen paa de 3 okumcniske Sym-
boler, den augsb. Konfession og Apologien.

Landsherren styrer K. gennem Konsistoriet i

Dessau. 6. Febr. 1875 forelagdc Hertug Frie-

derich af A. sin Landdag en >Kirchengemeinde-
und Synodalordnungi, men da kun den fsrste

Del af denne blev godkendt, besluttede Her-
tugen >af egen Magtfu!dkommenhed< at tilveje-

bringe en Synodalordning og udstedte 14. Dec.

1878, som den overste Baerer af Kirkeregimentet,
en saadan, ifelge hvilken der blev dannet en
Landssynode med 39 Medlemmer. De Dele af

Loven om Synoden, som skulde have Stsen-

dernes Billigelse, flk denne ved en Lov af 24.

Marts 1879. (E. Friedberg, Die geltenden Ver-
fassungsgesetze der evgl.-deutschen Landes-
kirchen, Freiburg 1885, 797 f.). Fr. N.

Aniam mevnes i Manasses Slsegtregister (1

Kron. 7, 19).

Aniketos, Biskop i Rom o. 154—o. 166, skal

have vaeret en Syrer. Medens han var Biskop,

kom Polykarpos til Rom. De to Biskopper
vare ikke enige om den rette Tid for Paaske-
festens Afholdelse i Rom, men A. lod, som
Tegn paa Freden, Polykarpos forvalte Nadveren
(se Art. Paaskestrid).

Anim (Josva 15, 50), By i Judas Bjcrge,

mulig Ruinbyen el Ghuwein.
Animisme er en i den nyere religionsviden-

skabelige Literatur hyppig, men paa forskcllig

Maade anvendt Bensevnelse for Troen paa Aan-
ders Virksomhed i Naturfaenomenerne. Medens
den jodiske Monoteisme skilte den skabendc Gud
ud fra den skabte Natur og derved principielt

satte Skel mellem Gudserkendelsen og Natur-
erkendelsen, er i alt Hedenskab Naturen paa
forskeliig Maade opfattet som besjselet af Gud-
dommen, Guderne eller Aanderne. Denne
Hedenskabets Naturbesjseling, der liegger sig

for Dagen i de hojeste, som i de laveste Folke-
slags Dyrkelse af personiflcerede Himmel- eller

andre Naturfsenomener, kunde med Rette kaldes
Animisme.

Imidlertid benyttes Ordet snart i videre, snart
i snaevrere Betydning. For E. B. Tylor, som
ved sit bekendte Vaerk Primitive Culture I—II

(lste Udg. London 1871) bragtc Bentevnelscn,

der tidligere var benyttet om en sserlig laegc-

videnskabelig Teori, i Kurs paa det religions-

videnskabelige Omraadc, er A. Modssetningen til

Materialisme. Al Tro paa en fra Legemet for-

skeliig Sjael, paa et Liv efter Doden, paa per-

sonligc Guders eller en person lig Guds Til-

vaerelse er for ham A. i forskellige Former.
Uden at hindres af de storste religiose og etiske

Modstetninger rubricerer han Faenomener fra al

Verdens Religioner sammen, og uden saerligt

Hensyn til, at Menneskehedens dybeste Lsengs-

ler, dens Haab, dens Frj'gt lsegger sig for Dagen
i Religionerne, betragtes de relig. Forestillinger

vaesentlig intellektuelt som mere eller mindre
traeffende Forsog paa at forklare Naturens, Dyrs,
Planters og Menneskers Liv udfra Forestillingen

om Sjaelen. Tylors indholdsrige Arbejde virker
forvirrende, hvis denne Ensidighed ikke er-

indres.

Imidlertid synes A. at ville faestnc sig I en
snaevrere Betydning som Benaevnelse for Aande-
tro 1 Modssetning til Gudetro. Medens de
gamle Kulturfolks nationale Kulter ferst og
fremmest ere viede til store Hovedguder, per-
sonligt individualiserede Skikkelscr, der efter

deres Vsesen ere Menneskene velvillig stemte,

der vaage over den siedclige Verdensorden, og
hver have deres Virksomhedsomraade, vende
de laverestaaende Folk sig i deres Kultus til

en flydende Skare af Aander, der ofte ere lige-

gyldige overfor Menneskets Vel og Ve, eller

maaskc snarest tilbojclige til at skade det,

som ere neutrale overfor godt og ondt, hvem
man ikke tilbeder, men hvem Troldmanden
ved Magi tvinger til at lyde sit 0nske, hvem
man ikke elsker og asrer, men frygter. A potiori

kan derfor de forstes Religion betegnes som
Polyteisme, de sidstes som A. Men Gnensen
maa ikke drages for skarpt. Hos de lavere
Folkeslag Andes mange Forestillinger, der vise-
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ml over A., og hos de hojere Folk Andes megen
Aaodetro. Ja, denne kan endog i Tidens
lob bredc sig som et frodigt Ukrudt paa
Gndetroens Bckostning (H. Martensen Larsen,

N'aturvidenskabens Gseld til Kristendommen,
Kbbvn 1895). At Polyteismen skulde have
udviklet sig af A., er derfor nappe sandsyn-
ligt Langt snarere kan hin siges at bevsege sig

i Retning af A.

Indenfor A. kan atter sondres mellem Splri-

tismen eller Troen paa frit svievcnde Aander
ng Fetischismen, Troen paa Aander, dcr ere

bundne til enkelte Naturgenstande. F. er sserlig

fremtnedende hos Negrcne, S. hos Polarfolk

og Mongoler (hvor den ogsaa benajvnes Sha-
mauisme). Men Momenter af S. og F. komme
igen i alle Religioner. — Animismens Oprin-
delsc er dunkel. Vel gentages det idelig efter

Tylor, at den animistiske Naturbetragtning er

den eneste naturlige for det primitive Menne-
ske, er dettes primitive Filosofl, og der hen-
vises som Stotte herfor til Barnets tilsyne-

ladendc Personificering af dets Legetej, af

Stolen, som det stoder sig paa osv., (f. E.

Bahnson, Etnograflen, Kbhvn 1894, I, 113).

Saa simpel cr Sagen imidlertid ikke. Ihvert-

fald hxvder Herbert Spencer (The Principles of
Sociology, London 1876, I, 143), at >den An-
tagelse, at det primitive Menneske tenderer til

at tilskrive det livlose Liv, er klarlig uholdbar<.
Han henviscr til, at allerede Dyrene forstaa

at sondre mellem det levende og det livlose;

og Barnet tanker sig i Virkeligheden ikke
Stolen besjselct, saa lidt som Manden personifl-

cerer den Sten, som han sergerlig giver et

Spark med sin Fod. For Spencer er ikke en
antropopatisk Naturopfattelse, men Spiritisme,

Tro paa Spegelser, paa Drommesyners Realitet

osv. det oprindelige. Atter anderledes Max
Mailer (Physical Religion, Gifford Lectures for

1890), der protesterer mod Spencer, naar denne
metier, at det primitive Menneske ikke kan
sondre mellem Dram og Virkelighed. Saadanne
aprioriske Konstruktioner, afhvad der maa have
vseret det oprindelige Udgangspunkt, have ikke
stor Verdi. Og ethvert Bevis mangier for, at

A. bar vasret Udgangspunktet At de nu-
vsrende uciviliserede Folks Religion ikke er

det, indremmes med voksende Samstemmighed
fC P. Tiele, Geschiedenis van den Godsdienst
in de Ondheid, Amsterdam 1891, S. 9). Da A.,

som Historien viser det, ikke er bleven over-
vnndet ved I ntelligensens Udvikling (Graeken-

land sad til det sidste dybt i A.), men ved en
religies Omvseltning, den kristne Monoteismes
Sejr over Hedenskabet, ligger heri et Vidnes-
byrd om, at A. ikke efter sit Vsesen er at be-
tragte som en blot intellektuel Naturopfattelse,

men at Kjernen i den cr af religios Art. Den
er ikke et Produkt alene af en Intelligens, der
cr kommen paa Vildspor, men af en Menneske-
sj*l, der er i Vildrede med, hvor den skal sage
en Genstand for sin Tro, sit Haab, sin Frygt,

hvor den skal finde Livets raadende Magter.
Religionen er derfor ikke et Produkt af den
animistiske Naturbetragtning, men denne sidste

bar selv sin Forudsstning i Menneskets re-

ligiose Anlffig. H. M. L.

Anjon, Lars Anton, f. 18. Nov. 1803 i Frost-

hult i Upland, blev 1845 Professor 1 Kirke-

historie i Upsala og Dr. thcol. 1855 beskik-
kedes han til Statsraad og Chef for det kgl.

Ekklesiastikdepartement, 1859 til Biskop 1 Visby.
Dad 13. Dec. 1884 som den seldste af Sverigs

Biskopper. Betydelig paa det kirkepolitiske

Omraade, har A. dog ister som kirkehistorisk

Kildeforsker og Forfatter — i denne Henseende
den forste 1 Sverig efter Reuterdahl — efter-

ladt sig et stort Navn. Skrifler: Akaderaiske
Disputatser, Programmer (isnr Rektoratspro-
grammet 1852 om Redaktionerne af Upsala-
medets Beslutninger) og Taler. >Larobok i

Kyrkohistoria for skolor och gymnasier< 1842.

Han redigerede 1849—51 med A. F. Beckman
>Tidskrift for sv. kyrkan<. 1850—51 udkom
>Svenska kyrkoreformationens historia< (1—3),

1854 .Baptism i forhallande till den hel.

skrift och kyrkans historia; 1866 >Sv. Kyr-
kans historia ifran Upsala mote 1593 till slutct

af 17de arh.; 1892 >Mina statsradsminnen«,
udgivet efter hans Dad af Biskop v. Scheele i

>TidsUr. for Icristl. tro och bildning. (Minne-
steckning af O. W. Lemke 1889). O. A.

Anker. A. forekomraer som Symbol allerede

paa forkr. Mindesmterker, navnlig paa saa-

danne, som stamme fra Poseidons-Dyrkelsen.
Som Skibet er et Billede paa Livet, er A.,

der frelser i Stormen, et Billede paa Haabet.
A. blev tidlig taget med bl. de kr. Symboler.
Forf. af Hebrwerbrevet (6, 18 f.) taler om Haabet
som >et trygt og fast Sjrelens Anker<. A.

fandtes ofte paa de gl. Kr.'s Grave som Udtryk
for Opstandelseshaabet. Klemens Alexandriner
forUeller, at de troende, og navnlig >Fiskerne<
(a: Biskopper og Praester) satte A. i deres
Signetringe; fl. saadanne Gemmer ere komne
til os. Det korsformede A. var for de gl. Kr.
tillige et Symbol paa Kristi Kors.

Anker, Herman, f. 1839, teol. Kand. 1863,
oprettede 1864 med stor Pengeopofrelse paa
Sagatun ved Hamar den forste Folkehejskole
i Norge. Skolen lededes i grundtvigsk Aand.
I 1873 fratraadte A. Skolens Bestyrelse og gik

ind i praktisk Virksorahed. 1875 blev han
Postmester paa Hamar. A. er Forf. af forsk.

Indlceg i Pressen til Forsvar for Folkehejskole-

sagen. D. 1896. C. B.

Ankyra (nu Angora), Galatiens Hovedstad,
nsvnes oftere i den gl. K.'s Historic. Mon-
tanismen havde ogsaa der Tilheengere, og i A.
holdtes kort efter Paaske, rimeligvis Aar 314 —
enten under Markellos af Ankyras eller Vi-

talis af Antiokias Forssede — en Synode, der
vedtog forskl. disciplinsre Bestemmelser, navn-
lig med Hensyn til Fremgangsmaaden over for

>Faldne<.

Anna. 1) St. A. I flere af de apokryfe
Evangelier forfeelles der forskl. Legender om
Marias Forteldrc, dcr kaldes Joakim (Eljaklm)

og A. ; de fleste af disse Forttellinger ere Laan
fra Isaks, Samuels, Samsons eller Johannes
Dobers Historic Ingen af de 3 forste Aarh.'s

Kirkeftedrc nrevner Joakim og A., men Epifanios

af Salamis og Gregorios fra Nyssa omtale dem
begge. I den folgende Tid trseffe vi ofte A.'s

Navn. Kejser Justinian byggede 550 en K.

til hendes Mre i Konstantinopel ; Johannes
fra Damaskos omtalte hende med stor Ros, og
de gr. Hymnedigtere skrev Sange til hendes
Pris. Paa Karl d. st.s Tid syncs Uddrag af
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Legenderne om he ride at were komne til Vester-

leden, og fl. Kirker bleve da, baade i Franke-
riget og i Spanien, viede til hende. Pave Leo
III lod Joakims og A.'s Historie male i Kir-

ken S. Paolo udenfor Rom, og ogsaa de vested.

Digtere begyndte at stemme deres Harper til

hendes Pris. Paa Korstogenes Tid lserte Kors-
farerne i 0sten hendes Legende at kende, og
efter 1200 bliver hun opkaldt ogsaa i Vesten;
samtidig harer man Tale om A.-Relikvier. I

Slutn. af 15. Aarh. var den hi. A. Modehelgen.
Humanister som Abbed Trithemius og hans
Venner satte hende uhyre hejt og digtede Vers
til hendes iErc. Konrad Celtes plejede at

rette sine Bonner til St. A., og Eoban Hess
udgav — hendes Breve til Joakim. Man for-

talte, at hun havde vseret 3 Gange gift, anden
Gang med Kleofas, tredje Gang med Salomas,
saa at hun var Moder til alle de 3 i N. T.

omtalte Maria'er. Kejser Max lod sig 1496
i Worms optage i >Annabrodrenes< Broder-
skab, og da Luther 2. Juli 1505 lovede at

gaa i Kloster, skete det med Udraabet: >Hjcelp

St. Anna, jeg skal blive Munk<! 1523 be-
kendte han: >St. A. var min Afgud.< Den
voksende Tro paa Marias ubesmittede Und-
fangelse bidrog ogsaa til St. A.'s VEre, og
ister Karmelitere og Augustinere vare nidktere
for den. St. A. var egentlig alle fattiges

Helgeninde, men sterlig Bjergnuendcnes, og
det var aim. Folketro i Middelalderen, at

hun kunde give Sundhed, Rigdom og Hjselp i

Deden. Ogsaa her 1 Norden (Se G. E. Klem-
ming, Sancti Exteri, Stockholm 1887, 6 f.) blev
hun besunget i den senere Middelalder. Efter

Reformationen steg jErefrygten for hende end
mere; Jesuiter, som t. E. P. Canisius, vare
ivrige for at udbrede hendes Pris. 1584 paa-
bed Gregor XIII, at der hvert Aar paa d. 26.

Juli hele K. over skulde holdes en dobbelt
Messe til hendes ^Ere. Tyske Mestre, som Lukas
Cranach og Albrecht DQrer, og Italienere, som
Lionardo da Vinci og Andrea del Sarto, have
stillet deres Kunst til St A.'s Tjeneste og
malet hende, hyppig som selvtredje (S. A.
mettertia) med Maria og Jesusbarnet. Ved
Hjaelp af Treskererkunstcn bleve mange saa-

danne Billeder udbredte i Folket, og Tyskerne
bad ofte: Help sante Anna sOlf drudde! (E.

Schaumkell, Der Kultus der hell. A. am Aus-
gange des Mittelalters. Freiburg 1893). —
2) A., Fanuels Datter, Profetinden 1 Templet
(Lk. 2. 36). — 3) A., Komnener, f. 1083, d.

efter 1148, jeldste Datter af Kejser Alexios I,

Komnener, blev som Barn trolovet med Arvin-
gen til Kejserkronen, og efter dennes tidlige Dad
gift med Nikeforos Bryennios. Som hans Hustru
tog hun (1118) Del i en Paladsrevolution, der
mislykkedes, og da hun (1137) var bleven Enke,
trak hun sig tilbage til et Kloster for at syssel-

stette sig med Studier og literare Arbejder.
Hun fandt navnlig Trest i Ulykken ved at fuld-
fore et Mindeskrift om sin Fader, >Alexiaden<
i 15 Boger, der omhandler Alexios Komneners
Historie (Tiden 1069—1118) og er en Udfyld-
ning og Fortsiettelse af et hist Materiale,
som hendes ^Egtefrelle havde efterladt. Overs,
paa Dsk af O. A. Hovgaard I—II, Kbhvn. 1879 f.

(Om A. K. se K. Krumbacher, Gesch., der byzant.
Lit., Mflnchen 1897, 274 f.). — 4) A. Sophia,

Landgrevinde af Hessen-Darmstadt, f. 17. Dec.
1638 i Marburg, d. som Abbedisse i Quedliu-
burg 13. Dec. 1683. Hun har efterladt sig 40
aandelige Digte (udg. af C. W. Stromberger,
Halle 1856). Et af dissc: >Hcrre tal, din
Tjener herer< er oversat af Landstad (Nr.

23). 5) Anna af Stolberg, Grev Henrik af
Stolbergs Hustru, skal o. 1600 have digtet
Psalmen: >Christus, der ist mein Leben> (>Einer
grafflichen Matron Sterblied<), som H. A. Bror-
son oversatte i 2 Skikkelser: >I Kristo har jeg
Livet<, og mere bekendt: >Min Dad er mig til

Gode«. Fr. K.
Annas, Sets Sen, Yppersteprsest o. 6— 15.

Han var indsat og blev afsat af Romerne. A.
harte til Saddukreerpartiet og havde stor Ind-
flydelse til sin Dad. For ham forhertes Jesus
farst (Joh. 18), skant hans Svigersen Kaiafas
var fungerende Ypperstepnest. Hans 5 Senner
bekltedte samme Embede. Den yngste, Annas,
lod o. 62 Jakob, Herrens Broder, henrette.

Annaler. I Beg. af det karolingiske Tidsrum
fremtraadte en ny Art af Historieskrivning,
som efterhaanden udviklede sig til at blive en
af de vigtigste Kilder til den teldre Middel-
alders Historie: de saakaldte A. eller Aarbeger.
I det gl. Rom var det almindeligt, paa For-
tegnelsen over Konsulerne at indfore korte
Optegnelser om Aarets vigtigste Begivenheder.
I Middelalderen blev det efterhaanden Skik paa
de saakaldte Paasketavlers bredc Rand, ved
Siden af Aarstallet, at optegne kortfattede
Efterretninger om Aarets Hsendelser. De ferste

af den Slags Optegnelser bleve gjorte i Eng-
land, men de angelsachsiske Missionterer, der
i Reglen havde Bedas Paasketavler med sig,

bragte denne Skik over til Fastlandet I Klo-
strene afskrev man ikkc alene Paasketavlerne,
men ogsaa Tilfejelserne til disse, og derved kom
Optegnelserne fra det ene Kloster til det andet.
Mange Steder bleve disse tarre og magre hi-

storiske Optegnelser ssrskilt afskrevne, egede
med andre lignende Notitser og udfyldte med
Efterretninger andensteds fra, med Sagn og
lscrde Beregninger. Saaledes fremkom A., der
dog have hajst forskcllig Vsrdi, fordi ikke alle

Afskrivere vare lige samvittighedsfulde og naj-

agtige, og fordi Optegnelserne, naar Paaske-
tavlernes Rand var helt udfyldt, stundum bleve
indsatte paa urigtige Steder. De fieste A. have
deres Oprindelse i Klostre; nogle, de .saakaldte

Konge- eller Rigs -A., der udmaerkc sig ved
en videre Horisont, synes at vsere udgaaedc
fra Hofkredse. (W. Wattenbach, Deutschlands
Geschichtsquellen im Mittelalter, Berlin 1885,

I, 130 f. K. Erslev, Kilderne til Danmarks Hist.

i Middelalderen. 1892).

Annat, Francois, Jesuiter-Ordenens Provln-
sial i Frankrig, f. 1607, var indtil 1670 Ludvig
XIV's Skriftefader. Som saadan havde han
kun ringe Indflydelse paa den unge Konge;
»for at behage Pere A.«, lader en af den Tids
Viser Kongen sige, > lader jeg La Valliere gaa
og tager Montespan<. A. tog Del i den jan-

senistiske Strid med Skrifter mod Pascal og
Aroauld; men som Polemiker var han heller

ikke heldig. Han skal vtere dad af jErgrelse.

4 Maaneder efter at han havde faaet sin Afskcd
som Kongens Skriftefader (Sainte-Beuve, Port-

Royal III). Fr. N.
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Aanater. Efter Honorius HI (d. 1227) blcv

det mere og mere almindeligt, at Biskopperne
tiltog .sig Ret til at nyde det ferste Aars Ind-

txgter af enhver Prsebende, der var bleven ledig

i deres Stifter (jus deportuum, annalia, annate).
Under Johannes XXII (d. 1334) blev det dog
forbudt Biskopperne at gore Krav paa mere
end det halve af Pnebendens aarlige Udbytte.
Ogsaa Paverne hsevdede deres Ret til at nyde
A. Clemens V gjorde saaledes allerede 1305
Krav paa at faa de A., de engelske Biskopper
tidligere havde faaet, og Johannes XXII for-

drede 1319 A. af alle de Praebender, der i

Lebet af de 2 felgende Aar bleve ledige i hele

Kristenhedcn. Nu betale alle Bispedemmer
og alle sterre Abbedier ved hvert Bispe- eller

Abbed-Skifle A. (teroitia communia) til den
rom. Kurie. Disse belebe sig i Reglen til

en Afgift, der omtrent svarer til et belt Aars
lndtsegtcr af Bispestolen eller Abbediet, men
mange Steder er Afgiften fastsat til en bestemt
Sum.
Annegarn, Joseph, rom.-kat. Kirkehistoriker,

f. i Ostbevern i Westfalen 13. Okt. 1794, var
en Tidlang Priest; 1836 blev han Prof, i Kirke-

historie ved Lyceum Hosianum i Braunsberg,
og som saadan dede han 7. Juli 1843.

Annerstedt. 1) Daniel A., mindre bekendt
for Lserdom end for sit kvikke Vid og sine

Lcjlighedsdigte, fodtes 1721 i Femsjo i Sma-
land. Ved Magisterpromotionen 1752 indtog
han Plads som Nr. 2. 1760 blev han teol.

Adjunkt i Upsala, 1770 teol. Prof.; han dede
12. Maj 1771. Skrifter: Akademiske Disputa-
tioner og et Maskeradedigt >Den okandc mas-
quen«. — 2) Thnre A., f. 6. Jan. 1806 i Tensta
i Upland, blev 1833 Docent i Pastoralteol. i

Upsala. 1840 teol. Adjunkt, 1845 Dr. theol.. 1846
Sognepr. i Orebro, 1852 Biskop i Strengnfis;

dade 6. Nov. 1880. A., som deltog i samtlige

Rigsdage fra 1847 til 1866, nod stor Tillid i

sin Stand og flk betydningsfulde Hverv. Han
var Medlcm af den Komite\ der udarbejdede det

1860 autoriserede Forslag til to nye Aargange
Pnediketekster, samt af den 1852 nedsatte
Komite\ som reviderede den svenske Kirkes
Haandbog og Katekisme. (Minnesteckning af
C. W. Hedstrdm, i Strengnds stifts prestmfites-

bandl. 1885). O. A.

Annexe, droit d'. Saaledes kaldtes de gl.

franske Parlamenters Ret til at give Tilladelse

til Offentliggerclsen af alle paveligc Buller og
Brever, for disse kunde trsede i Kraft for Frank-
rigs Vedkommende.
Annihilationsteorien eller Lseren om de

ngndeliges Tilintetgerelse er en af de Udveje,
man har forsegt for at uadgaa Tanken om
den evige Fordemmelse. Den kaldcs ogsaa
Konditionalismen eller Lwren om den be-
tingede Udedelighed. Den gaar ud paa,

at de ugudeligcs Straf efter Deden ikke er
evig Pine, men vil ende med deres fuldstsndige
Tilintetgerelse. Der Andes Ytringer i denne Ret-
ning hos enkelte Kirkefsedrc ; men ferst i nyere
Tid er Teorien bleven gjort gteldende i gennem-
fort Skikkelse: i 16. Aarh. af Socinianerne, i

vort Aarh. f. Eks. af Tyskeren Richard Rothe,
af den skotske Prof. H. Drummond og den
engelske Prast Edw. White (Life in Christ,

overs, paa Fransk af Ch. Byse (se d. Art.) og

Kirke-Leksikon for Norden. I.

paa Dansk 1886), ligesom den er meget udbredt
i adventistiske Kredse; her hjemme er den
fremsat af Adjunkt N. Teisen (Lseren om be-

tinget Udedelighed, 1889).

Tankegangen er felgende: Menneskesjselen

har ingen medskabt Udedelighed (1 Tim. 6, 16),

men er kun skabt med en Evighedsspire, saa

at den kan blivc udedelig gennem en Udvikling.

Dens Bestemmelse var at naa Udedeligheden
ved Lydighed mod Gud, ved Samfundet med
ham. Men ved Syndefaldet kom Mennesket
ind under Dedens Lov. Kun i Jesus Kristus,

som kom for at sluenke Menneskene Livet, er

Udodeligheden at flnde ; udenfor ham gives der
ingen evig Vedvaren. Vistnok ophorer Livet

ikke med den legemlige Ded; alle skulle opstaa

til Dommen. Men de ugudelige overgives ved
Dommen til en kortere eller lsengere varende
Straf, der ender med deres fuldstaendige Til-

intetgerelse, hidfert enten ved det Ondes egen
Selvoplesning eller ved Guds umiddelbart ind-

gribende Kraft. Denne Laere mener man at

kunne paavise i Skriften, idet man navnlig

ger gseldende, at de Udtryk, der i den kirke-

lige Teol. saedvanlig overssettes ved Fortabelse

(9uvmof, ct7i<ai.fui, oUO-qo;), egentlig betyde Ded
og Tilintetgerelse, og at det er en Vilkaarlighed,

naar man har fraveget denne deres bogstave-

lige Mening.
Hele denne Betragtning mangier tilstrsekke-

lig Hjemmel. I Spergsmaalet om Menneske-
sja-lens Udedelighed lserer Krdm. os at gaa

ud fra, at intct skabt Vsesen er udedeligt i

den Forstand, at det skulde kunne leve noget

0jeblik, end sige evigt, uden at bceres af Guds
opholdende Kraft (Ps. 104, 29; Ap. G. 17, 28),

thi han er >den eneste, der har Udedelighed*

(1 Tim. 6, 16), d. e. har Livskilden i sig selv

(Joh. 5, 26). Ved et dedeligt Vsesen forstaa

vi et saadant, der af Skaberen kun er bestemt
til at leve en begraenset Tid ved hans op-

holdende Kraft; ved et udedeligt et saadant,

der er bestemt til at leve evigt ved den samme
Kraft. Men ingen Sinde siger Skriften, at et

Vsesen, for at leve evigt, behever en ganske
anden Kraft, nemlig Samfundet med Jesus

Kristus og Genfedelsen ved den Hellig-Aand.

Annihilationslsercns Tilhsengere flnde alligevel

dette i Skriftens Udsagn om, at >i Kristus er

Livet*. Men dette er en Mistydning. Naar
Heiren siger: »Jeg er Opstandelsen og Livet<

(Joh. 11, 25), da maatte det efter denne Ud-
lcegning betyde, atde, derstaa udenforSamfundet
med ham, hverken skulle opstaa eller have nogen
evig Eksistens. Men en saadan Udlsegning gen-

drives Mart af Joh. 5, 28—29: alle de dede
skulle opstaa, de gode til Livets, de onde til

Dommens Opstandelse (jfr. Mt 25, 32). Sagen
er, at den > Opstandelse*, Herren sksenker

sine, ikke er en blot fysisk Opvsekkelse fra de
dede, men en Opstandelse, der i Sandhed for-

tjener sit Navn, d. e. en Opstandelse med Salig-

hcden til sit Indhold. Paa samme Maade maa
det da forholde sig med Livet, som stod side-

ordnet med Opstandelsen. Hvor .Skriften taler

om det evige Liv, mener den ikke den fort-

satte fysiske Eksistens, men den lsegger Vocgten

paa Livets sande Ind ho Id, det evige Samfund
med Gud (Joh. 17, 3); dette faas kun i Kristus.

Den fortsatte Eksistens tillsegges derimod alle,

Digitized byGoogle



98 Annihilationsteorien — Annunciater.

ogsaa de ugudelige, der staa udenfor Sam-
fundet med ham. — Lteren om de ugudeliges

Tilintetgerelse strider mod Herrens udtrykke-
lige Ord Mt. 25, 46 og Mk. 9, 48. Paa det

ferste Sted hedder det: >og de skulle gaa hen,

disse til den evige Straf, men de retfserdige til

det evige Liv<. Her bruges om de ugudelige

ikke noget Ord, der skulde kunne betyde Til-

intetgerelse, men et Ord (xoAaot;), der betyder
Afstraffelse; naar baade Livet og Straffen

kaldes »evigc«, og det overhovedet cr umuligt
at bortskaffe Tidsudstnekningen af Adjektivet

alwvioe, saa er det ganske vilkaarligt at for-

klare dette anderledes ved det ene Led end
ved det andet, som om Straffen kun skulde
vtere forbigaaende, men Livet evigt varende.

Paa det andet Sted beskriver Herren Fordera-
melsen ved, at de ugudeliges >Orm ikke der,

og deres lid ikke slukkes< ; en Orm, som
ikke der, kan kun forstaas om en Pine, som
aldrig ophorer. I samme Retning gaa ogsaa
andre Udsagn i N. T., navnlig i Joh. Aab.

(14, 10—11; 19, 3; 20, 10). — Af disse Betragt-

ninger felger, at de Udtryk i Skriften, der
tale om de ugudeliges >Dod< og >Undergang<,
ikke kunne v«re at forstaa om Tilintetgerelse;

men ligesom det evige Liv var Betegnelse for

en evig Eksistens med et bestemt Indhold,

nemlig Samfundet med Gud, saaledes er den
evige Dad, der maa vtere Modsstningen til

Livet, heller ikke Levecvnens Tilintetgerelse,

men den fortsatte Leven udenfor Samfundet
med Gud, d. e. Fortabelsen. Der er Steder
nok 1 N. T., som vise Bcrettigelsen af at

tage de vedkommende Udtryk 1 denne ikke
fysiske, men aandelige og etiske Betydning,
f. E. Lk. 15, 24; Rom. 6, 13.

Endelig kommer Annihilationsteorien, hvor-
ledes man end vender den, i Modsigelse med
Krdm.'s evrige Indhold. En ten maa Tilintet-

gerelsen foregaa med en aandelig Naturlovs
Nedvendighed, ford! det personlige Vsesen, som
bar naaet Forhterdclsen og derved afskaaret

sig fra ethvert Samfund med Krlstus, hjem-
falder til Selvoplesning; men da er det ufor-

klarligt, at Djoevelen og de dtemoniske Aander
ikke allerede ere tilintetgjorte. Eller Tilintet-

gerelsen foregaar efter Guds Befaling, naar
nan vil det; men da er det uforklarligt, at

ban ikke tilintetger alle de ugudelige, saa snarl

de have naaet det Trin, at de ere uigenkaldelig
fortabte, altsaa enten ved den legemlige Ded
eller senest ved Opstandelsen ; thi hvad skulle

de Straffe, der gaa forud for Tilintetgerelsen?

Er denne ikke den tilstnckkelige Straf, selv

for den sterste Syndeskyld? Hvilken Rctfierdig-

hed kan krreve en sterre Straf, end at et

Menneske beder med Tabet af selve sin Eksi-

stens? — Teorien finder saaledes hverken Med-
hold i Skriftens Udsagn eller i Krdm.'s al-

mindelige Grundssetninger. P. Af.

Anno II af Koln, iErkebiskop 1056—1075,
tilherte en schwabisk Ridderfamilie. Som Scho-
lasticus i Bamberg traadte han i Forhold til

Kejser Henrik III, blev hans Skriftefader og
Domprovst i Goslar. Den 3. Marts 1056 ind-

viedes han til -Erkebiskop Hermanns Efter-

felgcr i Koln. A. var en Maud af betydelig

Laerdom, en fast, egenraadig Karakter, men
ferst og sidst i Besiddelse af en lidenskabe-

lig ^Ergerrighed. Han forstod at beberske
dem, der kom ham ncer, og glemte ikke til-

fejet Uret. Han roses for personlig Sasdelighed

og stillede strenge Krav til sin Gejstlighed,

hvis materielle og aandelige Vel laa ham paa
Sinde; men han var ikke en idealistisk Kirke-
mand som dem, der i hans Tid ktempede for

Kirkens Reform og Frigerelse. Han folte sig

stadig som selvstamdig Kirkefyrste baade over-

for Riget og Paven. — A. kom snart til at spille

en stor politisk Rolle. Paa hans Anstiftelse

blev 1062 den unge Kong Henrik IV fjcrnet fra

Moderen, og A. blev i Virkeligheden Rigets

Styrer. Vel maatte han allerede 1063 dele

Magten med Adalbert af Bremen, der var ham
ganske modsat af Karakter, men hans Intriger

bidrog til at styrte denne Medbejler 1066. I

Kirkekampen stillede A. sig paa Pave Alexander
H's Side mod Cadalus, ikke af Reformiver,
men fordi sidstna;vnte var Enkekejserindens
Klicnt. Paa Synoden i Augsburg 1062 og i

Mantova 1064 fortes A.'s Planer igennem, men
han fik snart at mserke, at Pavedemmet nu var

en aandelig Stormagt, fornyet efter Idcer, der

vare ham fjerne. — I Tyskland bevirkede hans
Overmod, Klosterudsugelser og Nepotisme, at

Adalberts Fald ikke forte til hans Enemagt
igen, thi ogsaa Henrik IV hadcde sin tidligere

Opdrager. Da nu hans Sltegtning Konrad, som
han havde faaet valgt til iErkcb. i Trier, blev

myrdet, og han forgteves hos Paven sagte at

faa det nye Valg omstyrtct, trak han sig til-

bage til sit Stift. 1068 var han Henrik IV s

Sendebud i Italien, men led her haarde Krscu-

kelser, ja 2 Aar senere fordrede man i Rom
Regnskab af ham for Simoni, og han maatte
edelig love Bedring. Ved Juletid 1072 udbad
han sig Lov til at trrckke sig tilbage fra Stats-

tjenesten, men optraadte dog 1073 som Mtegler i

Anledn. af det sachsiske Oprer, hvori nogle af

hans Sltegt vare indvikledc. Endnu skulde
A. lide den Kramkelse, at Kolns Borgere ved

Paasketid 1074, forbitrede over hans Retskrav,

gjorde Oprer mod ham. Han undgik med Ned
og nieppe Deden, og Straffen faldt derefter

haardt over Byen. Sine sidste Dage tilbragte han
under store legemlige Lidelser med religiose

Ovelser. Han dede 4. Dec. 1075 og hviler i

Klostret Siegburg, en af hans 5 Klosterstiftelser

(Kluniacensere). I disse Munkekredsc mindedes
den asketiske A., og hans Billede omgaves af

en Helgenglorie, som allerede straaler igennem
i den tyske, i litener Henseende betydelige

>Annosang< (Maere von sente Annen, udg. af H.

E. Bezzenberger, Quedlinburg 1848). 1183 blev

han kanoniseret ; hans Mindedag er 4. Dec. A.'s

Politik var 1 national Henseende farlig for

Tyskland, den bidrog til Kongemagtens For-

ringelse og arbejdede Hildebrands Planer i

Ha:nde. (Th. Lindner, Der hi. A., Erzbischof

v. K., Leipzig 1869. A. Hauck: Kirchengescb.

Deutschlands HI, 1896). J. O. A.

Annunciater. Fl. rom.-kat. Ordener have,

med Henblik til Lk. 1, 26 f., taget Navn efter

Maria Annunciala, Marias Bebudelse. 1) Ordine

supremo dell' Annunziata, en gejstlig Ridder-

orden, blev stiftet 1360 af Grev Amadeo VI

af Savoyen; af Amadeo VIII (s. d. Art.) fik

den 1409, under Navnet >Halsbaandsordenen<,
sine Statuter, 1518 blev den fornyet og sterlig
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viet til Maria Annunziala, og 1720 blev den
Ortiine supremo. Den bestaar kun af een
Klasse, og Kongen af Italien er nu dens Stor-

mester. Ordenstegnet er et gyldent Skjold, paa
hvilket Marias Bebudelse er afbildet; dette

barxes i en Kasdc af Slejfer og Roser, paa
hvllke der, med Henblik til Ordenens Deltagelse

i Rhodus's Forsvar, staar: F. E. R. T. (For-

titado ejus Rhodum tenuit). — 2) Broder-
skabet af Marias Bebudelse, blev stiftet

1460 af den spanske Dominlkaner, Kard. Juan
de Torquemada; ved at give fattige Piger Ud-
styr vilde Broderskabet dell' Annunziala mod-
arbejde Letfaerdigheden og Skogelivet i Rom.
Til Minde om denne Ordens Indstiftelse er

Kard. Torquemada i et af den rom. Domini-
kanerk. Maria sopra Minervas Sidekapeller af-

bildet i Fserd med at anbefale 3 fattige Piger

til Madonna, og Marias Bebudelse er der malet
paa Guldgrund. Dette Billede er fejlagtig blevet

tillagt Kard.'s Ordensbroder, Angelico fra Fiesole.

Ordenen er endnu 1 Virksomhed. — 3) S. Mar-
cellinas eller S. Ambrogios Annunziata-
Nonners Orden (Ambrosianerinderne) blev

stiftet 1408 i Pavia af 3 frotnme Kvinder, Dor.

Morosini, Leon. Contarini og Ver. Duodi; 1431
antog de Augustiner-Regelen. Deres Formaal
cr Sygepleje og Kasrlighedsgerninger. Til dem
hmrte den napolitanske Vicekonge Jakob af

Fieschis Datter, S. Catarina af Gcnova, som
efter sit JEgtcskab med den genovesiske Adels-

mand, Adorno, helligede sig til Sygepleje, navn-
lig under Pesten i Genova 1497 og 1501. —
4) De himmelske eller himmelblaa A.,

le Turchine, bleve dannede 1604 af Maria
Vittoria Fornari fra Genova og hendes rige

Veninde, Vincentina Lomellini. Navnet stam-

mer fra deres Dragt (en hvid Underkjole og

en himmelblaa Kaabe), som skulde minde dem
om Himlen. Ordenen bar indtil vore Dage
haft sit Hovedkloster i Genova og flere Af-

Ueggere i Frankrig. Den udmterkede sig ved
en streng Klausur, og dens Medlemmer vare

navnlig sysselsatte med Haandarbejder til Kirke-

brug, som skaenkedes til fattige Kirker. — 5) De
franske A. (Religieuses Annonciades) bleve

stiftede 1500 af Dronning Johanne af Valois,

Ludvig XII's fraskilte Gemalinde. Formaalet
for denne Orden, hvis Regel blev stadfaestet

ferst af Alexander VI, siden af Leo X, var

Efterfelgelse af Marias 10 Dyder (Kyskhed,

Klogskab, Ydrayghed, Tro, Andagt, Lydighed,
Fattigdom, Taalmodighed, Gudsfrygt og Barm-
hjertighed), bvorfor Ordenen ogsaa kaldtes >de

10 Dyders Orden*. Dragten var brun med
radt Skapul6r, sort Sler (Andagtens Symbol)
og hvid Kappe (Renhedens Symbol). Den havde
en Tidlang stor Udbredelse i Frankrig og Bel-

gien, men den faldt for Revolutionen uden at

rejse sig igen. Ft. N.
Annus decretorius, se Normal-Aar.
Annus deservitns, a. gratia*, se Naadensaar.
Annus discretionis (Skelsalder) bruges i

Kirkeretten til Betegnelse af det Alderstrin

(14—21 Aar efter de forskl. Landslove), paa
hvilket det er en Person tilladt at skifte Kon-
fession eller Religion.

AnonMere (af ariuotof ulig) var Navnet paa
de yderligt gaaende Arianere, som hosvdedc, at

Sennen var Faderen >ulig«. Se Actios.

Ansegis (Ansegisil). 1) A. af Sens, var op-
rindelig Abbed (i St. Mikael i Beauvais?), men
blev 871 iErkcbiskop af Sens. Efter Karl den
skaldedes Tilskyndelse udnsevntc Pave Johannes
VIII ham 876 til pavelig Vikar for Gallien og
Germanien d. v. s. til Mcllemmand mellem
Kirkcn og de nasvnte Lande. De vestfrankiske

Pnelater enskede ikke en saadan pavelig Sted-

fortneder i deres umiddelbare Nasrhed, og A.
udrettede intet. Allerede 878 udnaevnte Jo-
hannes VIII en anden (iErkebispen af Aries)

til sin Vikar 1 Gallien. A. dode 25. Nov.
882. Paa hans Ligsten blev han kaldt Primus
Gallorum Papa, og iErkebisperne af Sens bar
helt ind i 15. Aarh. Titlen: >Galliens og Ger-
maniernes Primas<. — 2) A. af Vandrille, f. i

Beg. af 8. Aarh., kom tidlig i Klostret Fonta-
nella (St. Vandrille, i Stiftet Rouen). Han flk

ferst forskl. mindre Abbedier, men 807 blev
han Abbed i St. Germain de Flay 1 Stiftet

Beauvais, 817 i det beremte Luxeuil, og 823
i Fontanella. A. var for Karl d. st og Ludvig
d. fr. en nyttig Raadgiver, og i Aachen har
han rimeligvis givet gode Raad baade med
Hensyn til Kejserborgens og Domk.'s Opferelse.

I sine Klostre var han virksom for at fremme
Andagtsovelser og Studier, og som Abbed i

Fontanella udgav han 827 en Samling af de
frankiske Rigslove, der 829 fik officiel Gyldig-

hed. Lige til 13. Aarh. aflagde alle tyske
Konger Ed paa denne Lovsamling. A. dode
20. Juli 833.

Anselm. 1) A. af Canterbury, >Skolastikens

Fader«, f. 1033 i Aosta i Piemont. Efter uro-

lige Ungdomsaar kom han, en rcligiost bevsegct

Yngling, til Klostret Bee i Normandiet, hvor
Lanfranc var Prior. Her udnuerkede han sig

saaledes, at han allerede 1063 efter Lanfranc s

Bortgang blev valgt til Prior. Som saadan
virkede ban til stor Velsignclse, ikke alene

som en trofast Sjseleserger, men ogsaa som en
fortrinlig og snart beremt Laerer, der (hvad
hans Dialoger endnu klart anskueliggor) forstod

at gaa ind paa sine Laerlinges Tankegang og
vtekke dem til selvstaendig Tsenkning. 1093
blev han iErkebisp af Canterbury, skont mod-
stnebende, da han forudsaa kommende Kampe.
Disse indtraadte da ogsaa. Den selvraadige

Konge, Vilhelm II, gjorde ham det saa broget,

at han tilsidst forlod England 1097. Kongen
benuegtigede sig da ^Erkestolens Gods, og ferst

da Vilhelm II var ded 1100 og efterfulgt af

sin Broder Henrik I, vendte Anselm tilbage.

I Begyndelsen var Forholdet godt, men da
Kongen forlangte, at Anselm skulde modtage
ny Investitur af ham, vtegrede A. sig. Han
havde under sin Fravterelse i Rom indsuget de
gregorianske Ideer, og da han fastholdt dem,
maatte han atter 1103 forlade Landet. Ferst da
der truedes med Bandstraalen, indlod Kongen
sig paa Forhandling; han tilbagegav jErkebispe-

stolens Ejendomme, som han havde beslaglagt,

og 1107 afsluttedes et Konkordat i London, hvor-

ved Kongen gav Afkald paa Iklaulningen med
Ring og Stav, medens A. gav efter med Hensyn
til Lenseden. Disse mange Kampe hindrede
A. i at faa udrettet saa meget for Englands
Kirke, som han gerne havde villet og paa

forskellig Maader arbejdede for. Han dedc,

hejagtet af alle, 21. April 1109.
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100 Anselm.

A. er uomtvistelig en af Middelalderens eedleste

og mest fremragende Skikkelser. I hans Breve,

Meditationer og Trosteord mode vi en oprigtig

og ofte nsesten evangelsk Fromhcd, af hvilken

vi hos en senere beshegtet Aand, den lutherske

Skolastiks Fader, Johann Gerhard, finde tyde-

lige Genklange. Dog vigtigere er, at han som
Teolog indvarsler den Retning, der i de fel-

gende Aarhundreder skulde beberske den kriste-

lige Tsenkning, den saakaldte Skolastik. Han
er den forste middelalderlige Teolog, der med
bevidst Klarhed og Frejdighed anvender en godt
opovet Dialektik i Ttenkningen over Kristen-

troens Hemmeligheder.
Det Princip, A. ferst og fremmest gaar ud

fra, er det beromte: credo, ut intelligam, som
han vel har taget fra Augustin, men betonet

med ny Styrke. Og hos bam er Principets

Betydning den : gennem Autoritetstro at naa til

fornuftbegrundet Overbevisning. Hvad Skriften

indeholder, og K. laerer, skal man tro, selv uden
at forstaa det. Men samtidig skal man sege

rent rationelt at begrunde Sandheden af det
saaledes givne. Her viser der sig altsaa et

rationaliserende Moment i A.'s Taaikning. Der-
nasst er han » Realist* a: det almene har efter

ham overalt sin Eksistens for sig selv og forud

for det individuelle; det er nemlig begrundet
i Gud selv. Denne Realisme trader frcm i

Skriftet: De trinitate et incarnatione verbi, der
er rettet imod Nominalisten Roscelin.
Gennemgribende Betydning har A. haft paa

to Punkter, nemlig ved sine Forsog paa ratio-

nelt at bevise Guds Tilvaerelsc og Nodvendig-
heden af Kristi Menneskevordelse. Hvad det

ferste Punkt angaar, behandler A. det allerede

i sit forste sterre Skrift: Monologium, som han
nctop skrev som Eksempel paa sin teol. Metode.
Han soger der, ud fra den givne relative Vseren,

at konstruere selve den treenige Guds Vsesen.

Sterre Betydning end dette noermest kosmo-
logiske Bevis flk imidlertid hans beromte Gen-
nemforelse af det ontologiske Bevis, hvis Skaber
han er. I det skonne Skrift Proslogium gor
han Rede for, hvordan han i sin Stncben efter

at finde et Argument, der, uden at behove
yderligere Begrundelse, uigendrivelig godtgjorde
Guds Tilvrerelse, pludselig, som ved en Aaben-
baring, fandt, hvad han sogte. Han slutter

nemlig her fra Tsenken til Vieren. Thi, naar
Tanken om Gud som >det fuldkomneste, der
tienkes kan«, dybere gennemteenkes, viser det
sig, at dette fuldkomne umulig kan begrenses
til kun at leve i Tanken. I saa Tilfoelde vilde

det jo nemlig mangle en vtesentlig Fuldkommen-
hed: den at vsere til i Virkeligheden. Skal

det fuldkomne, der jo er til i Tanken, altsaa

virkelig vsere det fuldkomne, maa det ogsaa
vsere til i Virkeligheden. Mod denne Slutning
fra Begreb til Virkelighed protcstcrede allerede

Munken Gaunilo i sin Liber pro insipiente.

A. imodegik ham i sin Liber apologeticus contra
Gaunilonem.
Det andet Punkt har A. udviklet i sin be-

romte Bog: Cur Deut homo (skreven 1094—98).
Her, i sin ferste, friske Frembryden, er Sko-
lastiken virkelig produktiv. Tillige har vi i

dette Skrift den hele A. Han vil her give en
objektiv Forsoningsteori og i den, som i et

Brcendpunkt, sammenfatte hele Aabenbarin-

gens Indhold, saaledes at han, efter sit Princip.

gennemforer det hele aldeles rationelt: det skal

vises, at Fornuften fordrer, at Gud maatte
handle, som Autoriteten siger, at han bar
handlet. Skriftet viser os unsegtelig en klar

og kraftig Tsenkning, men tillige, i den ud-
vortes Behandling og de underlige, med spids

Dialektik gennemforte, Indfald, Spireme til Sko-
lastikens Udartning. Tankegangen er denne:
Idet A. afviser den gamle Teori om Jesu Hen-
givelse som en Losepenge til Djsevelen, tager

han sit Udgangspunkt i Guds JEre, som er
krsenket ved Menneskets Fald. Denne Krsen-

kelse kraever Oprejsning, som kan ske, enten
ved Straf eller Fyldestgorelse. Da Gud af for-

skeilige Grunde ikke kan bruge den forstc

Udvej, maa den sidste betrajdes. Men Menne-
sket kan ikke skafie den nodvendige Satisfak-

tion til Veje, da vor Synd vejer mere end den
hele Verden, det kan kun Gud; dog skal den
komme fra et Menneske, altsaa maa den koinmc
fra et Gudmenneske. Nu er Gudmennesket
vel forpligtet til at leve efter Guds Vilje, men
som syndfrit ikke til at do. Ved sin Dod er-

hverver Kristus sig da en Fortjeneste hos Gud,
som Gud maa belonne, og denne Belonning, —
der i Verdi langt overgaar det Tab, al Synd
betcgner — sksenker han Menneskene, da han
selv ikke trsenger til den. Saaledes forenes

Guds Retfserdighed med hans Barmhjertighed.
Med denne Teori gor A. Epoke i Dogme-

historien. Her foreligge Grundtankerne for

den objektive Forsoningslsere, som, udviklet
videre af Thomas fra Aqvino, fastholdt og for-

dybet af Reformatorerne, bliver til ortodoks
Kirkeltere. Dens Grundtanke er, foruden For-
kastelsen af Djrevleteorien, Erkendelsen af Syn-
dens Dybde som Skyld overfor Gud og af en
Forsonings Nodvendighed. Men A.'s nsermere
Udforelse af disse Grundtanker (Betoningen af
Guds >.£rec i Stedet for hans Hellighed, Ude-
lukkelsen af Strafsynspunktet gennem Alter-
native! : enten Straf eller Fyldestgorelse, Be-
grsensningen af Fyldcstgorelsen til Kristi Dod
alene, den hele udvortes kvantitativt afvejendc
Metode) er bortfaldet.

Man har (se H. Cremer i Stud. u. Kritik. 1880
og 1893) ment i Anselms Teori at spore en Ind-
virkning af den germanske Strafferet; andre
(saaledes Harnack og Loofs i deres Dogmc-
historier) mene i den kirkelige Bodsdisciplin at
have dens tilstra?kkelige Forklaring. Se iovrigt

F. R. Hasse, A. v. Canterbury, Leipz. 1843

;

R. W. Church: St. A., London 1888 og J. M.
Rigg, St. A. of Canterbury, London 1896. A.'s
Vserker hos Mignc, Scries Latina: 158 og 159 (d£r
ogsaa hans Levnedsskildring af hans Discipel
Eadmer). Sserudgave af Cur Deut homo, ved
O. F. Fritzsche, 3. Udg., Zurich 1894. J. P. B.
— 2) A. af Havelberg var oprindelig Proemon-
stratensermunk, men blev 1129 af /Erkebiskop
Norbert af Magdeburg viet til Biskop af Havel-
berg. Han var lige saa meget Politiker som
Biskop. 1135 var han i Konstantinopel for at
bringe den ostrom. Kejser til at tage Del i et
Forbund mod Roger af Sicilien; 1147 var han
pavelig Legat under Korstoget mod Venderne.
og i de tyske Kejseres Folge tog han Del i fl.

Romertog. Kejser Frederik I gjorde ham til

iErkebiskop i Ravenna, og der dede A. 1158. —
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3) A. fra Laon, var en af A. af Canterbury's
Disciple, der o. 1076 optraadte som Laerer 1

Paris. Senere blev A. iErkedegn og Dom-
Scholasticus i sin Fedeby, og som saadan fort-

satte han sin teol. Undervisnlng. Han dede
11. Juni 1117. Han er Forf. til Glossa inter-

linearis 3: en kort Forklaring til den latinske

Overs, af Biblen (Vulgata), oprindelig skreven
mellem Bibeltekstens Linier. Denne kortfattede

Fortolkning, til hvilken han har gjort store Laan
hos Kirkefedrene, var et af Middelalderens
vigtigstc eksegetiske Hjaelperaidler. A. har
desuden efterladt sig allegoriske Fortolkninger
til Hejsangen, Mattli. og Jon. Aab. Der gik

stort Ry af A.'s Laerergaver, men Abelard, der
ogsaa kom til Laon, kaldte ham >et bladrigt Tne,
paa hvilket man forgeves segte efter Frugt<.
Rnpert fra Deutz angreb (i et Brev : Num Deus
mil malum) A.'s Paastand om, at Gud med
Hensyn til det onde har en dobbelt Vilje. —
4) A. fra Lucca, den celdre, se Alexander II.

— 5) A. fra Lucca, den yngre, var en Broder-
son af den aeldre A. fra Lucca. Hans Farbroder
vedblev som Pave at styre Bispedemmet Lucca,
men efter hans Ded (1073) blev A. hans Efter-

folger paa Bispestolen. Da han havde raodtaget

Ring og Slav af Kong Henrik IV, kom han i

haarde Anfaegtelser og vilde opgive sin Bispe-
stilling. Gregorius VII fik ham imidlertid om-
stcmt, og A. blev en af den store Paves mest
hengivne Venner. Baade med Mund og Pen
forsvarede A. de gregorianske Tanker. Da
Gregorius VII laa paa det yderste, var A. en
af de 3 Kardinaler, hvis Valg den deende Pave
anbefalede. Han blev dog ikke valgt, og 18.

Marts 1086 dede han selv i Mantova som land-
flygtig. Middelalderen skylder A., der var et

skarpsindigt, juridisk Hoved, en Samling af
Kirkelove, som fik den sterste Betydning for

Udviklingen af den kanoniske Ret. Fr. N.
Ansgar samrne Navn som Asgejr, Asger),

.Erkebisp og pavelig Missionslegat for Norden,
f. 801 ved Amiens i Picardiet. Hans Foraeldre
vare Franker; Moderen, hvis Minde stedse avcde
'tor Indflydelse paa A., dede, da han var 5
Aar gl., og han sattes saa i Benediktiner-
klostret Corbie. Rygtet om Kejser Karls Ded
og gentagne Dremmesyner bragte ham til at
fordybe sig i sig selv og vakte derved en inder-
lig Fromhed og Martyrlaengsel. 14 Aar gl. var A.
Weven Munk, og 823 flyttede han til Datter-
klostret Ny Corvey ved Weser, hvor han ledede
Klosterskolen og pnedikede paa Folkemaal for

Almoen. Snart efter indtraf for Lederen af den
nordiske Mission, Ebo af Reims, den haabefulde
Begivenhed, at en dansk Konge, Harald Klak,
efter hans Tilskyndelse lod sig debe i Mainz
826. (Se: Ermoldus Nigellus, Kong Haralds
Daab, overs, af H. Olrik 1886). Paa Anne-
xing af Abbed Wale i Corbie blev A., der
tidlig var besjselet af Missionsiver, Kongens
Husprajst og fik Tilladelse fra Paven og Ebo
til at missionere i Norden. En aeldre Corbie-
broder, Autbert, fulgte A. I Hedeby, hvor
der sikkert paa Grand af Handelsforbindelserne
var ikke faa Kr., oprettede A. en Missions-
berneskolc efter Benediktinervis. Politiske

L'roligheder fordrev dog allerede 827 Harald,
og efter forgaeves Forseg paa at faa Kongedem-
fflet tilbage bosatte han sig som frankisk Vasal

i Dorstad, hvorhen A. fulgte ham. 829 kaldtes
A. imidlertid til Kejser Ludvigs Hof, da sv.

Sendebud havde begaeret kr. Missionaerer. A.
og Munken Vitmar fra Corbie udstyredes rigt

og sejlede til Sverig, men overfaldtes paa Vejen.
Selv naaede de dog til Blrka ved Malaren og
modtoges venlig af Kong Bjern. Hergejr Jarl
byggede paa sin Gaard et kristent Kapel. To
Vintre var A. der, 831 vendte han og Vitmar
tilbage til Kejseren med Runebrev fra Bjern.
Disse gunstige Udsigter bevirkede, at Ludvig
s. A. paa Rigsdagen i Thionville optog Karl
d. st's Tanke om et Bispedemme N. for Elben.
A. blev Biskop i H am b u rg , for derfra at kunne
fremme den nordiske Mission. Selv gik han
til Rom, hvor Gregor IV tillagde ham Titel af
iErkebisp og pavelig Legat, dog med Aner-
kendelse af Ebos Hejhed i den nordiske Mis-
sion. 834 gav Kejseren ham Klostret Turholt
i Flandern som Praebende. Kort efter faldt

Ebo i Unaade og afsattes. Han overdrog sin

Fnende Gautbert Missionen i Sverig, hvor
Folket syntes mere velstemt mod Evangeliet,

og det holstenske Kloster Wclnau, der hidtil

havde vaeret Stette for hans nordiske Virksom-
hed. Gautbert, der flk Palliet, byggede den
ferste nordiske Daabskirke i Birka, men for-

dreves snart og blev Biskop i Osnabruck.
A.'s Missionsvaerk antog samtidig andre

Former; som hej Praelat med ekonomisk Stette

kunde han optraede som Hevdingers Lige. Hans
mermeste Gerning maatte blive Organisatlonen
i det egentlige Hamburg Stift, men han bar
sikkert jaevnlig besegt Danmark. Snart ramtes
dog Stiftet af Ulykker. Turholt inddroges 840
paa Grand af Frankerrigets Deling, og 845 af-

brasndte Kong Haarik af Danmark Hamburg.
Bispesaedet var derved faktisk oplest. Selv fandt
A. Gaestfrihed hos en Kvinde, Ikia, i Ramesloh.
846 dede Biskop Leuderik af Bremen, og Lud-
vig d. tyske udnaevnte A. til hans Efterfelger.

Mainzer-Synoden 847 delte simpelthen Hamburg
Stift mellem Bremen og Verden, der fik selve

Stiftsbyen. 849 foretoges dog en ny Ordning:
Hamburg Stift genoprettedes, og Verden fik

Vederlag i Bremens Stift S. for Elben. Dette
vilde dog Bremens Overherre, GQnther af K61n,

ikke anerkende, og A.'s Stilling var laenge usik-

ker. Ferst 862 kom en Overenskomst i Stand
med K61n, men Pave Nikolaus I tillod sig 864
at ordne Forholdene om: Hamburg-Bremen
blev gjort til et iErkestift, og Kdlns Overret
underkendtes. Dette gav Anledning til fortsatte

Fjendtligheder mellem A.'s Efterfelgere og K61-

ner-iErkebisperne.

A. havde imidlertid med Iver ofret sig for

den nordiske Mission. Han vandt Kong Haariks
Gunst, da han flere Gange kom som Franker-
kongens Sendebud. Kongen brugte endog hans
Raad og tillod ham sluttelig at bygge en Daabs-
kirke med Praestebolig i Hedeby (Slesvig). Der
er Grand til at antage, at Smaakapeller op-
rettedes omkring i Sydjylland. Til Sverig

sendte A. Ardgar, der dog forlod Pladsen, da
Hergejr Jarl dede. 853 drog A. selv til Sverig

med Gautberts Tilladelse, der medsendte sin

Slaegtning Eribert. Ludvig d. tyske og Haarik
gav A. Breve med til Kong Olof, saa A. op-

traadte som kgl. Sendebud. Han genopbyggede
Kirken i Birka, og Eribert blev tilbage som
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man Muhammedanismen (Tyrkerne) som den
orientalske udenfor Kirken. Den Dora, som
Protestantismen heri udtalte over Pavedemmet,
indeholder en stor Miskendelse baade af dette

og af det antikristelige, hvis Vsesen ikke er

Forvanskning, men bevidst Fornasgtelse af

Kristi Evangel iurn. I senere Tider blev der

af mange henvist til Napoleon og hans Forsog

paa at danne et Verdensrige; men baade her-

imod og imod Henvisningen til Muhammedan-
ismen gselder det, at man forvekslede for-

billedlige Tillob med Fuldendelsen selv. Det
samme gslder i hej Grad om de umodne For-

sog, der i den store Moengde af navnlig engelsk-

amerikanske apokalyptiske Skrifter gores paa
at eftervise Fuldendelsestidens Skikkelser i de
naervaerende Tidsforhold. 1 Modssetning hertil

maa vi holde os til Skriftens Vejledning og

indremme, at Antikrist endnu ikke er kommen,
skont der paa mange Punkter kan paavises

forberedende Beva;gelser. P. Af.

Antilegomena, til Forskel fra Homologu-
mena, kaldtes af Evsebios de kristelige Op-
byggelsesskrifter, som vel indenfor den kr.

Menighed benyttedes som saadanne, men som
i Folge Traditionen ikke enstemmigt aner-

kendtes for at here til den nye Pagts Beger.

Herunder regner han Jakobs, 2 Peters, Judas's,

2 og 3 Johannes's Breve og enkelte andre
kristelige Oldtidsskrifter. Overfor Joh. Aab.

indtog Evsebios en vaklende Holdning. Skarpt
sondrer han helc denne Klasse fra de kaetterske

Evangelier og Akter, der bar skyes som >uri-

melige og ugudelige<, fordi ingen Kirkens Mand
har benyttet dem. Sch.-P.

Antimension er et indviet Altertaeppe, der

i den gr.-kat. K. bredes over Altre, som cnten
ikke ere indviede, eller hvis Indvielse er

usikker, for at gore det muligt at frembiere

Nadverofferet paa dem. Latinerne have i

Steden for A. transportable Altre (se Art. Alter),

Syrerne bruge Alterplader af Tree. Ordet ud-
ledes oftest af avxt og [u'vont o: i Steden for

Bord.
Antinomisme. Hermed betegnes 1) en Aands-

retning, der overhovedet ikke anerkender nogen
saedelig Lov og gennemferer denne Lovloshed
i Livet. Denne Retning — vi kunne kalde
den den praktiske A. — har naturligvis som
saadan intet med Krdm. at gore, selv om dens
i sin Grand hedenske Tankegang til Tider i

visse gnostiske og svsermerske Retninger har
traengt sig ind paa Krdm.'s Grand. Dernnest

2) bruges Ordet for dermed at kendemaerke
de Retninger indenfor Kristendommen, der,

uden i fjerneste Maade at ville ntegte eller

slappe den kr. Fordring om et helligt Liv,

kun ikke ville tillaegge Loven den dertil for-

mentlig nedvendige Plads i den kr. Forkyn-
delse og det kr. Liv. I denne Betydning (a:

som teoretisk A.) kunde Begrebet ferst klart

formuleres paa Reformationens Grand. Nu
skulde jo nemlig den Kr.'s Liv, frigjort for

alle Menneskelaerdoraraes Laenker, forme sig

efter Ordet som eneste Rettesnor. Og Guds
Ord bestaar af Lov og Evangelium. Spergs-
maalet bliver da: hvilken Stilling indtager

her Loven?
I dette vanskelige Spergsmaal, der ofte

yderligere vanskeliggeres ved, at det ikke gores

klart, om der tales om Mose Lov eller Saede-

loven overhovedet, gaar den antinomistiske

Besvarelse ud paa: 1) at megte Loven enhver
selvstaendig Plads i den kr. Forkyndelse, idet

alene Evgl. om Jesu Lidelse og Ded — dette

forfserdelige Offer, som vor Synd kostede —
skal frembringe den sande Anger og Bod; og

2) ligeledes naegte Loven som selvstaendigt Motiv
i den Kr.'s Liv, der ene skal trade frem som
den frie Frugt af den ved Evgl. vakte Anger
og Tro. Saaledes Agricola paa Reformations-
tiden (se d. A.). Men for Reformatorcrne stod

dette som en Forvrangning af den Sandhed,
de havde la?rt af Paulus, at den Kr. ikke
ltenger er under Lov, men under Naade. Vel

havde ingen som Luther talt om et Kristen-

menneskes Frihed ; men inden Msket kom saa

vidt, maatte Lovcns strenge Bud og Trusler

belsere ham om Synden og Guds Vrede (3:

hvad der i Konkordieformlen kaldes Lovens
anden Brag). Uden denne knusende og
drabende Lovpraediken kan Mennesket ikke

erkende, hvad Naaden og Kristus vil sige, og

derfor stod Agricolas Laere for ham som >den
skadeligste Laere paa Jorden<. Men selv om
dette indremmes, bliver Spergsmaalet, om
Loven da for den, der er bleven Kr. og har

erkendt Synd og Naade, fremdcles har en selv-

stsendig Betydning. En saadan >3dje< Brug
af Loven lierer Konkordieformlen og forkaster

det modsatte som A. Der lreres nemlig, at den

genfedte vel er fri for Lovens Forbandelse og

Lovens Tvang, men ikke er han dermed lest

fra ethvert Forhold til Loven. Dels skal nem-
lig Loven betegne det Omraade, indenfor

hvilket Helliggerelsesarbejdet skal bevaege sig

(ikke selvopfundne Gerninger), dels skal den
vaere det Spejl, hvori den troende daglig til

Ydmygelse og Ansporelse skal opdage sin egen

Afstand fra Idealet. Om end den genfedte

derfor som saadan ikke er >under Loven*.

men >i Loven < i Kraft af Aandens fornyende
Magt i ham, gar dog den stadige Naervaerelse

af den >gamle Adam< trods Genfedelsen og

Aandens Virken en fortsat Brag af Loven ned-

vendig.

Dette Spergsmaal om Lovens Stilling har

ingenlunde endnu mistet sin Aktualitet. Men
ganske klart kan Spergsmaalet ud fra prote-

stantiske Principer ferst behandles, naar al

forvirrende Begraensning af Spergsmaalet til

Moseloven alene er ophtevet, og der tales om
Loven i dens fuldendte og evige Betydning a:

det af Gud selv satte evige og absolut for-

pligtende Ideal for Menneskelivet. Det maa
da vel siges, at A. foregriber den Tilstand, da

dette Ideal skal vrere fuldkomment virkelig-

gjort. Da der nemlig, saa laenge det ikke er

naaet, maa jages derefter, vil det vaere kriste-

ligt uforsvarligt at forbyde den direkte Hen-

visning til den i dette Ideal liggende ube-

tingede Forpligtelse. Men — om Loven og

dens Trusler fremdeles bor vaere Motiv for

den Kristne, er en ganske anden Sag. Sker

dette, stiller man sig paa det uigenfedte Menne-

skes Stade, der gennem Lovens Tale erfarer

Guds Vrede. Her maa det haevdes, at det maa
feles som en Ufuldkommenhed, naar den Kr.,

hvis hele Liv er bygget paa Bevidstheden om
Guds Kaerlighed, traenger til gennem Loven at

Digitized byGoogle



Antiburghers — Antikrist. 103

ckscentrisk Strenghed. Paa Revolutionstiden

(1799) kom der en ny Spaltning frem, idet der

baade blandt Burghers og A. var nogle (The
Sew Light), som mente, at man bcstemt burde
fordemmc Tanken ora en Statsk. og udtale sig

imod det Sted i Westminster-Bekendelsen, der
forudsatte en saadan. Derved fremkom der

Xew-Light-A. og Old-Light-A. Til disse sidste

horte bl. a. den skotske Kirkehistoriker Mc.

Crie. 1820 have New-Lighl-A. forenct sig med
Sew-Light-Burghers og dannet The United

Secession, der mener, at en Statsk. er util-

ladelig. Fr. N.

Antidikomarianiter, Modstandere af Maria,

Herrens Moder, var ifolge Epifanios Navnet

paa en Sekt, der levede i Arabien i Slutningen

af 4. Aarh. De skulle have ltert, at Maria

efter Kristi Fodsel havde haft sgteskabelig

Omgang med Josef og havde fodt ham de Born,

der i N. T. kaldcs >Herrens Brodre<. Vi maa
rinteligvis tanke os dennc Paastand gjort

gxldende overfor den, navnlig hos Munke
fremkomne, Forestilling om >Marias evige

Jomfrueligheds men bor derimod aldeles ikke

betragte dem som en fra Kirken adskilt

Sekt. K. T.

Antifon, Vekselsang, en An' efter den israe-

litiske Gudstjeneste, skal allerede af Biskop
Ignatios (d. som Martyr 110) va-re indfort ved
Gudstjcncsten i Antiokia, senere navnlig ved

Presbytcrne Flabianos og Diodoros forplantet

til den gr. Kirke (o. 360) og derfra med Be-

gejstring tilegnet i Vesterlcden, hvor den op-

toges ikke alene i den aim. Gudstjeneste (ssrlig

som Slutning), men var ogsaa en vtesentlig

Del af Gudstjenesten i de kanoniskc Tider.

Den udfortes dels af Menighcdcn, delt i to

Afdelinger, dels (isasr fra Gregor den st.'s Tid),

ved tvende Kor eller ved Forsanger og Kor.

Antifonens Tekst var fra ferst af fornemmelig
Stykker af Davids Psalmer, men senere ogsaa

originate Kirkesangc. Af sidstmevntc Art er

mest bekendt: »Media vita in morte sumust
(af Notker) og >Veni sancte Spiritus* (ukendt

Forf.\ begge oversatte og udvidedc af Luther.

Jfr. Norsk Salmehist. I, S. 77. 538 f. J. N. S.

Antigonos, Aristobul lis Son, gjordc ferst

Opror under Hyrkan Il's Regering, og senere,

da Antipaters Sonner, Fasael og Herodes, af

Antonius vare blcvne udnarvnte til Tetrarker

i Judtea. faldt han i Spidsen for en parthisk

Htcr ind i Palsstina og tog Magten der
(40—37). A. lod 0rerne skiere af Hyrkan for

at gore ham umulig som Yppersteprast; Fa-

sael drtebte sig selv, men Herodes, der 43

med Octavianus's og Antonius's Samtykke havde
ladet sig kalde >Judas Konge<, flk forst Gali-

laea og 37, ved Romernes Hja?lp, ogsaa Judica

i sin Magt. Derpaa blev A. paa Antonius's

Befaling henrettet i Antiokia.

Antikrist er det Menneske, i hvem Hadet
mod Kristus og Fjcndskabet mod Guds Rigc

skal kulminere i den sidste Tid, umiddelbart
for Herrens Genkomst; han skal samle hele

det ondes Magt om sig til en sidste For-
folgelse af Guds Folk. Hans Optneden er et

Udtryk for den Lov i Tilvjerelsen, at det onde,
for det dommes, skal have udfoldet aile sine

Krsefter og vist, hvad det formaar.
Allerede i enkeite gltstl. Skildringer af de

Trangsler, som skulle gaa forud for Fuld-
cndelsen, htever en enkelt personlig Skikkelse

sig frem, i hvem Ondskaben samler sig til sin

sidste Kamp mod Guds Rige. Saaledes He-
sekiels Spaadom om Gog (Kap. 38—39) og
Daniels Profetier om »det lille Horn< (Kap. 7)

og om Antiokos Epifanes. Ogsaa den senere
jodiske Teol. taler om en ugudelig Hersker i

det sidste Verdensrige.

I N. T. forudsiges den samme menneskeligc
Personlighed klart og bcstemt i et af Paulus's

tidligste Breve (2 Thess. 2) som Syndens
Menneske og Fortabelsens Barn, der oprerer
sig mod Gud, og selv knever guddommelig Til-

bedelse. Beskrivelsen viscr tilbage til Antio-

kos Epifanes som Forbilledet. I Joh. Aab.
Kap. 13 skildres han som den sidste Verdens-
hersker, i hvem alle Forna?gtclsens Idealer og
Formaal ere personiflcerede; kan kraever gud-
dommelig Hyldest for sig selv og forfolger Guds
Mcnighed paa Livet; dette Sted lerer os, at de
Momcnter, som hare til Antikrist, skulle for-

dele sig paa to med hinanden samtidige Per-

sonligheder: Dyret af Havet d. e. den egentlige

Verdcnshersker, og Dyret af Jorden eller den
falskc Profet d. e. den Aandsmagt, som stiller

sig i Verdensherskerens Tjeneste. Selve Navnet
Antikrist forekommer kun i Johannesbrevene
(1 Joh. 2, 18. 22; 4, 3; 2 Joh. 7), hvor der
talcs om mange Antikrister, der allerede ere

komnc; de beskrives som fra fa Id ne Kr., der
ere Forvarsler for den sidste Tid og gaa forud
for den egentlige Antikrists Fremtneden (1 Joh.

2, 18—19). Om Navnet Antikrist skal oversiettes

ved Modkristus (den, der setter sig i Kristi

Sted) eller ved Kristi Modstander (den, der
ssetter sig op imod Kristus), kan voire tvivl-

somt; det sidste turde viere det rigtigste.

I den celdste Kirke (f. Eks. hos Irenieos)

holdt Forventningen om en saadan Personlighed
sig vtesentlig uforvansket i den Skikkelse, hvori
den var given i N. T., kun med den Tilfojelse,

at han skulde vsere en Jode af Dans Stamme,
hvilkct man udledede af Jer. 8, 16 og af Dans
Stammes Forbigaaelse i Joh. Aab. Kap. 7. Men
i 3. og 4. Aarhundrede blev denne Forventning
af enkeite kirkelige Skribenter sat i For-
bindclse med en teldre hedensk Folkctro, at

Kcjser Nero ikke var ded, men flygtet til

Partherne, hvorfra han skulde komme tilbage

for at hievnc sig paa Rom; dette omformede
de til, at Nero vel var dod, men skulde op-
staa fra de dode og erobre Rom. Tanken
om, at Antikrist ogsaa skulde vrere en Jedc
af Dans Stamme, forte til Antagclsen af en
dobbelt Antikrist: den occidentalske Nero og
den orientalske .lode, der skulde overvinde og
drtebe hin.

I Middelaldercn, da Joh. Aab. anvendtes
paa Ojeblikkets Forhold, begyndte de Ret-

ninger, som opponerede mod den herskende
Kirke, at crklsere Paven for Antikrist, en Be-
tragtning, som ogsaa Reformatorerne hyldcde,

idet de henviste til Pavedemraets bespottelige

Selvforgudelse, dets Frafald fra det oprindeligc

og uforfalskcde Evangelium, dets Forfelgelse

af Kristi levende Vidncr. (De romerskc gen-

gicldte dette med at erklrerc Luther for Anti-

krist!). Ved Siden af Pavedemmet som den
occidentalske Antikrist indenfor Kirken, stillede
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mi Hovedstad i Bohemonds Fyrstendomme.
1139 holdtes her et Koncilium under en pavelig

Legat, Kard. Alberics Ledelse, og paa et andet

Koncilium i A. (1204) blev der udtalt Band
over Armenien. 1268 kom A. atter i Muhamme-
danerncs Hinder, og dens historiske og kriste-

lige Rolle var dermed til Ende. Den sank
ned til en ubetydelig By, der nu har o. 6000
Indb., hvoraf kun faa ere Kr. De tilovera-

blevne Oldtidslevninger odelagde Ibrahim
Pascha i vort Aarh. for at bygge Kaserner, og
Jordskselvet 1872 tilintetgjorde Resten.

Den antiokenske Skole. Navnet be-

tcgner ikke en bestemt kirkelig Institution

(son) den i Alexandria), men en teologisk

Aandsretning, betinget ved flere fremragende
Lcerere, som havde hjemme i A.'s Kirkeprovins.

Af det ovenanforte vil det tilstnekkelig fremgaa,

at denne Aandsretning ikke kunde gltede sig ved
et Eneherredomme i A., der svarede til den
alexandrinske Teologis i Alexandria, saalidt

som den synes at have besiddet denne Skoles

Fasthed. Den ant. Skoles Ejendommelighed be-

stemmes isser ved dens historisk-kritiske Sans
for Biblens Skrifter Forstaaelsen af Eksegesens
Selvstrendighed overfor Dogmatiken, Beluem-
pelsen af allegorisk Fortolkning og Frem-
haevclsen af det etiske Moment i Lceren og derfor

den skarpe Hcevdclse af Kristi menneskelige
Natur. I Filosofien foretrak de Aristoteles

for Platon. Saerlig den seldre ant. S. veel vi

ikke meget sikkert om. Som dens Stiftere anses

Lukianos (d. 311 som Martyr) og Dorotheos,
2 Pncster fra A., begge Eksegeter. Den For-
standsreflektion, som pragede deres Lsere,

Andes igen hos deres Elever Arios og Evse-
bios fra Nikomedien. Saerlig Halvarianeme,
blandt hvilke Evsebios fraEmesa udmer-
kede sig som Ekseget, ere Lukians Disciple. —
Den yngre ant. S. skylder Teologerne Dio-
doros fra Tarsos, Evagrios og deres Elever,

Krysostomos og Theodoros fra Mopsuhe-
stia, sin Berommelse. Paa deres Tid har der
riraeligvis ogsaa vseret en fast Undervisnings-
anstalt i Antiokia. Disse Lserere vare afgjorte

Modstandere af Apollinarismen og den alexan-

drinske Spekulation, men deres egne Anskuelscr
kendes kun mangelfuldt, da kun forholdsvis

faa Rester af Diodors og Theodors Skrifter

ere bevarede. De vare ortodokse Niktenere,

strange Asketer og djaerve Apologeter overfor
de gamle orientalske Ksetterier. De adskilte

skarpt de to Naturer i Kristus og luevdede
den menneskelige Nature Fuldsttendighed, med
Tilslutning til Pavlos fra Samosatas Sstning,
at Logos boede i Mennesket Jesus som i et

Tcmpel. De stred mod Vestens Augustinisme
for Viljens Frihed. Deres Eksegese angreb vel

den allegoriske Fortolkning, men naaede ikke
til den bogstavelige. Beromte Eksegeter vare
ister Johannes Krysostomos og Theodore
Broder, Polykronios. Den forste staar dog
ligesom Theodoret fra Kyrros dogmatisk
vaklende. Det blev de >nestorianskec Skolcr
i Edessa (lbas og Nerses) og i Nisibis (siden

489), for hvem den antiokenske Teologi blev
toneangivende. I den gr. K. var den ant. S.,

trods Indrommelsen paa Kalkedonmodet, i Mis-
kredit (jfr. Trekapitelstrid). I Vesten bevaredes
derimod delvis Indvirkninger fra Skolen (Kry-

sostomos), og gennem Junilius Africanus
(6. Aarh.) bleve Theodore Fortolkningsregler

gjort de latinske Kirker tilgaengelige (Ph. Her-

genrfitlier, Die ant Schule und ihre Bedeutung
auf exeget. Gebiete, Wurzburg 1866).— 2) Blandt

de mange andre Byer af dette Navn omtales i

N. T. det pisidiske A., som Paulus og Bar-

nabas besogte paa den forste Missionsrejse (Ap.

G. 13—14). Byen var rom. Koloni og regnedes

af Romerne til Pamfylien. Enkelte Rester af

Byen Andes endnu. J. O. A.

Antiokos. Saaledes hed flere Konger af Syrien.

Efter Selevkos Nikator, der grundlagdc det

omfattende syriske Rige (hvis Navn er en Af-

kortning af Assyrien, som dannede Kaernen

deraf), fulgte hans Son, Antiokos I Soter

(280—61 f. Kr.), der forte en ikke videre heldig

Kamp med vEgypten. Hans Son, Antiokos II

Theos (261—46), hentydes der til i Dan. 11, 6.

Syriens Maal var at vinde Kolesyrien og Foni-

kien med Palsestina tilbage fra jEgypten, der

under Ptolemseos Lagos's Son havde erobret

disse Provinser (320). A. II. forte en 8aarig

Krig med Ptolemaeos II Filadelfos, men maatte

tilsidst (249) slutte en ydmygende Fred og bl.

a. forskyde sin Dronning Laodike og a?gte

Ptol.s Datter Bcrenike, hvis Son af dette jEgte-

skab skulde vaere Tronarving. Da Ptol. et

Par Aar efter dode, forekod A. Berenike og

lod Laodike vende tilbage; for at hsevne sig

forgav hun ham, lod B. og hendes Son myrtle

og sin egen Son, Selevkos (Kallinikos), udraabc
til Konge.

Efter denne og hans Son, Selevkos Keravnos.

fulgte hans anden Son, den unge Antiokos
III den store (224—187), hvis Regering var en

Koede af Erobringskrige til alle Sider, ogsaa i

de omstridte segyptiske Landc. Paliestina led

herved meget ondt. A. ntevnes 1 Makk. 1, 10

og 8, 6f., og der hentydes til ham i Dan. 11,

10—19. I Aarene 219 og 218 (eller 218 og 217)

trangte han ind i Palaestina, men tabte i

Nederlaget ved Rafia alt det vundne og maatte
slutte Fred med Ptolenueos IV Filopator. Der-

efter vendte han sig mod 0stcn, trangte frcm

til Indien og antog efter dette Felttog Tilnavnet
>den storec. Da Filopator var dod (204), og

Riget gaaet over til Bar.net Ptolemaeos V Epi-

fanes, benyttede A. straks Lcjligheden til paany
at rykke ind i Palsestina, og efter nogen Stands-

ning lykkedes det ham 198 i en afgorende

Scjr ved Pancas, sydlig for Hermon, at erobre

Landet, der fra nu af stod under Syrien. I

Jerusalem laa en syrisk Besaetning. Joderne.

der efter hans Sejr vare gaaede over til ham.
behandlede han mildt. De turde leve efter

deres Low Tempelpersonalet blev skattcfrit,

og ingen fremmed maatte betrade Templet,
ja Kongen skaenkede selv Penge til Templets
Udbedring. For at undgaa romersk lndblan-

ding sluttede A. Fred med iEgypten og gav

Ptol. Epifanes sin Datter Kleopatra, der i Mcd-
gift skulde have de omtvistede Provinser, hvilket

dog ikke sketc. Imidlertid kom det til den

uundgaaelige Krig med Romerne, der under
L. Scipio fuldsUendig knuste A.'s Magt i Slaget

ved Magnesia 190. Sin Son Antiokos maatte

han sende som Gissel til Rom, og selv fandt

han Doden 187 under Foreog paa at skafle

Penge ved Plyndring af Belstemplet i Elam.
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Efter bans Sen, Selevkos Filopators Ded, kom
deones Broder Antiokos, der just var paa Vejen
hjem fra Rom, hvor Selevkos's Son, Demetrios
skulde aflese ham, saa tilpas tilbage til Syrien,

at han kunde bemaegtige sig Tronen med For-
bigaaelse af den unge Demetrios (Dan. 11, 21).

Med denne Antiokos IV Epifanes (176-75

—

164) besteg en Konge Tronen, der skulde faa en
saa indgribende Betydning for Israels Historic,

at han er bleven en typisk Skikkelse af dyb
religios Betydning, fra hvilken Skildringen af
Antikristen har laant flere betegnende Trsek.

Gennem ham forgriber det hellenistiske Hov-
mod sig paa det hellige, for hvilket den gr.-

rom. Verden senere skulde beje sig, men som
det nu vil fortrcenge for >at skafTe Plads for

den selvbcundrende gr. Kultur< (Buhl). Bloendet

af denne Kultur indlod A. IV sig i forfanigelig

Selvtillid paa et Foretagende, hvis Vanskelig-

hcd han vistnok undervurdercde. Hvad selv

en Alexander ikke vilde have kunnet stette

igeonem, skulde meget mindre lykkes for en
Antiokos. Han skildres af Polybios og andre
som en ikke ubegavet eller udygtig Fyrste,

men dreven af en sygelig Behagelyst og ^Er-

gcrrighed, der tit slog ud i naragtige og for-

underlige Indfald, hvorfor man forandrede hans
Navn til Epimanes (den forrykte). Uden at

kende den dybe Aandsmagt i det jediske Folk
troede han at kunne gore sin Vilje og Helle-

niseringsiver gieldende ogsaa der, saa meget
mere som, overfladisk set, Jededommen var i

stxrk Sclvoplosuing, og mange jediske Mcend
ivrig enskede det gr. Vsesen indfert. I Spid-

sen for denne trolese Retning stod Jason,

Broder til Ypperstepnesten Onias III, der selv

liBrte til de lovstrenge. Jason forraadte sit

Folk til Antiokos, der allerede i Begyndelsen
af sin Regering gjorde ham til Yppersteprsest
''174), men rigtignok 3 Aar efter afsatte ham
og gjorde den endnu mere hedensksindede
Menelaos til hans Efterfelger. Just ved denne
Tid begyndte A. sine Krigstog mod iEgypten
for at sikre sig Besiddelsen af de Provinser,
bans Sester i sin Tid havde faaet som Brude-
gave, og som Formynderne for Ptolemoeos VI
FUometor nu gjorde Fordring paa. 4 Gange
drog A. mod iEgypten, i Aarene 171. 70. 69.

68 (jfr. Dan. 11, 22 f.). Paa Tilbagevejen fra

det andet Krigstog 170 gjorde han det forste

fjendtlige Skridt mod Jerusalem, hvor den af-

satte Jason igen havde indfundet sig. Efter

et stort Blodbad plyndrede A. Templet (1 Mak.
1, 201; 2 Mak. 5, If.; Dan. 11, 28). Paa det
4. Krigstog blev han i jEgypten standset af

Romerne paa en forsmsedelig Maade. Den
rom. Feltherre, Popilius Ltenas. overbragte ham
en Senatsbeslutning om, at han for bestandig
skulde give Afkald paa iEgypten, og da A.
tovede med at svare, drog Popilius en Kreds
i Jorden om ham og tvang ham til at beslutte
sig, tar han fik Lov til at forlade Stedet. For-
bitret drog Kongen tilbage og lod nu sin Harme
gaa ud over Jederne. Han sendte fra Antiokia
sin Skatteminister Apollonios til Jerusalem
'168) med Paalreg om en fuldstaendig Udryd-
delse af den jediske Religion. Sabbaten og
Omskaerelsen skulde afskafles, Lovbegerne ud-
lertres, og i Templet standsedes Ofringerne,
hvorimod et nyt Alter rejstes for Zevs Olym-

pios, og i December 168 blev der for ferste

Gang ofret i Templet til denne Gud (1 Mak.
1, 41 f.; 2 Mak. 6, 1 f; Dan. 11, 30 f.). Byens
Mure nedreves, og sydlig for Templet blev der
bygget en Fsstning til den syriske Besastning
paa det Sted, hvor Davidsborgen havde ligget.

Men i denne yderste Ned og Forfaerdelse blus-

sede atter Folkets overnaturlige Kraft op, og
det kom til den makkabiciske Rejsning for

Liv og Love (se Makkabaeerne). Under Daniels
Navn fremkom blandt de fromme en Bog, der
vakte den messianske Begejstring til nyt Liv.

Heri er Antiokos's Fierd skildret Kap. 11, 21—39
historisk, og V. 40—45 hans forestaaende Under-
gang apokalyptisk (smlgn. 7, 8 f; 8, 9 f.; 9, 26 f.).

Efter en Rsekke sejrrige Kampe mod A.'s

Htere indviedes Templet paany i December 165.

A. selv, der var sysselsat i 0sten, hvor han
ogsaa var uheldig, dede i Tabie i Persien 164

(1 Mak. 6, 1 f.). Hans Tilnavn Theos Epifanes
betyder maaske: den Gud, der aabenbarer sig.

(J. F. Hoffmann, A. IV Epifanes 1873).

Under A.'s Sen og Efterfelger, Antiokos V
Evpator (164—62), der kun var 12 Aar gammel
ved sin Faders Ded, fortsattes Kampen mod
Jederne af Rigsforstanderen Lysias, der 162
tilstod dem Religionsfrihed. Snart efter bleve

baade A. og Lysias myrdede af Selevkos Filo-

pators ovennaevnte Sen Demetrios.
Antiokos VI, Sen af A. Epifanes's fore-

givne Sen, Alexander Balas, (145—o. 42) var et

Barn, som Feltherren Tryfon opstillede til

Modkonge mod Demetrios II (1 Mak. 11, 39 f.).

Makkabaeeren Jonatan sluttede Forbund med
ham. For selv at blive Konge lod Tryfon A.

myrde. Da Demetrios 138 var tagen til Fange
af Partherne, overtog hans dygtige Broder,

Antiokos VII Sidetes (138—28). Kampen mod
Tryfon og neldede ham (1 Mak. 15, 10 f.).

Derefter vendte han sig mod Jederne, hvor
hans Feltherre blev slagen af Simons Sen, Jo-
hannes. Romerne hindrede ham i at tage

Hievn, men under Johannes Hyrkan (fra 135)

begyndte han Krig igen og var nerved at ind-

tage Jerusalem, da Romerne atter grebe ind
og udvirkede Fred 132. Til Held for Jederne
dede denne dygtige Syrerkongc paa et Tog mod
Partherne o. 128. " L. G.

Antipas (Joh. Aab. 2, 13) eller Antipater,
en ievrigt ukendt Martyr i Pergamon.

Antipas, Herodes, se Herodes.

Antipater, en snu Idumtecr, til hvem Hyr-
kan II havde overladt Regeringen, og som Ctesar

(47 f. Kr.) gjorde til Prokurator over Judaea,

medens Hyrkan maatte nejes med Ypperste-

prsestedemmet. A. udnsvnte sine Senner, Fa-
sael og Herodes, til Statholdere i Judaea og
Galilsa, og da disse efter Caesars Mord og
deres Faders Ded (43) sluttede sig til Antonius,

bleve de udmevnte til Tetrarker over Judsea.

Antipatris (Ap. G. 23, 31), By paa Vejen
mellem Jerusalem og Kssarea paa Sarons Slette.

opbygget af Herodes d. store i Stedet for Kafar-
saba. En lille muhammedansk Landsby, Kefr
Saba, har bevaret det gl. Navn.
Antipendinm, se Antependium.
Antiphon, se Antifon.

Antiphonarium, en Samling af Kirkepsalmer,
navnlig kirkelige Vekselsange (Antifoner), til-

dels ogsaa liturgiske Benner, Trosbekendelsen
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in. m. Allerede Ambrosias flk en saadan Sam-
ling i Stand. Et af de maerkeligste Antiphonarier

er dog det af Gregor d. st. (d. 604) udgivne,

hvorved Sangen under Gudstjenesten ordnes,

og hvori de bedste og brugeligste Kirkesange
ere optagne, forsynede med Tonetegn (Neumer).
Antiphonariet blev senere en Del af den rom.-
kat. K.'s Missale. J. N. S.

Antisemitisrae kaldes den Modbevtegelse imod
Jedernes overmaegtige Indflydelse i Samfundet,
som rejste sig hos det tyske Folk, baade i

Tyskland og i 0sterrig, i dette Aarhundredes
anden Halvdel. I videre Forstand indbefattes

under Navnet >A.< alt Fjendskab og Kamp
mod Jaderne som en fremmed, semitisk Folke-

race. Bevaegelsen rejste sig i Tyskland paa
Grund af den tiltagende Magt, som Joderne
efter dercs Emancipation udavede i Forret-

ningsverdenen og i Pressen, faretruende for

det nationale Liv og for Krdm.'s Stilling i

Folket. Reform-Jodedommen, a: den moderne,
rationalistiske og tildels materialistiske Jade-

dom, truede med at gennemsyre Folket med
jedisk-humane, kosmopolitiske og antikristelige

Ideer. Herimod rejste der sig en Reaktion fra

forskellige Sider og af ret forskellig Beskaffen-

hed, idet det nationale og det religiose Ele-

ment var tilstede i meget forskellig Blanding
hos Beva'gelsens Ledere. Den indlededes i

1861 med et Skrift »Die Juden und der deut-

sche Staat< af Pseudonymen H. Naudh, hvis
virkelige Navn er Nordmann; en anden af

Hovedmcendene var Th. Fritzsch med hans
>Antisemiten-Katechismus<, udkommen i 20
Oplag blot i de 5 Aar 1887—92. Bekendtest
blandt de evrige Ledere af denne saakaldte

>tysk-sociale« Antisemitisme ere Lieber-
mann von Sonnenberg, Backel, Fdrster og Abl-
wardt. Dette Parti er besjaelet af et bittert,

uforsonligt Racehad imod Jaderne, 1 Virkelig-

heden den samme Aand, som i Middelalderen
affedte blodig Forfalgelse : Joderne faa Skylden
for alle Ulykker, enbver Slcthed tilheggcs dem;
men Beskyldningernes Sandfserdighed forholder
sig ofte omvendt til Bekaempelsens Iver. Aan-
den i denne Antisemitisme er ukristelig, saa
vist som Racehad er ukristeligt. Dens religiose

Stade er ogsaa uforeneligt med sand Kristen-
tro, idet Indboldet af det gamle Testament
forvraenges, dets Forbindelse med Kristendom-
men fornaegtes, og Frelseren selv gores til en
saakaldet >arisk Kristus<, hvis Laere naermcst
skal stamme fra Buddhismen.
Antisemitismen har dog ogsaa fnndet Til-

haengere blandt mange alvorlige Kr., af hvilke
den tidligere Hofprsest StOcker med hans
>kr.-sociale< Parti er bekendtest. Man fra-

lsegger sig Racehadet som utilbarligt for Kr.,

men mener dog ogsaa fra denne Side at maatte
beksempe Jaderne socialt og politisk for at

vaerne om den nationale Udvikling og bevare
Kirkens aandelige Indflydelse i Folket. Vist-

nok have Jaderne selv forskyldt denne Mod-
stand ved deres overmodige og paatrcengende
Lyst til at vaere de toneangivende baade paa
de aandelige og de materielle Livsomraader,
men under Modstanden herimod er det gode
Forsaet om ikke at give Rum for Racehadet ofte

blevet glemt. De kr. Antisemiter have langt
fra altid taget tilbarlig Afstand fra de tysk-

sociale og ere selv Skyld i, at det er vanskeligt
at holde de to Retninger ude fra hinanden.
Den frygtede >Semitisme< eller rettere >Juda-
isme< bekaempes bedst, ikke ved Undtagelses-
foranstaltninger, der stride mod den sande
kr. Humanitet, men ved atjfremarbejde Krdm.
og K. i Folket, hvorved paa een Gang den
nationale Udvikling sikres, og Dragelsen af
Joderne henimod Kristi Evangelium mulig-
geres.

Udenfor de tyske Omraader er Antisemitis-

men optraadt saerlig i Rusland siden 1882 under
aldeles middelalderlige Former med voldsom
Forfalgelse. Denne bar nadsaget Jaderne til

at udvandre i Tusindtal til Amerika og i mindre
Skarer til Pahestina, stottede af Alliance Israelite

universelle, som i det Hele modarbejder Antise-
mitismen, og navnlig af de jadiske Rigmaend,
Baronerne M. Hirsch og E. Rothschild. (Om
den antisemit. Literatur se Job. Menzinger, Zur
Gesch. des A., i hans: Friede der Judenfrage.
Berlin 1896). A. S. P.

Antistes, Forstander, er en Hsederstitel. som
gives den overste Praest i de 3 Schweizer-
Kantoner: Zurich, Basel og Schaffhausen. A., der
udnsevnes af det store Raad, er Reprtesentant
for Prtesteskabet i vedkommende Kanton ; han
indssetter Praesterne og forer Brevvekslingen
med fremmede Kirkesamfund.

Antitakter var Navnet paa nogle Gnostikere
i 2. Aarh., der skulle have ment at kunne
opnaa Salighed som Lan fra >den hejeste Gud<
ved at overtrade den saedl. Lov, som den lavere
Gud (»Verdens Skaberf) havde givet. De synes
at have vaeret i Slaegt med Karpokratianerne
(se d. Art.).

Antitrinitariere, Modstandere af den kr. Tre-
enighedslaere ; se Treenighed, Socinianere og
Unitariere.

Anton, Paul, f. 1661 1 0vre-Lausitz, var en
af Ph. J. Speners mest bekendte Disciple;

sammen med Breithaupt og Francke udgjorde
han >det Hallensiske Trekloverc. Efter at have
taget Magistergraden i Leipzig sluttede han sig

til den Kreds, der under A. H. Franckes Ledelse,

for at vsekke Iver for Studiet af Skrifteu, holdt
collegia philobiblica. 1687 fulgte han som Rejse-
praest med Prlns Friedrich August af Sachsen
til Frankrig, Spanien, Portugal og Italien. Da
han 1689 var vendt hjem, blev han Super-
intendent i Rochlitz, men inden han tiltraadte

dette Embede, holdt han i Leipzig for en talrig

Tilhererkreds Foredrag over farste Timotheos-
brev og om »Farisaeernes Fordomme over for

Kristus<. Som Superintendent var han nidkar
for Katekisationer. 1693 blev han Hofpraest i

Eisenach, men allerede 1695 flyttede han til

Halle, hvor der paa Speners Forslag var tilbudt

ham et Professorat. Der dede han 1730. I den
Ligtale, der blev holdt over ham, roses han isaer

for sin Hajagtelse for de symbolske Beger, og
Modstanderne af den pietistiske Teologi rcgnede
ham for at vtere »den redeligste af Teologerne
1 Hallec. Som Polemiker var P. A. mild og
maadeholden, og han mindede jaevnlig om, at
>hver Mand har alle Kaetterier 1 sit eget Brystc.

Han har skrevet Here Opbyggelsesskrifter og
digtet Hymner. Fr. N.
Anton Ulrich, Hertug af Braunscbwelg-Lune-

burg, f. 4. Okt. 1633, blev 1685 sin Broders
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Medregent og 1704 rcgerendc Fyrste. Medens
hin som ung studcrede i HelmstSdt, digtedc

ban flere Psalmer, i hvilke han klager over
Verdens lokkeude Magt, men tillige udtaler sin

Glade over at have fundet sin Preiser. Da
Kejscr Karl VI 1708 friede til hans Sanne-
datterog som I3ctingcl.se for /Egteskabet knevede
Prinsessens Ovcrgang til Romerk., benvendte
A. U. sig til Teologerne i Helmstadt. Helm-
stadterne svarede, at den rom.-kat. K. var en
sand kr. K.. og at Overgang til den kunde
skc uden Sjselefare, og da A. U. saa, at For-
bindelscn med Kejseren vilde kaste Glans over
Huset Braunschweig-Luneburg, blev Prinsessen
overtalt til at gaa over til Romerk. 2 Aar
tfter fulgte den alderstegne Hertug selv sit

Baraebarns Eksempel. I Begyndelsen var han
saa ivrig for den rom.-kat. Tro, at han op-

traadte som Apologet for denne; men da han
27. Marts 1714 laa paa Dedslejet, lod han en
evangclsk Prrest kalde. A. U. var en af den
Tids Uerdeste Fyrster og en Yen af Muserne;
han skrev baade Digte, Romaner og Dramaer.
1667 udgav han >Christ-Furstliches Davids-
Harpfen-Spiel ; zum Spiegel und Furbild Him-
mel-flammender Andacht<, som indeholder flere

Psalmer, til hvilke hans Stifmoder Sophia Elisa-

beth havde sat Melodier. Den hos os mest
bekendte af hans Psalmer er vel den af H. A.

Brorson oversatte: >Hvor kan du dog i Synden
le — Du lystbetsndte 0je<. Alle hans 61
Psalmer ere udgivne af H. Wendebourg (Halle

1856). Fr. N.
Antonelli, Giacomo, Kardinal og pavelig

Statssekretrer, tilhorte en gammel Roverfamilie
i Sonnino i Provinsen Frosinone t«t ved den
napolitanske Gnense. Han blev f. 2. April
1806. Hans Fader, Domenico A., havde ved
Handel og Overtagelse af forskl. offentl. Ar-
bejder samlet sig en betydelig Formue, og
Gregor XVI adlede Familien. G. A. var en
iEgte Herniker; hans raske Gang, det gennem-
trsDgende 0je, den spidse Ncese og den store
Mund rebede. at han herte til denne Race.
Han kom tidlig til Rom for at studere Rets-
videnskab ved Sapienza, og derpaa traadte han
ind i det kirkl. Akademi for at blive uddannet
til Overtagelse af et politisk Embede. Mange
Kondskaber erhvervede ban ikke, men han var et

hartigt Hoved, der forstod at lrere af alle og at til-

egne sig alt, hvad han havde Brug for, og hans
smidige Va^sen, der skiftevis kunde give sig Prieg

afFromhed og Verdensklogskab, gjorde et sym-
patetisk Indtryk baade paa K.'s Venner og
Verdens Bern. Men de, der kendte ham nojere,
havde ikke Tillid til ham. 1830 blev han, uden
Ordination, optagen i den rom. Prtelatur og
derpaa ansat i det pavelige Indenrigsmini-
sterinm. 1834 blev han Assessor i Kriroinal-,

rttten: derpaa, efter kort Tids Forleb, apostolsk
Delegat, forst i Orvieto, senere i Viterbo og
Macerata. Den Fasthed, han ved flere Lejlig-

heder lagde for Dagen, skaffede ham Gregor
XVI's Yndest, men Provinsboerne saa skoevt
til hans fanatiske >Gregorianisme< og til hans
Sragbed over for Kvinder. 1841 blev han
kaHt tilbagc til Rom, forst som Undcrstats-
sekreter i Indenrigsministeriet, senere blev han
Generalskatmester (tesoriere generate). Under
Pins IX flk ban som Finansminister Plads i

det Ministerraad, der efter Metternichs Til-

skyndelse var dan net ved et Motuproprio af

12. Juni 1847; 11. Juni havde han modtaget
Kardinalhatten med S. Agata i Suburra som
Titelkirke; han modtog Ordination som Sub-
diakon og Diakon, men prsesteviet blev han
aldrig.

A. gik dengang for at v«re en maadeholden
liberal, og da Rom i Efteraaret 1847 flk en
Consulta di Stato, blev han dennes President,

og som saadan aabnede han 15. Nov. For-

samlingens Meder og forestillede Medlemmerne
for Paven. 11. Marts 1848 blev han President
for det >La?gmands-Ministerium<, som Pius IX
efter Folkets Onske havde valgt sig; bl. Mini-
steriets Pnelater var Mezzofanti, bl. dets La;g-

mamd Pasolini, Aldobrandini og Minghetti.

Faa Dage efter fik Kirkestaten en Grundlov,
og Jesuiterne maatte forlade Rom. Da Pius
IX ikke vilde give sit Minde til en Krig med
Osterrig og (29. April) holdt en Allokution til

Kardinalkollegiet, der var et Udtryk for >det

reaktionsere Europas Sejr over Italien og Liberal-

ismen< (Minghetti), gik Ministeriet af, og A.

skiltes fra sine Kollegaer med en Udtalelse om,
at han aldrig mere vilde trade i Pius IX's

Tjeneste. Minghetti havde ikke hert at stette

Pris paa A. Han karakteriserer ham som en
Skeptiker, der var blottet for al mystisk Entu-
siasme, som en snu Mand, der hverken havde
store Tanker eller stserke Felelser.

Da Pius IX flygtede fra Rom, forlod ogsaa
A. Byen ved den spanske Gesandtskabssekre-
tiers Hjielp. Han stedte til Paven i Gaeta og
blev en Slags midlertidig Statssekretasr. Under
hans Paavirkning drog Pius IX af sine Op-
levelser den La?re, at en Pave hverken burde
slutte sig til Italiens eller Frihedens Sag, og
A. segte ved alle Midler at holde Paven borte

fra Paavirkning af Rosmini og den italienske

Liberalisme. Han saa med Glaede Revolu-
tioncn vinde Magten i Rom, fordi en Inter-

vention af de katolske Magter derved blev en
Nedvendighed, og ved Konferencerne i Gaeta
og Portici lykkedes det ham at sikre Pius IX
Osterrigs, Spaniens, Napolis og Frankrigs Be-
skyttelse.

12. April 1850 vendte han tilbage til Rom
med Pius IX, og i den folgende Tid var han
Pius IX's Statssekretoer og Leder af den pave-
lige Politik. Som saadan maatte han keempe
med mange Vanskeligheder, jrevnlig ogsaa mod
Intriger i Vatikanet ; men hverken hans Snild-

lied eller hans Stasdighed kunde hindre Victor

Emanuel i >at spise Kirkestaten som en Arti-

skok«, og tilsidst faldt ogsaa Rom i Kongeriget

Italiens Hsender. Den Protest, A., i Pius IX's

Navn, 20. Sept. 1870 udsendte mod >Sardiniens

uvserdige og tempelranerske Reverie, blev virk-

ningslos, og A. var herefter Minister hos en
Fyrste uden Land. Paa hans Opfordring afslog

Pius IX at modtage den aarlige Understottelse,

Garantiloven skulde sikre ham, og han afviste

alle Tilna?rmelser fra den italienske Regerings
Side, fordi den mindste Imodekommen over
for >Sardinien< vilde vterc en Krsenkelse af de
Principer, som Kirkestaten efter hans Mening
ubradelig burde fastholde. Han dede 6. Nov.
1876 og blev som Statssekretser efterfulgt af

Kard. Simeoni. Efter hans Dad blev der rettct
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staerke Angrcb paa bans Person og nans Ssede-

lighed, og der blev fort en skandales Proces

om hans Eflcrladenskaber. (A. de Waal, Card.

A., Bonn 1876; D. Silvagni, La Corte e la

societa Romana nei secoli XVIII e XIX, Roma
1885, III, 668 f.). Ft. N.

Antonianere kaldtes en libertinistisk Sckt i

Schweiz, der havde Navn efter en rom.-kat.

Snedkersvend, Anton Unternaher, f. 5. Sept 1759

i Kanton Luzero, som 1802 fra Amsoldingen ved

Thun udstedte en Proklamation omVerdensFor-
nyelse ved religiose og sociale Reformer. 16. April

s. A. optraadte A. U., omgiven af en Tilhaenger-

skare, ved Domkirken 1 Bern for at varsle den
Dom, der skulde gaa over Verden. Han blev

kastet 1 Psengsel, men da han atter blev fri,

fortsatte han sin Virksomhed, hvorfor han
paany blev indespcerret. Senere kom han dog

igen paa fri Fod og drev derpaa om i Bern
og Luzero, indtil han 1820 blev tagen i For-

varing af Luzcrner-Politiet. Han dede, efter

4 Aars Indespaerring, 29. Juni 1824. I sine

Skrifter fremstillede han sig selv som en ny
Kristus; han forkastede Stat, Kirke, Ejendom
og iEgteskab og anbefalede sine Tilhaengere at

leve i Kvindcfsellcsskab. Udferelsen af dettc

Program bragte gentagne Gangc hans Disciple i

Konflikt med de schweizerske Love. 1830 op-

traadte Benedicht Schori som en tredje Frelser,

hvis Evangelium navnlig var en indtraengende

Opfordring til at gennemfore Kvindefaellesskabet

uden Hensyn til alle foraeldede Forestillinger om
ttlufaerdighcd, aegteskabelig Troskab og Blod-

skam. 1838 fremstod endelig en ny antoniansk

Profet, Christian Michel, som levede sammen
ined en Moder og hendes 2 Datre, og selv efter

at han var sat i Tugthuset, mserkede man
Spor af A., later 1 Kanton Aargau og i Zurich.

(Josz, Das Sektenwesen in Kanton Bern, Bern
1881). Fr. N.

Antonino, Sant', hed oprindelig Antonio Pie-

rozzi og var Son af en Advokat i Firenze, hvor
han blev fodt 1389. 1404 traadte han ind i

Dominikaner-Ordenen, 1436 blev han Prior i

San Marco-Klostret i Firenze, senere tillige

Generalvikar for Dominikanerne i Toscana og
Napoli; 1439 tog han Del i Unions-Konciliet
i Firenze, og 1446 blev han, paa Eugenius
IV's 0nske valgt til jErkebiskop i sin Fodeby.
Han dode 2. Maj 1459. 1523 blev han hclgen-

kronet af Hadrian VI. A. var baade som Prior
og iErkebiskop en nidksrr og from Tilsynsmand
og en laerd Teolog af Thomas fra Aquinos Skole.

Han har bl. a. efterladt sig en udforlig Stimma,
der endnu nyder stor Anseelse som Lserebog i

Moralteol., en Verdenskrenike, som paa flere

Punkter rober en selvstaendig og frisindet Op-
fattelse, og mange Breve, der biere Vidne om
hans saedelige Alvor og mystiske Fromhed. I

San Marco-Klostret Andes flere Billeder af ham.
(Vespasiano da Bisticci, Vita di S. A., ogsaa af-

trykt foran i Udg. af hans: Lettere, Firenze
1859). Fr. N.
Antoninus Pins, rom. Kejser 10. Jul! 138

til 7. Marts 161. Under ham skrev Aristides,

Justinos Martyr og Tatianos deres Apologier,

og 155 led Polykarpos af Smyrna Martyrdoden.
Et Tolcrance-Edikt til Notablerne i Lilleasien

kan, i ethvert Tilfaelde ikke i den Skikkelse,

i hvilken det foreligger hos Evsebios, stamme

fra A. P.; men maaske kunne Hovedpunkteme
i det segtc Edikt bringes til Veje ved Fjernelsen

af nogle Saetninger, der synes at vaere Interpola-

tioner. Det 4. Aarh.'s Kr. mente, at der under
A. P. havde vaeret >Fred for Menighedernec.
(B. Aub£, Hist, dcs persecutions de l'eglise

jusqu' a la fin des Antonins, Paris 1875, 297 f.;

A. Harnack i : Teste und Untersuchungen XIII).

Antonio fra Lebrija (det gl. Nebrissa i Nserh.

af Sevilla), f. o. 1442, var en af Spaniens ferste

og mest beromte Humanister. Efter at have
studeret 10 Aar i Italien vendte han hjem tii

Spanien og optraadte som Laerer i Salamanca.
1481 skrev han en Indledn. til den lat. Gramma-
tik, og om hans Lierestol flokkedes i de folgende

Aar en beundrende Kreds af unge Spaniere.

Senere udgav han et latinsk Leksikon, Gramma-
tiker i Grsesk og Castiliansk, og Kard. Jimenez
kaldte ham til Alcala, hvor han blev en af
Medarbejderne paa Complutenser-Polyglotten.

Paa Ferdinand den katolskes Opfordring skrev
han ogsaa denne Fyrstes Historic Han dede
i Alcala 1522, ikke uden at have vaeret Gen-
stand for Miskendelse og Uvilje fra Inkvisi-

tionens Side, navnlig fordi han havde sogt at

rette forskl. Fejl i Vulgata og i de ved Gstj.

brugtc Bager, og fordi hans Humanisme havde
gjort ham til en Modstander af den herskende
Skolastik.

Antonio fra Rho (ved Milano) var en laerd

Fransiskaner, der var beromt som en grundig
Grammatiker og en Kender af den hedenske
Literatur. Han udgav 1443 »3 Dialoger om
Lactantius's Vildfarelserc, i hvilke han angreb
denne >Kristenhedens Cicero< med alle Skola-

stikens Vaaben og blottede hans mange Kartte-

rier. Baade Humanisterne og deres Modstandere
tog til Genmaele mod dette dristige Angreb paa
en saa stor Stilist og et saa beromt Kirkelys som
Lactantius.

Antonios, Munkefader, skal vaere fodt i Naerh.

af Memfis o. 250 af rige og fornemme For-

aeldre. Da han o. 20 Aar gl., kort efter at hans
Faders Ded havde gjort ham rig, horte For-
tffillingen om den rige Yngling, gjorde den et

saa staerkt Indtryk paa ham, at han trak sig

tilbage til Ensomheden ; tilsidst drog han ud i

Orkcn og tog Bolig i en forfalden Klippeborg

en Dagsrejse fra det rode Hav. Der levede

han i mange Aar mellem de vilde Dyr, ofte

plaget af Starke Lidenskaber. Under Maxi-
minus's Forfolgelse skal han vaere kommen til

Alexandria for at vinde Martyrkronen ; Alex-

andrinerne bleve forbavsede over at se denne
Asket i Haardugsskjorte og Faarepels; men
Martyr blev A. ikke, skout ban >krydrede sin

Tale med guddommeligt Salt< og uden ^Engstelsc

i hedenske Filosofters Naervairelse priste Troen
og Naturens Bog som langt ypperligere end de
filosoflske Syllogismer. Man fortalte siden,

baade at han var fremsynet, og at han havde
gjort Undere. Ogsaa under den arianske Strid

skal A. have vaeret 1 Alexandria for at advare

de troende mod den arianske Gift. Hans Ry
lokkede store Skarer ud i 0rken, og de laerte

af den beromte Eneboer at give Afkald paa
Ejendom og Omgang med Kvinder; tilsidst

maatte A. sege hengere ind i Orken for at

vaere i Fred for de mange Besog, der stillede

for store Fordringer til hans aandelige og legem-
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Antonios — Antonius-Ordenen. Ill

lige Knefter. Han skal viere dad o. 356, og
fra 5. Aarh. blev Antouios-Bjerget i 0vre-
.Egypteu, hvor han skal have levet, et beremt
Valfartssted. Med den hi. A. traadte Munke-
livet (sc d. Art) ind i et nyt Stadium; >skont
barn las, blev han Fader til et talrigt Afkom<,
til store Skarer af Asketer, som han lerte at

elske 0rkens Ensomhed. Athanasios, der ar-

vede hans Pels, har skrevet hans Levned, et

Skrift. der i den nyesteTid (af H. Weingarten og
andre), som det synes, uden tilstrcekkelig Grund,
er fraskrevet den store alexandrinske Kirke-
fader. A.'s Helgensdag er 17. Jan. Han af-

bildes ofte med en Stav i Form af et T, med
et Svin og en sken, men hornet Kvinde ved
sine Fodder. Svinet skal vtere Symbol paa
Djssvelen, Kvinden paa A.'s sta»rke Fristelser i

Brken. Fr. N.
Antonios fra Bergen, en tysk Munk, var

den forste, som i Bergen forkyndte Luthers
Ijere (1528). 1537 blev han Sogneprast ved
St Halvards Kirke ssteds. A. B.
Antonios fra Padova fodtes o. 1195 af for-

nem XX i Lissabon. Hos Augustincrkorherrerne
Air og i Coimbra Qk han sin forste teol. Ud-
dannelse, men 1220 lod han sig optage i den
dengang endnu ufuldstamdig organiserede Fran-
siskanerorden. Hertil drev en ubetvingelig
Higen efter Martyrkronen ham. For at vinde
denne drag han som Fransiskanermissioncr
til Afrika, hvor allerede flerc Minoriter havde
beseglet deres Tro med dercs Blod. Da han
imidlertid under en langvarig Sygdom fandt,

at >Gud ikke enskede hans Blod<, vendte han
tilbage til Europa og blev kort efter, da hans
fortrinlige Talegaver vare blevne kendte, ud-
iiKvnt til Pnedikant i sin Orden. Han virkede
dog ikke lienge som saadan, for han, ved
Elias fra Cortonas Mellemkomst, trods Or-
densstifterens Utilbejelighed dertil, blev Mino-
riterlektor i Bologna. Det skyldes den kerde
Portugiser, at videnskabeligt Studium indfertes

i Fransiskanerordenen, noget, som mange Brodre
ansaa for et Frafald fra Ordensregleme. A.
har muligvis siden virket som I.ektor i Mont-
pellier. Sikkert er det, at han kom til Frank-
rig, og han deltog rimeligvis i Ordcnens Kamp
mod det franske Episkopat, i alt Fald optraadte
han som en glodende K:ctterfjende i Kampen
her mod Katarerne, men omvendte ogsaa ikke
faa. Siden ophojedes han til Ordensprovinsial
og kom som saadan 1229 til Padova. 1230
deltog han i Ordenens Generalkapitel i Assisi.

A. var en fremtraedende Deltager i de Stridig-

heder, som efter OrdensstHterens Dad (1226)
opkom indenfor Ordenen; de vare netop Em-
ner for nrevnte Generalkapitels Forhandlinger.
Nyere Forskninger have godtgjort, at A. ikke,

som for antaget, var Hovedmand for det kon-
servative Parti indenfor Bredrene (Spiritualerne),

der fastholdt de oprindelige Ideer og Ordens-
regelens Ordlyd, men at han tvtertimod rime-
ligvis har hert til Elias fra Cortonas Parti, der
vilde gore Ordenen til et Redskab i Kuriens
Tjeneste. A. dode 13. Juni 1231.

Fremfbr alt er A. beremt som Pnedikant.
Ofte kunde Kirkerne ikke rumme de Tilherere,

som strammede til for at here ham. Han
predikede da under aaben Himmel, stundum
var et Tne hans Pncdikestol. Om hans Pne-

dikens Art og Indhold vides kun lidt, men
sikkert er det, at han var en streng Bods-
pnedikant, der skaansellest revsede sin Tids
Brest og formanede til alvorlig Syndsbekendelse.
Modsat Frans's kunstlese Liegmandsforkyndelse
var A.s Praediken naje ordnet efter Tidcns
homiletiske Kunstregler. Ved at indfere viden-
skabeligt Studium i Ordenen har A. bidragct
til at lede denne ind paa kirkelige Baner.
Allerede 1232 blev A. af politiske Grunde
kanoniseret af Gregor IX. Ferst efter sin Dad
blev A. den store Undergorer, som Romer-
kirken nu fortrinsvis ser i ham. lsser be-
tragtes han som Dyrenes Skytshelgen, da han,
efter senere, underfulde Legender, skal have
pnediket for Fiskene, naar Menneskene ikke
vilde here hans Ord. St. A. er ofte fremstillet

af Kunstnerne, snart i graa, snart i merkebrun
Dragt, med Fransiskanernes Hsette paa Hovedet
og deres Reb om Livet Hans Attributer ere
Bogen og Lilien. Ofte er han malet med en
Ildslue i Haanden eller i Brystet, eller med
Kristusbarnet paa sine Arme. I Padova er der
bygget en pnegtig K. til hans Xre, og i et af
Sidekapellerne hvile hans Relikvier, der endnu
stadig ere et sogt Valfartssted. Nogle af hans
Preedikener ere udgivne af A. Pagi (Avignon
1684) og Josa (Padova 1885); Pnedikener og
videnskabl. Skrifter af de la Haye (Paris 1641).

Nogle Proedikener over Psalmerne (udg. af
Azzoguidi, Bologna 1757) ere af tvivlsom iEgt-

hed. I Padova henligge endnu mange utrykte
Prtedikener af ham. (Salvagnini : St. A. da Pa-
dova e i suoi tempi, Torino 1887; Scrinzi,

St. A. d. P. e il suo tempo, Verona 1888; E.

Lempp i Zeitschr. f. Kirchengesch. XI, XII
og XIII.). H. L.

Antonins-Ordenen. Paa det forste Korstogs
Tid blev navnlig det sydl. Frankrig hjemsegt
af en frygtelig Smitsot (Erysipelas), mod hvilken
mange sagte Frelse ved at paakalde Antonios
(fra iEgypten) og valfarte til Klrken i Didier la

Mothe i Stiftet Vienne, hvor man mente at

have denne Helgens Relikvier. Blandt dem,
der sagte hertil, var ogsaa den rige Adelsmand,
Gaston fra Dauphinl, hvis Sen var bleven an-

greben af den omtalte Smitsot (>St. A.'s-Ild<,

morbus tacer). Gaston lovede at sksenke hele

sin Formue til fattige syges Pleje, hvis hans
Sen blev helbredet, og da det skete, oprettede

han i Didier et Hospital og dannede, med
nogle af sine ridderlige Venner og sin Sen, et

Hospitals-Broderskab, som 1095 flk paveligStad-

ftestelse af Urbanus II i Clermont. 1118 gjorde

Calixtus II Kirken i Didier, der egentlig tUharte

Benediktinerne, til Ordenens Helligdom, og i

den felgende Tid ilk St A.'s Orden Huse i

Rom, Akko og mange andre Steder; i Spidsen

for hvert Hus stod der en prmceptor eller

commendator (Komtur). Honorius III tillod

Anton iusbredrene at afUegge Munkelofternc,

og under Honorius IV (1286) antog de Augustins
Regel. Herefter kaldtes de da som oftest

>Antonius-Herrer<. Deres Dragt var sort, med
et paasyet bimmelblaat T (>Antonios-Kors<)paa
Kjortel og Kappe. 1297 unddrog Bonifatius

VIII Ordenen fra Biskoppernes Jurisdiktion,

og den blev derefter ledet af Gener
"

Didier la Mothe. 1500 havde Orde
Huse. Pavcrne havde sluenket den "

aeraMHwden i
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112 Antonius-Ordenen — Apion.

og navnlig givet den Tilladelse til at foretage Ind-

samling ecu Dag aarlig i alle Sogne. En saadan

>St. Antonius-Dag< var en stor Festdag. Menig-
heden drag Ordenens Sendebud i Mode med Kors

og Faner. A.broderen medbragte Aflad og havde
Ret til at give Absolution i de Tilfelde, som
ellers vare forbeholdte en Biskop; og selv i

Egne, som vare under Interdikt, maattc han
la:se Messe. Mange Steder var der dannet
ssrlige Antonius-Gilder, som foretog Ind-

samlinger, snart af Penge, snarl af Levneds-
midler. En Hovedindtajgt var navnlig Svinene.

Lubeckeme tillod saaledes, at 20 >Antonius-
Svin<, msrkede med A.-Korset, lob om paa
Gaderne med en Klokke om Halsen. 1403 kom
A-broderen Tbeodorik til Vadstena som Or-

denens Udsending til Norden, dels for at sslge

Aflad, dels for at helbrede Sygdomme. Han
lod kundgere, at han havde Relikvicr med,
som kunde skcerme mod St. Antons-Ud, en
brat Ded og faldende Syge, og dcsuden rigelig

Aflad for brudte Eder, Mishandling af For-

«ldre osv. Allerede tidligere var der dog en
St. A.-K. og rimcligvis ogsaa et St. A.-Kloster

i Hamar, midt paa Pilegrimsvejen mellem
Viken og Nidaros, og 1500 rykkede A.brodre

(fra Hamar?) ind i Nonnesreter Kloster i Bergen,

fra hvilket Cistercicnserne vare udjagne. Men
1528 drev Vincents Lunge A.bredrene ud af Ber-

gen, fordi de forte et uskelligt og lesagtigt Levned.
I Danmark ejede de foruden et Kloster i Pneste
en Jordlod ved Jermers Taarn i Kbhvn og et

Hus i Lille Pilestrade (Antonistr&ede), og ogsaa
her drog Prrester om med St. A.-Kors og >lyste

Aflad •store (jvfr. Peder Smid og Atzer Bonde).

I Sverig synes de derimod ikke at have fundet
varig Indgang. — I 17. Aarh. sogte General-
Abbcden Brunei de Gramont at reformere Or-
denen; 1774 blev den sammensmeltet med
Malteserne, og med disse gik den til Grande
paa Revolutionstiden uden at komme frem igen

i Reaktionstiden. Fr. N.
Antotija (1 Kren. 8, 24), fornem Benjaminit,

hvis Shegt boede 1 Jerusalem.
Antropologi, Laeren om Mennesket og den

mskl. Natur, er en efter Bacons og Descartes's

Tid med Forkjerlighed dyrket Gren af Filo-

sofien. I den kr. Troslsere udger A. ogsaa en
Hovedafdeling, og allerede Johannes fra Da-
maskos har et eget antropologisk Afsnit i sit

dogmatiske System.
Antropomorfisme. Dette Udtryk forer os

ind paa den Ejendommelighed ved den kr.

Gudserkendelse, at Gudsbegrebet kun kan
levende anskues i Former, hentede fra Mskets
Vesen og Livsforhold. Da nemlig Mskets
Ttenkning kun kan bruge de i Mskelivet givne
Former, maa al vor Gudserkendelse blive antro-

pomorfistisk. Hver enkelt Anvendelse af en
saadan menneskelig Form om Gud (t. E. Guds
Arm, Guds Hjerte) er en A. Denne nedvendige
Begrensning ved den kr. Erkendelse (som alt

Paulus indsaa, 1 Kor. 13) er fra krdms-fjendtlig

Side bleven benyttet til at erklsre al Guds-
erkendelse for Gudedigtning (Feuerbach), og
har ogsaa indenfor den nyere Teologi frem-
kaldt en Retning, der — under hegelsk Paa-
virkning: Forestillingen skal hseves til det rene
Begreb — vil afstrejfe al A. som usand og
naa til en ren, for al A. renset, Erkendelse

(Biedermann). Men, da Afstrejfelsen af al A.
er det samme som at oplueve enhver be-
stemt Forestilling, vil Kampen mod A. Care

til et rent ubestemt o: panteistisk Gudsbegreb.
Enhver, der mod Panteismen keraper for et

personligt Gudsbegreb, kemper derfor for A.'s

Ret. Og da vi nu en Gang ikke kunne komme
udenfor vort Vaesens Begrensning, vil det vsere

Opgaven at vise, at den med A. givne ned-
vendige Mangel i vor Gudserkendelses Form.
ikke behaver at medfare nogen virkelig For-
vanskning af Gudserkendelsens Indhold, og at
Troens Hvilen i Gudsforholdet ikke believer at
forstyrres, naar den vaagnende Reflcksion bliver
sig Erkendelsesformens Ufuldkommenhed be-
vidst, at tviertimod den evige Sandhed, langt
fra at fordunkles ved A., alene gennem
den kan tilegnes af os. — Antropopatismen
betegner srerlig Anvendelsen af menneske-
lige Lidenskabcr (Vrede, Nidkserhed osv.) om
Gud. J. P. B.

Antropomorfiter, se Audianere.
Antwerpener-Polyglotten (Biblia regia) ud-

kom i Antwerpen paa Filip IPs Bekostning hos
Plantin 1569—72 i 8 Foliobind, under Ledelse
af den spanske Teolog Benedikt Arias (Mon-
tanus), med Bistand af fiere af Datidens laerde

Orientalister. G. T. er gengivet i Grundteksten
og Vulgata, i Septuaginta med en latinsk Over-
srettelse og ved kaldreiske Targumer med latinsk

Oversrettelse; N. T. i Grundteksten (Alcala's

Tekst rettet efter Stephanus's), Vulgata og Pe-
shitta med en latinsk Oversaettelse. Vserket
indeholder tillige forskellige Leksika, Gramma-
tiker og arksologiske Afhandlinger. Sch.-P.

Anno mevnes i Juda Stammes SUegtregister

(1 Kren. 4, 8).

Apamea, omtalt i Judit 3, 12 (kun i VulgataX
var den af Selevkos Nikator udvidede Hoved-
stad i Landskabet Apamene; den laa paa en
Hej, som ved en stor Indse og Floden Orontes
blev gjort til en Halve.

Apelles. 1) A. var Navnet paa en Kr. i Rom.
som havde >staaet sin Prove i Kristus< (Rom.
16, 10). — 2) A. var ogsaa Navnet paa en
rom. Kr. i 2. Aarh., der var en Discipel af Gno-
stikeren Markion. Han sagde, at han i sit

Indre felte sig draget til at tro paa een Gud.
men at Modsigelsen ml. G. og N. T. drev ham
til Dualisme. Han opholdt sig dels i Alex-

andria, dels i Rom og synes at have gennem-
lebet forskellige Stadier af Gnosticisme. Han
brugte ikke alene Markions Evgl., men ogsaa
andre, og este tillige af den synske Kvinde
Filumenes Profetier.

Apiarius (>Bi-Bogen<) var Navnet paa et

opbyggeligt Skrift af Thomas fra Brabant (d.

1265), i hvilket denne bruger Biernes Liv til

Oplysning af de mskl. Dyder og Laster, som
yderligerc belyses ved forskellige, mere eller

mindre naive Historier. Fra A. hentede mange
af den senere Middelalders Pnedikanter en
Del af deres >Prsediken-Eventyr« (Predigt-Mar-
lein).

Apion var en alcxandrinsk Grammatiker i

1. kr. Aarh., som, skent han var af a?gypt.

Byrd, heist vilde gaa for at vaere en Gnekcr.
Han var vidt beremt for sin kritiske Syssel

med de gr. Digtere, is«r Homeros. Jededommen
havde i ham en bitter Modstander, og for at
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Apion — Apokatastasis. 113

gendrive hans Vildfarelser og Legne skrev den
jodiskc Historieskriver Josefos et scerligt Skrift

>mod A.«. Af A.'s egne Skrifter have vi kun
nogle faa Brudstykker.
Apodose. Naar en Fest strakker sig over fl.

Dage, kalde Gnekerne dens sidste Dag Festens

»A.«. Af og til bltver A. det samme, som La-
tineme kalde >Ottendedagen< (Oktaven), men
det er ingenlunde altid Tilfaeldct. A. kan falde

baade for og efter Oktaven.
Apokalypse, Johannes's, se Aabenbaring.
Apokalypser, apokryfe, se Apokryfer.
Apokalyptikere er Frellesnavn paa de Maend

og Kvinder, der, til forskl. Tider, i Apokalypsens
Billedsprog have varslet den fordaervede og
verdsliggjorte K. Straffedomme, som skulde
lutre den. I Middelalderen var Abbed Joakim
fra Flore (se d. Art.) en af de betydeligste

A.; senere traadte det apokalyptiske Svtermeri

narnlig frem hos Fransiskanerne af den strenge
Observans. I Begyndelsen af dette Aarh. masr-
kedes fl. Steder et apokalyptisk Drag, der satte

sin mterkeligste Blomst i den saak. Irvingian-

ismc.

Apokatastasis. A.-Teorien eller Laeren om
alle Tings Genoprettelse {dnoxttraajaats nayiwv,

Ap. G. 3, 21) gaar ud paa, at de ugudeliges

Genstridighcd og Straf tilsidst skal ophere, saa

at alle personlige Vaesener skulle faa Del i den
cvige Salighed. Den forste Kirkelaerer, om hvem
vi vide, at han hyldede denne Anskuelse, er

Origenes (d. 254), fra (hvem den gik over til

Here grseske Kirkefaedre; men selv i denne
Kirkeafdeling blev den forkastet paa Synoden
i Konstantinopel 543, og i den vesterlandske

Kirke havde den i hele Oldtiden ingen Re-
prcesentanter af Betydning. I Middelalderen
hyldedes den af den spekulative Mystiker Jo-

hannes fra Irland (Scotus Erigena), paa Reforma-
tionstiden af Here Gendobere, mod hvilke den
augsburgske Bekendelses 17. Artikel fastholdt

Lxrcn om de ugudeliges evige Straf. 1 17.

Aarh. fornyedes den af Englaenderinden Jane
Leade, fra hvem den udbredte sig i videre

Kredse. Siden den Tid liar den aldrig savnet
Talsmoend. I 18. Aarh. haevdedes den af den
schwabiske Teolog og Teosof Oetinger, fra hvem
den forplantedc sig til flere af Wurttembergs
pietistjske Samfund, hvor den har holdt sig

til vorc Dage. Ud fra helt andre aandelige

Forudsaetninger hyldedes den af Rationalisternc

og ligeledcs af Schleiermacher. I Danmark for-

svaredes den af H. N. Clausen, medens Marten-
sen i sin Dogmatik ladcr Sporgsmaalet staa

som en Antinomi for Tanken.
Tanken om skabte Vseseners evige Fordem-

roelse har for den umiddelbarc Folelse noget
forferdende og oprorende ved sig. Kan nogcn
Tanke forlige sig med, at Verdensudviklingen
skal ende i en evig Disharmoni, en uover-
stigelig Kleft imellem frelste og fortabte? Kan
man tsenke sig en Ondskab saa stor, at den
i al Evighed vil fastholde sin Forhterdelse?
Maa ikke selv den syndigste Vilje, naar alle

dens Ulusioner briste, og den klart ser det
tomme og formastelige i sin Stneben, tilsidst

opgive sin Modstand? Og kan Laeren om en
evig Fordommelse forliges med Krdm.'s Guds-
begrcb? Kan det forenes med Guds Kaerlig-

hed at skabe Vtescner, som muligvis gaa evig

Kiike-Lekrikon for Norton. I.

fortabt? Kan det forenes med Guds Almagt,
at nogen Skabning skulde i al Evighed kunne
modstaa hans Kserlighedsvilje? Maa ikke den
guddommelige Visdom vaere i Stand til, om
end ad nok saa utallige Omveje, at hidfere

den fuldkomne Virkeliggorelse af sit Verdens-
formaal? Og er ikke Saligheden en Selvmod-
sigelse under Forudsaetning af en saadan Dis-

harmoni, saa sandt som Medlidenhedcn med
de fortabte maa gore Salighedsfalelsen umulig
for de frelste?

Det er vistnok sandt, at for vor Tanke er

det en disharmonisk Udgang, at Verdensudvik-
lingen ender med en Modsaetning mellem frelste

og fortabte. Men det er en mere end tvivl-

som Sag at gaa ud fra, at det for Tanken skonne
og harmoniske ogsaa maa blive virkeliggjort;

thi der er en Faktor, som ingenlunde altid

retter sig efter det for Tanken fornuftige, og
som netop her maa komme med i Betragt-

ningen : den menneskelige Vilje, der kan vselge

og fastholde Synden som sit Livseletnent. De
Anskuelser, der betragte Synden blot som
Svaghed eller mangelfuld Erkendelse, have let

ved at antage, at et personligt Vsesen maa
slippe Synden i den hinsidige Verden, der til-

forer storre opmandende og oplysende Krtefter.

Men Krdm.'s etiske Livsanskuelse fastholder,

at Syndens inderste Vsesen er Viljens Mod-
stand mod Gud. Dette bekraeftes ved Erfarin-

gen om, at Erkendelsens Oplysning og Kraf-

tens Forogelse lige saa godt kan fore et Menne-
ske i Syndens som i det godes Retning, saa

det kommer an paa, om Viyen har valgt Ret-

ningen for eller imod Gud; og den, der har
valgt det sidste, fores ved Udviklingens Magt
bestandig videre indtil det Standpunkt at have
sin Glaede i Synden for dennes egen Skyld.

Denne Lov har sit klareste Udtryk i den person-

lige Djaevel, der, skont han er i Besiddelse af

overmenneskelig Kraft og Erkendelse og skselver

for den ham ventende Dom. dog vedbliver at

vacrc Guds Riges uforsonlige Modstander. Kun
ud fra en Naegtelse af Viljens Frihed eller ud-

fra en rent teoretisk Betragtning kan man paa-

staa, at Viljen tilsidst maa opgive sin Mod-
stand mod Gud. Det nytter her ikke at paa-

beraabe sig Guds Kaerlighed og Almagt; thi

Kaerlighed maa efter sin Natur modtages i

Frihed; den kan ikke ved fysiske Magtmidler
tvinge nogen til Genkserlighed, men er og bliver

altid udsat for at mode Had i Stedet for Til-

si utning. Hvis ikke den frie Skabning, trods

alle de Skranker, som kunne begraensc dens
Virken udadtil, dog var Herre over sit eget

Hjertes Retning og denned over sin evige

Sksebnc, var den ikke virkelig fri. Men den
haardnakkede Modstand mod Guds Kaerligheds

Dragelscr maa ifolge Verdensordenens Ret-

faerdighed falde ind under hans Helligheds

Dom; ligesom ingen har Medlidenhed med
Djievelen, vil heller ingen kunne have det med
de fordomte, eftersom dcres Tilstand er den
absolute Forhaerdelse ; de kunne heller ikke
selv onske at ombyttc deres Lod med Sam-
fundet med Gud, som kun er Salighed for

dem, der elske ham.
Det er naturligt, at A.kerens Tilhaengerc have

spejdet efter Udsagn i Skriften, som kunde
tyde i Retning af alle Sjaelcs eudelige Frelse.
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114 Apokatastasis — Apokryfer.

Man narvner da (srerlig hos Paulus) saadanne
Steder, hvor Frelsen siges at vasre Guds Hen-

sigt med alle Mennesker (Rom. 11, 32; Ef. 1, 10;

Kol. 1, 20; 1 Tim. 2, 4; 2 Pet 3, 9), eller saa-

danne, hvor der endog syncs udtalt, at denne
Hensigt virkelig skal naas (Rom. 5, 18; 1 Kor.

15, 22. 28). Men her som allevegne gielder det,

at dersom man ved at isolere og presse en-

kelte af en Forfatters Udsagn faar en Mening
ud, som strider mod nans gennemgaaende
Helhedsanskuelse, da er Fortolkningen falsk.

Skriftens Helhedsanskuelse er den, at den hi-

storiske Udvikling proeges af den store etiske

Modsetning mellem Lyset og Market, Guds og
Djsevelens Rige, — en Modsaetning, der til-

spidses og skacrpes bestandig mere, indtil den
tilsidst fuldendes ved det godes fuldstaendige

Sejr og de ugudeliges Dom. Skriften er rig

paa Udtalelser, som klart og utvetydigt lrere,

at der er Mennesker, der, ligesom Djrevelen,

hjemfalde til en Fordommelse, hvorfra der ikke

erUdgang. Herren selv udtaler (Mt. 12, 31—32),
at der gives en Synd, hvorfor der hverken her

eller hisset kan faas Tilgivelse (jvf. Hebr. 10,

26—27). Han taler om et Menneske, for hvem
det havde vaeret bedre, om det aldrig var fedt

(Mt. 26, 24). Han siger (Mt. 25, 41. 46), at ligesom

tie retfcerdige skulle gaa ind til evigt Liv, skulle

de ugudelige gaa hen til den evige lids Straf;

det er forgteves Meje her at anfere Beviser for,

at Tilloegsordet alwvtoe (evig) i den bibelske

Sprogbrug ogsaa forekommer om det ltenge

varende, som dog engang skal ophere; Parallel-

ismen forbyder at tage Ordet i en anden Be-

tydning ved >StrafTen< end ved >Livet<, men
hermed er det usvajkkede Evighedsbegreb givet.

Herren siger ligeledes (Mk. 9, 48), at de ugude-
liges Orm ikke der, og deres lid ikke slukkes.

Han taler (Lk. 16, 26) om den uoverstigelige

Kleft i den hinsidige Verden imellem dem i

Pinestedet og dem i Abrahams Skod. Paulus
siger klart og bestemt, at de ugudelige ikke

skulle arve Guds Rige (1 Kor. 6, 10 ; Gal. 5, 21

;

Ef. 5, 5), — men at de skulle lide evig For-

tabelse, bort fra Guds Ansigt paa Dommens
Dag (2 Thess. 1, 9). Og Apokalypsens sidste

Kapitler fremstille med en forfa^rdende Tyde-
lighed, at Udgangen er en evig Modstetning

mellem frelste og fortabte (20, 10. 15; 21, 8; 22,

15), — en Modssetning, som dog samler sig i

den Enhed, at de alle ere under Guds Haand,
de frelste under hans Kaerlighed, de fortabte

under hans straffende Retfaerdighed. — Alle

disse Udsagn tilstede ingen anden Forklaring,

hvad derimod ikke gtelder om de ovenfor
neevnte Skriftord, der anferes til Gunst for

A.leren. Den Raekke, der kun udtaler Guds
altomfattcnde Frelsesviye, kan overhovedet ikke

komme i Betragtning; thi eet er, at Gud har
naadige Hensigter med alle, et andet er, om
alle opfylde den Betingelse, han efter Skriftens

enstemmige Vidnesbyrd har sat for, at disse

Hensigter kunne blive til Virkelighed. Den
anden Gruppe af Udsagn kundc synes af-

gerende; men hvis de ikke skulle komme i

uleselig Modsigelse med Skriftens Helhed, maa
de were talte ud fra den selvfelgelige Forud-
sajtning, at der er Vsesener, som modstaa, saa
at Talen kun er om dem, som virkelig komme
ind i Guds Rige. Denne Antagelse er saa langt

fra at vaere vilkaarlig, at den ligefrem kan
paavises paa et Sted som Ap. G. 3; i V. 21
tales der om Genoprettelse af >alt« ; men det

gltestlige Skriftord, som Apostlen anferer til

Forklaring, indeholder, at hver Sjiel, som ikke
herer hin Profet, skal udryddes af Folket Den
oratalte Forudscetning stod desuden i den Grad
fast for Datidens relig. Bevidsthed, at den,

som vilde rokke derved og lasre alles endelige

Frelse, maatte have givet klare Udviklinger og
ikke tvivlsomme Antydninger, hvis han skulde
kunne Uenke at udrette noget denned.

Efter alt dette har Kirken Ret i at haevde
som skriftmoessig Lsere, at der er en evig For-
dommelse for de ugudelige; og den kan i sin

Forkyndelse ikke fortie den uendelige Fare,

overfor hvilken Menneskelivet er stillet. Det
er Uret at kalde dette en >barbarisk< Ltere.

Det vidner tvoertimod om Krdm.'s iErbedighed
for Menneskets Hejhed og Vaerdighed, at det
kan treffe et Valg med evig Gyldighed, at det

kan gore sig skyldigt til en evig Straf. Og
Laeren strider ikke mod Guds Kserlighed; thi

hans Krcrlighed viser sig jo netop i, at han
har villet dele sin Salighed med skabte Vte-

sener; men modtagelige for Saligheden ere kun
frie Person ligheder, d. e. saadanne, der ogsaa
kunne afvise den. P. M.
Apokrisiarios (Responsalis) kaldtes den Af-

sending, som de rom. Biskopper fra Midten af
5. Aarh. sendte til Kejserhoffet 1 Konstantin-
opel for at varetage den rom. Stols Tarv og
meddele Fyrsterne St. Peters Efterfelgeres re-

sponsa. Den senere Pave Gregorius d. st. var
saaledes i o. 7 Aar Pelagius IPs A. Senere
blev Navnet A. ogsaa brugt om Patriarkernes,

Eksarkernes og Abbedernes Legater hos de gr.

Kejsere og de frankiske Konger og om ^Erke-
biskoppernes og Biskoppernes Afsendinger til

Rom.
Apokryfer. 1) Gammeltestamentlige A.

Under denne Benaevnelse sammenfattes i prote-

stantlsk Sprogbrug en Rsekke Skrifter, som, uden
at here til den hebraiske gltestlige Kanon, ere

bevarede i graeske Bibelhaandskrifter, og af
hvilke de fleste, dog med nogen Variation i

Antallet, ere optagne i forskcllige protestantiske
Bibeloversiettelser som Skrifter, der i Hen-
seende til kirkelig Anseelse indtage en Mellem-
stilling mellem de kanoniske Beger og de ev-
rige jediske religiese Oldtidsskrifter. De ere
felgende: I. nogle Tilfejelser til kanoniske
Beger, nemlig 1) til Ester, 2) til Daniel
(Asarjas Ben og de tre Maends Sang, Susanna,
Bel og Dragen), 3) til Esra; Tilfejelserne til

Esra Andes kun som Led i et Skrift, der til-

lige omfatter en saeregen Oversaettelse af den
kanoniske Esra samt visse Stykker af 2 Kren.
og Neh., og som aim. benaevnes Tredje Esra;
under Synspunktet af Tilfejelser til kanoniske
Beger opfattcs rettelig ogsaa 4) Barak med
Jeremias's Brev (til Jeremjas Bog) og 5) Ma-
nasses Ben (til 2 Kren. 33, 12); II. selv-
sttendige Skrifter, nemlig A) historiske, del-

vis med fremtnedende paroenetisk Formaal:
6) Tobias, 7)Judit, 8—10), Ferste, Anden,
Tredje Makkabaeerbog; B) didakUske: 11)
Fjerde Makkabaeerbog, 12) Jesu, Siraks
Sens Visdom, 13) Salomos Visdora. —
Endvidere medregnes oftere den i den oprinde-
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Apokryfer. 115

lige (gr.) Tekstform tabte 14) Fjerde Esra.
Enkelte af disse Skrifter ere sikkert (1 Mak.,

Sink), andre sandsynligt (Judit, delvis Baruk)
Oversaettelser fra hebr. (henholdsvis aram.?)
Originaler, ligesom en saadan af flere formodes
for endnu enkelte andre (f. E. Tobias); for Fler-

tallcts Vedkommende er Grundsproget sikkert

eller sandsynligt Grtesk. Flere af dem have
digterisk Form.

Disse Skrifters kirkelige Vurdering har i

Tidernes Lab vseret og er i de bestaaende
Kirkesamfund forskellig. Ordet apokryf be-

tyder skjult, og det blev i Oldkirken Be-
tegnelse for Skrifter, sem ikke vare (eller burde
vtere) i offentlig Brug i Kirken, idet der dog
var nogen Vaklen i Brugen af Ordet Kirken
overtog sin gltestlige Kanon fra Jederne; men
hos disse var der ved Kirkens Fremstaaen
Forskel med Hensyn til Bestemmelsen af Ra-
tions Omfang, idet de paliestinensiske Joders
Skriftsamling omfattede vor gltestlige Kanon,
der deltes i 3 Grupper: Lov, Profeter og
(evrige hellige) Skrifter (se Kanon, gltestlig),

medens de alexandrinske, grtesk talende Jeder
havde betydelig Here hellige Skrifter, idet

de dog ikke havde nogen saa skarpt af-

sluttet Kanon, men Gnensen mellem kano-
nisk og ukanonisk hos dem var flydende,

ligesom de ikke overholdt Gnensen mellem
Profeterne og Palaestinensernes tredje Gruppe.
Hvad Alexandrinerne havde mere end Pahe-
stinenserne, var dels Tilfejelser til faelles

Skrifter, dels selvstsndige Skrifter. Idet nu
Kirken snart blev aldeles overvejende hed-

ningekristelig, og denned maatte vare vaesent-

lig henvist til at bruge G. T. i greesk Over-
uettelse (Septuaginta), laa det i Sagens Natur,
at man med Hensyn til Sporgsmaalet om Ka-
nons Omfang overvejende lod sig bestemme
af Alexandrinernes Praksis. Dog er dette i

N. T. selv endnu kun i ringe Grad Tilfreldet.

1 Kristi egne Udtalelser Andes ingen paa-
riselig Benyttelse af Skrifter udenfor Palaesti-

nensernes Kanon, som ban i Lk. 24, 44 (3

Grupper af Skrifter) positivt viser sig at holde
sig til. Derimod Andes i de nytestlige Breve
af og til Citater af eller Allusioner til saadanne
Skrifter; Jud. 14 citerer Henoks Bog; Jud. 9 be-

nvttcrvelSkriftetAssumpttoAfosis; Hebr. ll,35f.

vel 2 Mak. 6—7; Hebr. 11, 37 maaske et Skrift

om Jesajas Martyrded; nsrliggende er det at

antage Benyttelse af saadanne Skrifter i Steder
som Jak. 1, 19 jfr. Sir. 5, 11 (Dsk. Overs. V.

13), Rom. 9, 21 jfr. Visd. 15, 7, samt enkelte
andre Steder. Hvorvidt der i 1 Kor. 2, 9 og
Ef. 5, 14 foreligger Citation af nu tabte

Skrifter, som enkelte Kirkefaedre erkleere, er

asikkert. Uklart er ogsaa Jak. 4, 5. I Be-
tragtning af dette ringe Antal, delvis tilmed
nsikre, Steder er man berettiget til at fastholde

som Hovedsynspunkt, at de nytestlige Forf.

ikke bevidst have sluttet sig til den alexan-
drinske Kanonopfattelse; ellers maatte man hos
dem vente hyppigere og btstemtere Benyttelse
af de for den ejendommelige Skrifter. — Der-
imod faa disse straks efter N. T.'s Tid be-
tydelig kirkl. Anvendelse. Saavel i den gr.

som i den lat. Kirke kom adskillige af dem i

almindelig Brag, som vi se det af Kirke-
fwirenes Skrifter og de bevarede gamle Bibel-

haandskrifter og Kanonfortegnelser; heller ikke
Feed re, der, som f. E. Origenes (d. 254), kende
den hebr. Kanons Omfang, danne nogen Und-
tagelse fra det aim. Forhold. Kun i den sy-

riske Kirke sluttede man sig en Tidlang over-

vejende til den hebr. Kanon. Hos de gr.

Kirkelserere i 4. Aarh. mode vi en Sondring
mellem 3 Rlasser af Skrifter, nemlig 1) de
kanoniske (a: den hebr. Kanon), 2) nogle
Skrifter, der have Gyldighed til kirkl. Oplaes-

ning (i det hele og store de samme som vore
Apokryfer) og 3) de til saadan Brug utilladte,

om hvilke Betegnelsen apokryf bruges. — En
lignende Holdning indtog en Tidlang den lat.

Kirke, indtil den sluttelig fortes ncermere til

at give flere af de til Opliesning brugte Beger
en ligefrem kanonisk Gyldighed. Ganske vist

sluttede Hieronymus (d. 420) sig i Teorien til

den hebr. Kanon, idet han betegner alle andre
Skrifter som Apokryfer, men i Praksis fulgte

han saa temmelig det stedvanlige. Men hans
Kirkeafdeling gik videre, navnlig under Paa-
virkning af Augustin (d. 430); paa Synoderne
i Hippo 393 og Carthago 397 godkendte den
afr. Kirke de fleste af vore Apokryfer som
kanoniske. Dette Standpunkt blev i Middel-

alderen det faktisk raadende trods Indsigelse

fra adskillige Kirkelserere. Definitivt fastslaaet

blev det for Romerkirkens Vedkommende paa
Tridentinerkonciliet, hvor, udover den hebr.

Kanon. felgende Skrifter erklaeredes kanoniske:

Tob., Judit, Visd., Sir., 1 og 2 Mak., foruden
Tilfejelserne til Ester, Jer. og Dan. De naevnes

i Konciliets Beslutningcr blandede ind mellem
G. T.'s evrige Skrifter, og saaledes Andes de i

den offlcielle Udgave (1592) af den lat Bibel,

Vulgata, der tillige efter N. T. indeholder som
ukanoniske: 3 og4 Esra og.Manasses Ben. Til

Romerkirkens Afgorelse sluttede sig paa Sy-

noden i Jerusalem 1672 den gr. Kirke. Begge

Koncilier, i Trient og Jerusalem, vare anti-

reformatoriske. — Imidlertid havde nemlig

de protestantiske Kirkeafdelinger taget Stilling

til Kanonspergsmaalet. De gik begge tilbage

til den hebr. Kanon uden dog at gaa saa vidt

at udelukke alle andre Skrifter af Bibelover-

saettelserne. Luther optog i sin Overs. Tob.,

Judit, Visd., Sir., Baruk, 1 og 2 Mak., Til-

fejelserne til Ester og Daniel, samt Manasses
Ben, men efter G. T. som et Tilkeg med
Overskriften : » Apokryfer. Det er Beger, som
ikke holdes lige med den hellige Skrift og dog
ere nyttige og gode at laese« ; og denne Luthers
Stilling har hans Kirkeafdeling fastholdt. De
luth. Symboler indeholde vel ingen direkte Ud-
talelser mod Apokryferne, men faktisk vrage

de dem ved ikke at citere dem ; kun Apologien

(Side 117 og 224) citerer et Par Steder af Tob.
og 2 Mak., men kun for at vise, at de rom.
Kat. ikke med Rette kunne paaberaabe sig

disse Steder mod Protestantismen; og det er

utvivlsomt, at Konkordieformlen (Side 570 og

632), med Betegnelsen >profetiske Skrifter< i

G. T., som alene kanoniske udelukkendc
sigter til den hebr. Kanon. — Den ref. Kirke
indtog i Beg. en lignende Stilling som den
luth.; i flere ref. Symboler Andes endog ud-
trykkelige Bestemmelser om denne Mellem-
stilling for Apokryferne; men efterhaanden
kom en strengere Opfattelse frem, saaledes paa

8*
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116 Apokryfer.

Westminstersynoden 1643 ff, som erklserede

Apokryferne for ganske lige mcd andre
menneskelige Skrifter. En Konsekvens af
dette Standpunkt var det, at det britiske Bibel-

selskab paa sin skotske Afdelings Fordring
1826 og 27 besluttede, ikke at udbrede Bibler,

tier indeholdt Apokryfer. Striden om disses

Vaerdi fortes ogsaa over til Fastlandet, hvor
den igen blussede op i Aarene 1850 ff, men
efterhaanden dede hen uden praktisk Resultat.

Idet Ordet Apokryfer i den protestantiske

Kirke er blevet Betegnelse for en vis Klasse
ukanoniske, men dog foretrukne Skrifter, er

det efterhaaanden blevet almindeligt at kalde
saadanne Oldtidsskrifter af gltestlig Art, som
ikke have opnaaet en saadan Mellemstilling,

Pseudepigrafer (omtrent svarende til de
grseske Ftedres Apokryfer).

Til Gunst for den luth. Kirkes mellem Eks-
trememe mseglende Behandling af Apokryferne
taler vistnok N. T.'s vsesentlige, om end noget
vaklende, Tilslutning til den pakestinensiske

Kanon; men paa afgerende Maade lader Dom-
men sig nseppe faeldc ud fra N. T. alene. For
at besvare Sporgsmaalet om Apokryfernes For-

hold til Kanon maa man da gaa ud fra en
Bestemmelse af G. T.'s Kanons Betydning for

Kirken. G. T. skal give et esgte Biilede af

den forberedende Aabenbaring. Ved Sporgs-

maalet om gltestlige Skrifters Kanonicitet kunne
vi ikke som Maalestok anlregge den kr. Aaben-
baring i dens absolute Hejhed; for den Prove
vilde end ikke den hebraiske Kanons Skrifter

fuldt ud kunne bestaa, da de tilhore den for-

beredende, altsaa ikke den fuldkomne Aaben-
baring, rent bortset fra, at heller ikke de ud-
gore et ensartet Helc, men rumme Skrifter,

der ikke alle staa Krdm.'s Aand lige nrer (jfr.

Luthers nedsaettende Dom om enkelte kano-
niske Skrifter, navnlig Ester). Men Syns-
punktet bor vsere, om Apokryferne give et rent

Biilede af Aabenbaringens Gang i Israel; og
her bliver det af afgorendc Betydning, at det

var de palaestinensiske Joder, der vragede

dem; thi de palaest. Joder vare de rette Arve-
tagere og Bevarere af det, Faedrene betroede,

aandelige Indhold, medens Alexandrinerne kom
mere eller mindre ind under den grceske, alt-

saa en, Aabenbaringen fremmed, Aands- Paa-
virkning. Svarende hertil Andes virkelig. i

hvert Fald i enkelte Apokryfer f. E. Visd.,

Paavirkning af graesk Filosofi. Men ogsaa ved
dem, for hvis Vedkommende vi ikke konkret
kunne paavise, at de ikke ere aegte, ublandet
Fortssettelse af Israels Aand, bor vi lade Pahe-

stinensernes Afgorelse staa ved Magt. Dette

er det vaesentlige Synspunkt overfor den gr. og
rom. Kirke. Men paa den anden Side er den
nyreformerte Bigorisme, mod hvilken der i

Teorien naeppe lader sig rejse starrc Ind-

vendinger, af praktiske Grunde utilraadelig.

Som Opbyggelsesboger have Apokryferne en
betydelig Vserdi, og de danne et ogsaa for

Kirken velkomment Mellemled mellem den
gltestlige Kanon og N. T., hjaelpe os til at danne
os et Biilede af den aandelige Jordbund, paa
hvilken Krdm. og N. T. fremkom, til hvis

Forstaaelse de altsaa afgive en vserdifuld For-
udssetning. At dette ogsaa gaelder om fiere

Pseudepigrafer, at Gnensen mellem disse og

Apokryferne med Hensyn til aandelig Vserdi

overhovedet er flydende, forandrer ikke det
vaesentlige Forhold. — Angaaende de enkelte

Apokryfer se de paagaeldende Artikler. Literatur

se hos Buhl: Den gammeltestamentlige Skrift-

overlevering 1885 (tysk Udgave : Kanon und Text
des alten Testaments 1891). Til den nyere Apo-
kryfstrid jfr. f. E. Jens Meller i Nyt theologisk

Bibliothek 1829 og Bleek i Theologische Studien
und Kritiken 1853. Kommentarerbl. a. afFritsche

& Grimm i Kurzgefasstes exegetisches Hand-
buch og Zdckler i Kurzgefasster Kommentar
udg. af Strack & Zockler. J. C. J.

2) Nytestamentlige A. Saa kaldes en broget

Roekke af oldkirkl. Skrifter, der ikke bar
faaet Plads i Kirkens Kanon, men dog i sine
liternere Former frembyder Analogier til de
nytestamentlige Skrifter og dels beslueftiger

sig med, dels endog foregiver at hidrere fra

nytestamentlige Personligheder. Sclvstsendige

Tilskud af paalidelig Overlevering enten om
Jesus eller om Apostlene bringerdenne Litera-

tur saagodtsom slet ikke. Alligevel liar den
betydelig kirkehistorisk Interesse. Uvilkaarlig

belyser den ogsaa vore nytestamentlige Skrifters

ukunstlede Trovserdighed og aandelige Hojhed.
Man har at sondre mellem 4 Grupper af
Skrifter: 1) Evangel ier. Disse falder atter

i fiere Klasser. A) Evangelier, der udgjorde
virkelige (om end i Reglen sckundaere) Side-
stykker til vore 4 Evangelier og i visse

Kredse (dog saerlig hseretiske) nod kanonisk
Anseelse. Herhen horer en Rsekke nu knn
fragmentarisk bevarede Skrifter, alle fra 2.

Aarh. : Hebreeer-Evangeliet (s. d.), Ebjoniter-

Evangeliet (ogsaa kaldet de 12 Apostles Evan-
gelium), Petrus-Evangeliet (s. d.), jEgypter-Evan-
geliet, Markions Evangelium. Ogsaa Tatians
Evangelieharmoni, Diatessaron, kan (med For-
behold) regnes hid. — B) >Evangelier<, der med-
delte hemmelige (gnostiske) Lteretraditioner

fra Jesu Mund. Saaledes vistnok Philippus-

Evangeliet og Matthias-Evangeliet (= Matthias's
Overleveringer), hvoraf smaa Brudstykker ere
levnede (jvf. Pistis-Sofia). Begge ere fra 2.

Aarh. — C) >Evangeliere, der berigede Over-
leveringen om Jesu Foraeldre, hans Barne-
aar eller hans Livsudgang. Disse er os bedst
bevarede. De seldste Mariasagn indeholder
Jakobs Bog, aim. kaldet Protevangelium Jacobi

(2. Aarh.); det samme Stof i senere Udformning
bringer Eo. Pseudo-Matthai og Eo. de natioitale

Maria, medens Historia Joseph! fabri lignarii

sserlig fortaeller om Josefs Liv og Dod, og det
pseudojohanneiske Skrift de dormitione Maria
(= Transitu* Maria) berctter om Marias Dad
og Himmelfart. Det seldste Barndomsevan-
gelium er Thomas-Evangeliet (s. d.); sekundsert

er det arabiske Eo. infantia salvatoris. Om
Jesu Proces, Dod og Opstandelse handler Acta
Pilati (s. d.), der med et senere Navn ogsaa
kaldes Nikodemos-Evangeliet. En Recension
af Pilatus-Akterne indeholder tillige en Beret-

ning om Jesu Nedfart til Dodsriget, der efter

sit Grundlag tor vaere gammel. — 2) Apostel-
historier. Saadanne saa allerede i 2. Aarh.
Lyset, isaer blandt Gnostikerne, der onskede at
give sine Spekulationer apostolsk Autoritet.

Navnlig paa Grand af sine eventyrlige Under-
beretninger blev de gnostiske Apostelhistorier
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dog ogsaa populsere i kirkelige Kredse, og der

opstod katolske Bearbejdelser, der bibeholdt

det historisk-legendariske Stof, men sagte at

fjerne den hseretiske Isla-t. Af de gnostiske

Originalcr er nu kun Brudstykker levnede;

derimod foreligger de katolske Bearbejdelser

ofte i flere Recensioner. De seldste gnostiske

Akter er Petrns-Akterne og Johannes-Akterne
(2. Aarh.), Thomas-Akterne og Andreas-Akterne

IBeg. af 3. Aarh.). Dog kender vi ogsaa garale

Akter af katolsk (ikke-gnostisk) Oprindelse;
fra fbrste Halvdel af 2. Aarh. : Pradicatio Petri

(rigtignok snarere et Ltereskrift end en Apostel-

historie) og Acta Pauli et Thecla (s. d.); fra

anden HaJvdel af2. Aarh.: Actus Pauli, der en
Tid lang i Alexandria gjaldt sora helligt Skrift,

og (eller sin Kasrne) Acta Petri et Pauli. Tvivl-

som er Dateringen af den syriske Doctrina
Addcei (jvf. de greske Acta Thaddai); enten
forelaa den allerede for Evseb, eller den er
en Bearbejdelse af aeldre, for Evseb foreliggende

Acta Edessena. Desforuden kender vi, ofte i

forskellig Form, Akter vedrerende Matthaeos,

Kilippos, Bartholomteos, Simon og Judas, Jakob
Zebedaeos's Sen og Jakob, Herrens Broder, og-

saa vedrerende Barnabas, Markos, Lukas, Ti-

motheos, Titos. I enkelte af disse synes et

gnostisk Grundlag endnu at skinne igennem.
— 3) Breve. Forholdsvis sparsom er den apo-
kryfe Brevliteratur. Paulus-Breve til Laodike-
nerne og Alexandrinerne kendte man i Rom
allerede i 2. Aarh., hvorvidt det farste er be-

varet i et Laodikenerbrev, der laeses i mange
latinske Bibelhaandskrifter, er dog tvivlsomt;

maaske er der gjort et dobbelt Forseg paa at

erstatte det ifelge Kol. 4, 16 tabte Paulus-Brev.
En Breweksling mellem Korinthierne og
Paolus (foranlediget ved 1 Kor. 7, 1; 5, 9 og
mnligvis en oprindelig Bestanddel af Actus
Pauli) stod henge i den syriske Kirkebibel,

endnu hengere i den armeniske; den er senest

bleven til i det 3. Aarh. Ferst fra 4. Aarh.
hidrerer Brewekslingen mellem Paulus og
Seneca; aeldre er den hos Evseb (Hist. eccl. I,

13, 5) og i Doctrina Addai (se ovenf.) bevarede
Breweksling mellem Jesus og den edessenske
Konge Abgar. Et Brev fra Petrus til Jakob
er forudskikket de pseudokleraentinske Ho-
milier. Et Par smaa Johannesbreve laeses i

en katolsk Bearbejdelse af Johannes-Akterne
([listoria Prochori) ; de er ligesaa betydningslese
som det Par Billetter, der angivelig er vekslede
mellem Jomfru Maria og Ignatios. — 4) A po ka-
lypser. Meget rig var inden Oldkirken den
apokalyptiske Produktion; dog kun faa apo-
kalyptiske Skrifter smykkedes med nytestl.

Navne. Vigtigst blandt disse er Peters Apoka-
lypse, forfattet i 1. Halvdel af 2. Aarh. og i

mange Menigheder laenge agtet som et segte og
helligt Skrift. Os er den kendt gennem smaa
Citater og et sterre i 1892 opdaget Brudstykke.
Ellers er de herhen harende Skrifter enten kun
kendte af Navn eller af meget sen Oprindelse.
Levnet er en ved 2 Kor. 12, 4 foranlediget

Paulus-Apokalypse fra Slutn. af 4. Aarh. og en
Johannes-Apokalypse, der tidligst skriver sig

fra Beg. af det 5. Aarh. En i sethiopisk, arabisk
og syrisk Sprog delvis bevaret Petrus-Apoka-
lypse forudsaetter allerede Islams Herredemme
i Oaten. (Tekster ved Tischendorf: Evangelia

apocrypha 1853. 76. Acta apostolorum apo-
crypha 1851. Apocalypses apocryphae 1866;
Wright: Contributions to the apocryphal litera-

ture of the New Testament 1865. Apocryphal
Acts of the Apostles 1871; Bonnet: Supple-
mentum codicis apocryphi I, 1883; Lipsius og
Bonnet: Acta apostolorum apocrypha I, 1891.
Paa omfattende Maade undersogt er kun
Apostelhistorierne, se Lipsius: Die apokryphen
Apostelgeschichten und Apostellegenden 1883

—

1890. Jvf. forevrigt A. Harnack: Geschichte
der altchristlichen Literatur I, 1893 og Th.
Zahn, Geschichte des neutestamentlichen Ka-
nons II, 2, 1892). L. B.

Apolinarios, Klavdios, Biskop af Hierapolis
i Frygien var Forf. til et Forsvarsskrift for

Krdm., rettet til Kejser Marcus Aurelius, og
ogsaa bekendt som literaer Bekaemper af Montan-
ismen. Han skal endvidere have skrevet et

Skrift >til Gnekeme« i 5 Bager, og Skrifter

>om Sandheden<, >om Gudsfrygt< og >om Paa-
sken<. Af hans Forfatterskab have vi nu kun
et Par ubetydelige Brudstykker. Se A. Har-
nack, Gesch. der altchr. Lit. bis Eusebius
(Leipzig 1893) 1, 243 f.

Apollinarios (Apollinaris) fra Laodikea.
To forskellige Mend af dette Navn, fra det 4.

Aarh., Fader og San, have vundet Ry i Kirkens
Historie. Faderen, en Alexandriner, nsvnes
som Presbyter i Laodikea og siges at vaare

bleven ekskommuniceret paa Grund af sin

Omgang med de hedenske Sofister Epifanios

og Libanios. Begges fortrinlige humane og
teol. Dannelse (af alexandrinsk Skoleretning)

skaffede dem Berammelse hos samtidige og
senere Kirkelierere, men trods den Betydning,
der tilhegges dem, er deres Livsskaebne ret

ukendt, og allerede gr. Kirkehistorikere sammen-
blande dem. Om Sonnen (d. far 392), der ved
Venskab var knyttet til Biskopperne Athanasios

ng Epifanios, og hos hvem Hieronymus fik

Undervisning, siges det, at mod ham var selv fer-

naevnte store Alexandriner som Teolog at kalde et

Barn. Han havde ogsaa et anset Digternavn, og
da Kejser Julians Skolelov (362) vilde spasrre de
Kr. Adgang til videnskabelige Studier, skabte

han en ny kr. Literatur, for at erstatte K.

den hedenske (nogle fortaelle det samme om
Faderen). Den hellige Historie genfortalte han
episk, de gltestl. Psalmer omdigtede han efter gr.

Forbilleder (dette Vserk er endnu bevaret), han
forfattede Tragcdier og Komedier, og Paulus's

Breve og Dele af Evangelierne omskrev han i

Dialoger efter Platons Monster. Venner paastod,

at disse Vterker naaede de klassiske Forbilleders

Hojde. Med Overlegenhed optraadte han som
Apologet mod Porfyrios og Julian, og hans pole-

miske Skrifter mod Arianerne og andre Ktettere

ned aim. Anseelse. Men isser hans dogmatiske
Skrifter viste, at han var en af Oldkirkens ori-

ginaleste Teologer. Desvserre er hans For-

fatterskab naesten belt gaaet til Grunde (nogle

Bager ere genfundne under andres Navne).

A., den ivrige Forksemper for Athanasios's

Lsere, der synes at have vaeret ortodoks Mod-
biskop i Laodikea, blev Stifter af et Parti, der for-

demtes paa flere Synoder (maaske allerede 362

i Alexandria, men isser 381 i Konstantinopel),

og hvis Ejendommelighed var hans kristo-

Iogiske Teori. Overfor Arianerne betonede A.,
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at >et Menneskes Dod ikke kan tilintetgore

Deden< ; det store Mysterium, Gads Menneske-
vordelse, staar fast for hans Tro. Hans teol.

Interessc kraever imidlertid tillige en urokkelig
Erkendelse af Frelserens Persons Enhed, og
hans Trosinteresse (»dct fromme Sind<) fordrer

det samme; thi en personlig Tohed i ham, der
er Tilbedelsens Genstand, vil gore denne
utryg. Kun Gud bor jo tilbedes. For at sikre

Erkendelsen af denne personlige Enhed hos
Midleren i Frelservaerket er A. endog tilbajclig

til at tale spekulativt om Kristi Menneskehed far

Menneskevordelsen, og betragtes dennes histo-

riske Fuldbyrdelse, opgiver han Tanken om, at

Kristi antropologiske Forudsaetninger kunne
vaere de samme som vore. Menneskets Viesen

bestemmes (efter Paulus) som Enhed af Aand,
Sjffil og Legeme (nvtvfia el. vovg, if'vxv, omfta);

men det styrende Princip er Aanden, der, som
Erfaring viser, er stadig Forandring underlagt.

Kristi Menneskevordelse er da Paatagelsen af
Legeme og Sjael. I Stedet for den raskl. Aand
traeder den guddommelige Logos, der som ak-
tivt Princip behersker den ene, gudmskl. Person.
Frelserens Syndfrihed krwver ogsaa denne Kc-
nose i hans Menneskehed. Efter gr. Sprogbrug
brugte A. om Frelserens Person Udtrykket een
Natur (({,ian). Herved naar da Troen den nodv.
Erkendelse af, at Forloscrvaerket fuldbringes
ved Guddommens personlige Delagtighed i

Lidelsen, men A. fralaegger sig den Konse-
kvens, at Guddoramen neddrages i Endelig-
heden, som om den kunde underkastes For-
kraenkelighed.

Hans Laere blev imodegaaet af Gregor fra

Nazianz, Gregor af Nyssa, Theodor af Mopsuhe-
stia og andre. De saa Mart, at den indeholdt et

doketisk Element, der maatte fere til Ophsevelse
af Kristi sande Menneskehed; men m. H. til

positiv Laere stod de usikre. A.'s >forgudede
Mskenatnrc, der forberedte Monofysitismen,
imadekora imidlertid den i K. herskende fromme
Tankegang, og den videre Udvikling af det
kristologiske Dogme gik ad hans Veje (Kenosen
i den mskl. Natur). Skont enkelte Laerere (i

Vesterleden Hilarius af Poitiers) vovede Tan-
ken om en Kenose i Kristi Guddom, blev
Oldtidens Slutsten paa Dogmets Erkendelse
(Joh. fra Damaskos) en renset Viderefarelsc af
A.'s Grundsyn, og paa Reformationstiden, da
denne teol. Tankegang genoptoges af Luthe-
ranerne, blev deres Laere om Communicatio
idiomatum af Modstandere betegnet som Apolli-

narisme, en Beskyldning, som ogsaa rettedes

mod Romerkirkens Nadveriaere. (J. Draseke,
A. v. L., i Teste und Untersuchungen VII,

1892). J. 0. A.
Apollinaris af Ravenna, skal ifelge en Lev-

nedstegning, som skyldes hans Efterfelger Ag-
nellus i 9. Aarh., vaere kommen fra Antiokia
og have fulgt med Apostlen Peter, der o. Aar 50
skal have sendt ham til Ravenna som Byens
forste Biskop eller iErkebiskop. Efter mange
Forfelgelser skal han have lidt Martyrdoden
78 under Vespasianus. 23. Juli er hans Helgen-
dag. I Ravenna barer endnu en af Kirkernc
hans Navn, og S. Apollinaris-K. med det til-

horendc Kloster er nu den eneste Levning af
Ravennas gl. Havnestad, Classis. I S. Apolli-

nare in Classe Andes en stor Mosaik, som

viser K.'s Vaernehelgen i hvid Dalmatica og
med guldvirket Pallium. — Paa Apollinaris-

bjerget ved Remagen (ved Rhinen) Andes en

K., der 1164 fik Navn efter A., fordi JEtke-

biskop Rainald af Koln skaenkede den A.'s

Hoved. Den er endnu et Valfartssted.

Apollofanes, en Havedsmand, der faldt i

Kampen mod Makkabaeerne (2 Mak. 10, 37).

Apollonia, By i Makedonien ved den egna-

tiske Vej mellem Amfipolis og Thessalonike

(Ap. G. 17, 1).

Apollonia var Navnet paa en Kvinde, der 249
blev braendt i Alexandria. Far hun dede, skal

den hedenske Pabel have slaaet alle hendes
Taender ind; hun paakaldes derfor for Tand-
pine. 9. Febr. er hendes Helgendag.

Apollonios. I Biblen. 1) A. hed en Stat-

holder i Kolesyrien og Fenikien under Selevkos
IV (2 Mak. 3, 5; 4, 4). — 2) A. var ogsaa
Navnet paa Antiokos Epifanes's Afsending til

iEgypten (2 Mak. 4, 21), som senere blev sendt

mod Jerusalem, hvor han anrettede et Blod-

bad (1 Mak. 1, 30; 2 Mak. 5, 24). Han faldt

i Krigen mod Judas Makkabaeer (1 Mak. 3, 10 f.).

— 3) Det samme Navn bar en af Antiokos V's

Haerferere. — 4) A., Statholder i Kolesyrien
under Alexander Balas. Han sluttede sig til

Praetendenten Demetrios II og kaempede uhel-

dig imod Alexander og Ypperstepr. Jonatan
ved Asdod (1 Mak. 10, 69 f.).

Apollonios fra Tyana (i Kappadokien), Ny-
pythagoraeernes Helgen, som dode under Kejser

Nervas Regering, stod i stort Ry for sin Spaa-
domsgave og sin raagiske Kunst. Han var
Asklepios-Praest og forkyndte Pythagorseernes
Laere om Udedelighed og Sjaelevandring. I Beg.

af 3. Aarh. gjorde Filosoffen Filostratos A.

til Hovedperson i en Tcndensroman, der skolde

drive Propaganda for den religiose Synkretisme,
som da var paa Moden. A. fremstilles i Filo-

stratos's Roman som et guddommeligt Mske,

>endnu guddommeligere end Pythagorasc. Han
gaar om i Linnedklaeder, paa bare Ben, med
Haaret ned ad Skuldrene, og formaner til Af-

holdenhed fra Kod, Vin og /Egteskab. Denne
A.-Skikkelse, der var den hedenske Synkre-
tismes Ideal, har rimeligvis skullet vaere et

Sidestykke til Kristus, en hedensk Messias.

(C. L. Nielsen, A. fra Tyana, Kbhvn. 1879).

Apollonios hed en rom. Filosof, der under
Kejser Comraodus (o. 184) i Senatet (?) holdt
en Tale til Forsvar for Krdm. Han skal vaere

bleven halshugget, >fordi han vedblev at lov-

prise Faderen og Sennen<. A.'s Apologi har
laenge vseret anset for tabt, men det er lykkedes
den eng. Teolog F. C. Conybeare at opdage
den i en Samling af armeniske Martyrakter,
der 1874 blev udgivet af Mekitaristerne i Vene-
zia ; kun Begyndelsen til Talen mangier. Senere
er der fremdraget en gr. Bearbejdelse af A.'s

Martyrakter. Se The Armenian Apology and
Acts of A., ed. by F. C. Conybeare (2. ed.

London 1896) og Analecta Bollandiana XIV
(1894), samt Th. Mommsens Afhdl. i Beri.-

Akad.'s Sitzungsberichte for 1894. Fr. AT.

Apollos (rimeligvis samraentrukket af Apol-
lonius) fra Alexandria, en videnskabelig dannet
Mand, kyndig i bibelsk Eksegese, omtales i

Ap. G. (18, 24—19, 1) som en Discipel af Jo-
hannes Dober, der praedikede Kristus i Syna-
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gogen i Efesos, skont han endnu ikke var debt
med den kr. Daab. Den jsevne Fortaelling om
en saadan Forkynder taler klart for sin histo-

riske Trovsrdighed. Han blev (o. 54) undervist

af Akylas og Priskilla (se Art. Akylas) og satte

fra nu af sin Laerdom og Veltalenhed belt i

Evangeliets Tjeneste. I Korinth modtoges hans
Forkyndelse med ssrlig Ivcr, men der dannede
aig et Parti (1 Kor. 1, 12), som fbrmentlig

ansaa hans filosof.-retoriske Frcmstettelse af

Frelsesbudskabet for noget Hejerc end Paulus's

ligefremme Forkyndelse >uden Verdens Vis-

dom<. Skent denne i 1 Kor. advarer mod
en Sammenblanding, der daekker over Evan-
geliets virkelige Vaesen, bebrejder han ikke A.
noget, men roser hans nidka-re Arbejde. A.

var o. 57 hos Apostlcn i Efesos, og denne
sluttede sig til den korinthiske Menigheds
0nske om at faa A. tilbage igen (1 Kor. 16, 12).

Endnu scr man af N. T., at A. har virket for

Paulas paa Krete (Tit. 3, 13). Nogle (som Lu-
ther) have fremsat den Formodning, at A.

skulde vaere Forf. til Hebraserbrevet ; men et

positivt Bevis for denne Antagelse mangier.

Endnu luftigere er Hypotesen om, at vort Jo-

hannes-Evgl. skulde v«re A.'s Vaerk. J. O. A.

Apollyon (Joh. Aab. 9, 11) er det gr. Navn
paa Afgrundens Engel, svarende til det hebr.

Abaddon a: Fordoerveren.

Apologetik, Apologeter. Ordet Apologetik

betyder naermest en Lsere om Tilvejebringelsen

af en Apologi a: en Forsvarstale eller et For-
svarsskrift. I den kr. A. er det Krdm. selv,

som er Genstanden for Forsvaret. I den ligger

da Hovcdvaegtcn paa de Grande, hvormed For-

svaret skal ske. Til Meddelelsen af disse ind-

sknenkes ogsaa saedvanlig A., og dens Indhold
bliver for det mestc en blot Apologi. Allige-

vel maa man adskille Apologetik og Apologi.

Fsrstnsevnte er en Videnskab, der soger en fuld-

sUcndig Teori om Krdm.'s Forsvar, en Apologi
kan derimod hsevde sit Navn, selv om den
ikke er et Forsvar for Krdm. i dens Helhed,

eller tager Hensyn til Modsigelserne mod
Krdm. i Almindelighed, eller i Behandlings-
maaden er videnskabelig. — Det, som i

Krdm. kan kneve et saadant Forsvar, er den
Lsre, som ligger i Krdm. selv tilligemed For-

kyndelsen af visse historiske Kendsgerninger,

der ogsaa tilhere den som vajsenUige. Lige-

som enhver Videnskab har det Maal at forsvare

sin Laerc paa dobbelt Vis, baade ved positiv

Frerastilling og ved Imodcgaael.se af falske

Opfattelser, saaledcs maa enhver teol. Viden-
skabsgren, som fremstiller Krdm.'s Laerc og
dens Forkyndelse af Kendsgerninger som Sand-
hed, ogsaa lige overfor andre Meninger gore
det klart, at dens La?re og Forkyndelse er

Sandhed. Alligevel fastholde vi Nodvendig-
heden af en ssrlig kr. A., thi en udforlig og
grundig Gendrivelse af de mod Krdm. stridende
Meninger indenfor hver Videnskabsgren vilde

medfore for stor Vidtloftighed. Mange Ind-
vendinger ere kun Tillempninger af een og
samme Grnndanskuelse, der grundigst udryddes
*e& Paavisningen af selve Grundanskuelsens
L'holdbarbed. Teol.'s apologet. Element naar
bedst sit praktiske Formaal ved Tilveje-

bringelsen af en saerlig samraenfattende Viden-
skab, A.

A-'s Formaal maa imidlertid begranses baade
m. H. til de kr. Lserdommes og de mod dem
stridende Meningers Mangfoldighed, ligesom og-
saa m. H. til Forholdet til de andre teol. Viden-
skabsgrene, som indeholde apologet. Opgaver.
A. bor m. H. til Imodegaaelsen af ukristelige

Paastande fore disse tilbage til deres Grundlag
og altsaa granske de mod Krdm. stridende
Livs- og Verdensanskuelser. Her paaviser den,
hvad der m. H. til Forstandens Krav paa en
Opfattelse uden Modsigelser og m. H. til de
sredelige og relig. Fordringer er utilfreds-

stillende, samt angiver de Tilknytningspunkter
for kr. Tro, som Andes i dem. Paa lignende
Maade indsknenkes A.'s positive Opgave ra.

H. til Fremstillingen af Krdm.'s Sandhed. Den
bibelske Eksegetik maa saaledcs overtage Paa-
visningen af de Kcndsgerningers Virkelighed,

der ere knyttede til Grundleggelsen af Krdm.

;

A. derimod bliver staaende ved Paavisningen
af, at de Forudsaetninger, under hvilke naevnte
Kendsgerninger ere mulige og kunne faa Be-
tydning som guddommelige Aabenbarings-
handlinger, have Gyldighed. Hvad de kr.

Laerdomme angaar, indsknenker A. sig til Be-
handlingen af Grundherdommene, og selv her
med klar Bevidsthed om, at den kr. Sandhed
i sit inderste Centrum kun kan forstaas ved
personlig Modtagelse af den frelsende og ny-
skabende Kraft, som Krdm. tilbyder. Det
horer Dogmatiken og Etiken til at fremstille

og med de Beviser, som kr. Tro og Livser-
faring give, rctfserdiggore de La-rdomme, som
gengive den egentlige kr. Tros- og Saedeligheds-

bevidsthed. A. paaviser kun Gyldigheden af
de uden saerlig kr. Livserfaring for hvert Msk.
tilgiengelige Forudsaetniuger for det centrale i

den kr. Laere samt Nedvendigheden for Msket
af at gore den Livserfaring, hvortil Krdm. ind-

byder for at opnaa sit Formaals Virkelig-

gerelse. A. vil da udvikle de Grande, hvor-
med teoretiske Hindringer for Fremkomsten
af personlig kr. Tro bortryddes, og vil ret-

frerdiggerc de Anskuelser om Guds og Mskets
Vassen samt om Genleserens, Jesus Kristus's Per-
son, som ere nodvendige Forudsictninger for den
Forsoning, Genlosning og det personlige Livs-

faellesskab mellem Gud og Msket, som er
Krdm.'s inderste Vaesen.

Opgaven bliver da vaesentlig den samme
som at vise, at Krdm. ejer alle Forudsaet-

ninger for at vaere den sande og fuldkomne
Religion. Samme Kcsultat er ogsaa den sande
ReligionsSlosofis Maal. A. har ogsaa fielles

Opgave med naevnte Videnskabsgren m. H. til

Opstillingen af en Teori om Opfattelsen af
oversanselig Virkelighed og Fastsettelsen af
Religionens Ide, hvorefter de historisk givne
Religioners Vasrdi kan maales. Men A. og
Religionsfilosofien afvige i den Maade, hvor-
paa Maalet opstilles fra Begyndelsen ; fsrst-

ntevnte opfatter dette som en Udforsken af

Religionernes Vaesen i Almindelighed, sidst-

najvnte vil paavise, at Krdm. svarer til Reli-

gionens Ide. A. optager adskilligt Stof fra

Religionshistorien, men kun for at paavise det

for Mskets religiose Krav utilfredsstillende i

andre Religioner end Krdm. og det, der i disse

baner Vej for Krdm. — A.'s Opgave anviser

den da Plads for den egentlige Teologis Hoved-
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dele, i den propsedeutiske Teologi. Dog lader

det sig ogsaa forsvare at stille A. i Spidsen

for den spekulative Teologi, med hvilken den
har ligeartet Indhold tiltelles. For farstnaevnte

Plads taler dog Nodvendigheden af, at en
Undersagelse, som stetter Krdm.'s Vaerdi i det

rette Lys, gaar forud for den eksegetiske og kirke-

hist. Teologi; desuden forudsaetter den ekse-

getiske Teologi allerede i en anden Henseende,
som ovenfor antydet, A. Stundum anviser

man A. Plads efter Dogmatiken, da dennes
Indhold ellers for en stor Del maa meddeles
allerede af A. Af samme Grund burde den
da stilles efter Etiken; men Vanskelighederne
blive ikke mindre, naar Dogmatiken gaar forud
for A., da den saa maa anticipere Behand-
lingen af principielle Sporgsmaal, der have
deres rette Plads i A. Endelig giver A.'s Ind-

ordning i den praktiske Teologi den Forestil-

ling, at den isser behandler Metoden for

Krdm.'s Forsvar og tager Hensyn til de for-

skellige Sjaelstilstande hos forskellige Personer,

for hvilke Krdm. skal forsvares. Dette Hoved-
formaal gores dog ikke gaeldende i nogen for-

haandcnvaerende A., men imodekommes til-

strsekkelig i Lieren om Missionsvirksomhed,
Kateketik og Sjaelesorg.

Nogle Tnek af den udovede apologetiske
Virksomheds Historie vil antyde Udvik-
lingsgangen og den forskellige Karakter i A.

til forskellige Tider. I N. T.'s Skrifter viser

sig ikke sjselden en apologet. Tendens, som t. E.

i Jesu Forsvar for sin Ltere om Guds Riges

Natur og om sig selv. Mellem Aposteltiden og
Tidspunktet, da Krdm. erklaeredes for Romer-
rigets Religion, optraadte adskillige Apolo-
geter med Skrifter, for at forsvare de Kr. mod
Beskyldninger, soge Vaern hos Statsmagten
under Forfolgclser fra Folkets Side og for at

vise den kr. Tros Sandhed og Hedenskabets
og den hedenske Filosofis Vildfarelse. I 0ster-

land erJustinos Martyr den vigtigste. Han
forfattede to Apologier mod Hedninger (overs.

paa Dsk. 1836, paa Norsk 1883) og een mod
Joder. Et Forsvar for Krdm. selv gavOrigenes
1 sine 8 Boger mod Kelsos. Betydeligst blandt
Vestens Apologeter paa samme Tid var Ter-
tullian, der isier i Bogen de testimonio anima
(overs, paa Norsk 1887) henviser til den almen-
mskl. Bcvidsthed som Vidnesbyrd for Troen paa
den ene Gud. Da Kampen for de Kr.'s borgerlige
Stilling blev overfledig, fordybedes det apologet.

Tankearbejde m. H. til Krdm.'s egentlige Vaesen.

Athanasios sogte i to sammenherende Skrifter,

et polemisk >mod Hellenerne<, et, der giver

en positiv Fremstilling >om Ordets Kodblivelse<
(overs, paa Dsk. 1869 og 77, paa Norsk 1891), at

vise, at Krdm. ved Genlesning redder Msket
af Syndens Fordaervelse. I det beramte Vserk
>om Guds Stat< (de civitate Dei), der foran-
ledigedes ved den hedenske Paastand om, at
Krdm. var Skyld i Romerrigets Ulykker, har
Augustin, fornden en Gendrivelse heraf, frem-
stillet Modsaetningen mellem Guds Rige og
Verdensriget og skildret Hovedtraekkene i forst-

nsevntes Historie (udtogsvis overs, paa Norsk
1884).

I Middelalderen rettede man isser apologet.

Skrifter mod Jodedommen og Muhammedanis-
men. Et saadant, fremkaldt ved Domini-

kanernes Nidkaerhed for Miss'ionen, er Pagio-

fidei adversus Mauros et Judcros af Raymundus
Martini (1278). Skolastiken gik ud paa at ret-

fserdiggere for Fornuften hele den kirkelige Ltere
— et uopnaaeligt Maal, naar man blot tsenker
paa de i og for sig uforenelige Elementer i

Middelalderens Kirkelaere. Klarest saettes Maalet
i Thomas fra Aquinos Summa catholicct

fidei contra gentiles, der soger at vise Enheden
af den saakaldte naturlige og aabenbarede
Teologi. Mod den Foragt for Krdm., som Hu-
manismen medferte, optraadte 1497 Savona-
rola i Triumphus cruris contra sccculi sapi-

entes (Korsets Sejr over Verdens Vise), der
baeres af en dyb kristelig og saedelig Interesse og
en flammende Iver. Selv halve Platonikere

som Marsiglio Ficino optraadte mod den
Foragt, der vistes Krdm.
Paa Reformationstiden haemmede kirkelig

Tvist den apologet. Interesse. Dog fik Re-
formationen stor Betydning for den felgende

apologet. Straeben ved sin Fastslaaen af Kirke-

laerens Kserne, af Sandhedens frelsende Kraft,

Skriftens Autoritet og den personlige Erfarings

Vaegt. I visse protest. Kredse fremhaevedes
staerkt Kravet om Kirkelcerens Overensstem-
raelse med Fornuften. HugoGrotius paatog

sig at vise den, da han 1627 i De veritate

religionis Christiana; (overs, paa Dsk. 1678) frem-

stillede Krdm. som den ved Guds Undere be-

kraeftede Fornuftreligion. Han udskilte forst fra

Dogmatiken visse Lterdomme til Behandling i

apologet. Skrifter. Hans Fodspor fulgte Lim-
borch og jErkebiskop Lenaeus af Upsala (de

veritate et excellentia religionis chr. 1638). Den
personlige Provelse af Sandheden ved Erfaringen

af Frelsen fra Synden ved den guddommelige
Naade, og Kaerlighed til Gud som Vilkaaret for

Erhvervelsen af Vished om Krdm.'s Sandhed
haevdedes med Kraft af Jansenisten Pascal,
hvis tankerige og dybe Pensies sur la religion

1669 (overs, paa Dsk. 3. Udg. 1883, paa Sv.

1890) indeholde Grundtraekkene af en kr. Re-

ligionsfilosofi. — Den engelske Deisme gjorde

Krdm.'s Laere til Maal- for den sunde Fornufts

Dom uden H. til religios Erfaring, men for-

kastede dens Gyldighed for denne Domstol. Tal-

rige apologet. Skrifter forfattedes mod Deismen.

Selv disse appellerede isaer til Forstandens

Provelse, hvorved Kristendommens, for religias

Erfaring ene opladte, inderste Kraft traadte i

Skyggen. Undere og Profetiernes Opfyldelse

bleve de vaesentligste Bevisgrunde. Som klas-

siske, engelske Apologier regnes: Butler, The

analogg of religion, natural and revealed (1736)

og Paley, View of the evidences of Christianity

(1794). Samme Krdmsopfattelse moder os

vaesentlig i den tyske >Oplysning< og Rationa-

lisme og i Apologierne mod den, selv om de

tyske Retninger, der hvilede paa en idealistisk

Filosofi, ikke fjernede sig saa langt fra Krdm.,

som den empiriske Deisme. Selv Rationalister

optraadte imod den Foragt, der vistes Krdm.,

og forsvarede dens Overensstemmelse med For-

nuften og dens scedelige Vrerd, saaledes Jeru-
salem i hans >Betrachtungen fiber die vor-

nehmsten Wahrheiten der Religion* 1774 (overs,

paa Sv. 1783—86). Blandt de saakaldte Supra-

naturalister har KOppen i: >Die Bibel ein

Werk der gOttlichen Weisheit< 1787 (overs.
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paa Sv. 1799), ligesom andre, villet vise; at

den Gudsstyrelse af Menneskeslregten, der af-

males i Skriften, stemmer overens med den gud-
dommelige Verdensplan. Fra supranaturalistisk

Stade udgav Danskeren P. E. M filler 1810
en >Kristelig Apologetik <, det forste Forseg paa
en egentlig A. Ogsaa i Frankrig havde For-
svaret for Krdrn. mod Voltaires, Rousseaus og
Encyklopiedisternes Meninger samme Karakter
sora i England og Tyskland. Af anden Art,

dog endnu Iidet dybtgaaende, er Chateau-
briands i Formen glirarende Gtnie du chris-

tianisme 1802. Han fremstiller Krdm.'s Sken-
hed og dens i Martyrernes Historie aaben-
barede storslaaede Hojhed. — I vort Aarh. bar
en panteistisk og skeptisk Filosofi, Materialisme
og histor. Kritik gjort mangfoldige Angreb paa
Krdm., Grundigheden og Skarpheden er steget,

og Angrebene rettede mod selve Grundvrer-

dierne for al Religion og Ssedelighed. Nu-
tidens Midler til Publicering have gjort dem
almindelig bekendte. Den apologet Literatur

bar derfor selvfelgelig ogsaa udviklet sig. Tal-

rigst ere dog Apologier. Eksempelvis nevne
vi: Katoliken Fr. Hettinger, Apologie des
Christenthums (7. L'dg. Freiburg 1896 f.); fra

protest Side : T h. C h r i s 1 1 i e b, Moderne Zweifel
am chr. Glauben (2. Udg. Bonn 1870); Lut-
hardt Apologetische Vortrage (1864 f. overs.

paa Dsk. 1871 f., paa Svensk 1865 f.); Guizot,
Miditations sur {'essence de la religion chritienne

v 1 864)-.Kennedy, Natural Theology and modern
Thought (1891); Fr. Petersen, Fritienkerne og
Kristentroens moralske Vterd (1891). Flere Tids-
skrifter have apolog. Tendens, saaledes: Der
Beweis des Glaubens, Christian Evidence
Journal, Revue chritienne, >For Kirke og
Knltarc, >Tidsskrift fOr kristlig tro och
bildning< (1883—94), hvis apologet Maal del-

vis optages af >Kyrklig tidsskrift<. A. som
Videnskab har ogsaa, siden den ferst ved Planck,

og isser ved Schleiermacher, har faaet en selv-

stsendig Plads i den teol. Videnskab, fundet
rigelig Bearbejdelse, dog med en vis Ulighed i

Opfattelsen af Maalet, som ofte selve Titlerne paa
Begerne antyde. Vi narvne: Sack, Christliche

Apologetik, 1829; Baum stark, Christliche A.

auf anthropologischer Grundlage, 1872—89;
Dorner, System der chr. Glaubenslehre I

(Grnndlegang u. Apologetik), 1879; Frank,
System der chr. Gewissheit, 1870—73; Kaftan,
Die Wahrhcit der chr. Religion, 1889, sidst-

narvnte fra et Ritschlsk Stade; Bruce, Apolo-
getic* or Christianity defensively stated, 1893;
endelig fra rora. kat. Side: v. Drey, Die Apo-
logetik als wissenschaftliche Nachweisung der
Gottlichkeit des Christenthums in seiner Er-
scheinung, 1839—48 og Schell, Die gOttl. Wahr-
hcit des Christenthums, 1895—96 (under Ud-
givelse). Fra dansk Side maa vi endvidere
erindre hele S. Kierkegaards maerkelige For-
fatterskab og den videnskabelige Bearbejdelse
af Franks System, der er givet af H. Ussing,
Den christelige Vished, 1883. J. A. E.
Apologien for den augsburgske Konfession.

25. Juni 1530 var den augsb. Konf. (se d. Art.)

bleven opltest. Men hvad vilde det nu fere til?

Melanchthon, som erfarede, at Modstanderne
fandt hans >sagtetredende< Bekendelse altfor

skarp, var just i de Dage hensunken i den

tristeste Sindsstemning. Medens han selv tid-

ligere under Udarbejdelsen havde erklseret, at
der umulig kunde tales mildere, skriver han
nu, at man burde have givet mere efter, og
han forespurgte sig hos Luther om, i hvilke
Punkter der kunde gores Indremmelser. Lutlier.

hvis Breve fra >0rkenen< Koburg, herer til hans
allerskenneste, forstod slet ikke Spargsmaalet
og fandt at der var veget mer end nok. Men
Mel. var rede til at ofre alt hvad der paa
nogen Maade kunde ofres, for Fredens Skyld.

Han paakaldte i Breve den pavelige Legats,

Campeggis, Medlidenhed og fremstillede For-
skellene i det mildeste Lys. Men denne
Mel.s Politik, der fortsattes hele Rigsdags-

tiden igennem, ofte til stor Bekymring og
Harme for mange af Protestanterne baade i og
udenfor Augsburg, forfejlede ganske sit Maal,
thi, som han ogsaa selv en Gang naivt siger,

(> nostra moderatio in talibus locis auget insolen-

tium hominum ferociamt, C. R. II, 311) jo mere
han gav efter, des mere blev der fordret. Imid-
lertid forberedtes en Gendrivelse af Konfes-
sionen, men det trak ud dermed, da det Ar-
bejde, som de pavelige Teologer (Eck, Faber
o. fl.) ferst indleverede, var skrevet i en saa
heftig og usemmelig Tone, at Kejseren forbitret

viste det tilbage (denne ferste Konfutation er
aftrykt, og Konfut.'s Historie fortalti: 1. Ficker,

Die Konf. d. Augsb. Bek., Leipz. 1891). Kejseren

forlangte en rolig og imedekommende Form.
Omsider fik man da Konfutationen fsrdig, og
d. 3. Aug. blev den (ligesom tidligere den augsb.

Konf.) optest paa Tysk i Bispegaardens Kapitel-

stue. Protestanterne, paa hvem Konfutationen

gjorde et alt andet end overbevisende Indtryk,

udbad sig den tilstillet. men Kejseren knyttede
dertil saadanne Betingelser, at det var det
samme som at naegte det. Mel., der ikke selv

havde vasret til Stede, var da henvist til de
Optegnelser, Camerarius og andre havde gjort

under Lssningen. Vel gjorde han under de
felgende Forhandlinger de utroligste Anstren-
gelser for at opnaa en fredelig Lesning (se

heroin H. Virck i Zeitschr. f. Kirchengesch.,

Bd. IX 67 f., 293 f.), men forgajves. Han
udarbejdede da sin Apologi, som 22. Sept
ved den forelebige Rigsdagsafskcd (der bl. a.

indeholdt den Passus, at Konfessionen var bleven
gendreven af den hi. Skrift) med Protest blev

overrakt til Kejseren, der dog ikke vilde mod-
tage den (denne Apologiens ferste Skikkelse

Andes C. R. 27, 275 f.; maaske har Mel. bc-

nyttet et Udkast af Osiander [se Coelestin:

Historia Comitionum etc. Francof. a. O. 1597,

III, 84—87], der udmterker sig ved den prin-

cipielle Klarhed, hvormed det prot Kirkebe-

greb betones). Da besluttede Mel., sora imid-

lertid fik fat i en Afskrift af Konfutationen,

at omarbejde sit V«rk, og han arbejdede nu
utnettelig derpaa, lige fra den endelige Rigs-

dagsafsked 19. Nov. til midt i April. Han
anvendte al sin Oinhu, tog endog cen Gang 6
allerede trykte Ark tilbage, og endelig udkom
da det hengselsfuldt ventede Vserk April 1531

(i Kvart, sammen med Konfessionen, med hvilken

den i Fremtiden felges ad), hilst med Gtede
af Vennerne og med bitter iErgrelse af Fjen-

derne. Med sejrrig Kraft og Klarhed, med
gennemgaaende Ro og Sikkerhed imedegaas
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her Konfutationen, idet Bekendelsen felges Ar-

tikel for Artikel. Virkningen var saa meget
sterrc, som Konfutationen stadig ikke blev

udgiven, og dens Forfattere ligeledes tav; de
kunde nemlig ikke faa deres Modskrifter trykte

af Mangel paa Penge og Forlaeggere; farst 1534

lykkedes det Cochlseus at faa udgivet et Par
voldsomme Modskrifter. Men da havde Apo-
logien forloengst udovet en omfattende Virk-

ning. Ligesom Konfessionen udkom den atter,

endnu samme Aar, paa Latin (i Oktav), efter

Mel.'s stedvanlige Fremgangsmaade i tendret

Skikkelse (1540 sammen med Variata i Kvart,

1541—42 i Oktav). En tysk Overssettelse ud-

arbejdedes under Mel.'s Medvirkning af Justus

Jonas og fejedes til den allerede i nogle Eksem-
plarer udkomne Kvart-Udgave 1531. Apolo-

giens store Anseelse tneder frem deri, at den
snart fandt Anerkendelse som Bekendelsesskrift

ved Siden af Konfessionen, saaledes allerede i

den pommerske Kirkeordn. fra 1535, dog ikke

overalt, t. E. ikke i Danmark og Norge.

I Indledningen betoner Mel. Stillingen: at

han ikke strider for Stridens Skyld, men fordi

ban og hans Fteller >ikke kan forkaste den
aabenbare og for Kirken nedvendige Sandhed<.
For dette mandige non possumus er Apologien

den fortoeffeligste Begrundelse. Isoer gtelder

dette Retferdiggsrelseslieren, hvis Behandling
optager en Tredjedel af hele Vterket. Her er

han sig bevidst at ka:mpe for en >stor Sag<

:

for Kristi jEre og Samvittighedens Fred. Thi
disse Hensyn fyldestgeres kun, naar man bygger
sin Frelse, ikke paa sine egne Gerninger
— det ferer til Fortvivlelse — , men paa
Kristus ved Troen. Denne Retfrerdighed af

Troen, ikke for Troens Skyld (S. 70, § 56), men
for Kristi Skyld, felger af Sagens cgen Natur,

da Guds Naadelefter kun kunne modtages ved, at

man tror dem {ubi promissio, ibi fides requiritur.

S. 113, § 143), og Troen er Hjertets levende
Modtagelse, der virker nyt Liv, og derved ferst

muligger de sande gode Gerninger. Kcerlig-

heden felger Troen; thi, for den for Guds
Vrede forfserdede Samvittighed har fundet Fred
med Gud i Troen, kan Mennesket jo ikke elske

Gud. Saaledes luevdes den evangelske Grund-
Ian-e (S. 69, § 51), den egentligc doctrina evangelii,

i rige og ksrnefulde Udviklinger, der ikke til-

sigte en fast dogmatisk Formulering, som den
senere gaves (se F. Loots i Stud, und Krit. 1884,

S. 613 og dertil Eichhorn ssteds 1887, S. 415,

Frank: Neue kirchl. Zeitschrift 1892, S. 846 og
Kolde: Die augsb. Konf., Gotha 1896). I G. L.

Plitt: Die Apologie u. Augustana, Erl. 1873, er

der givet en Kommentar til Apologien. /. P. B.

Apostel. Skont Udtrykket Apostel Andes
brugt i Septuaginta og tillige er anvendt af
Jederne i tidlig Tid, er det dog ferst paa det
kr. Omraade, at det har faaet sin egentlige,

historiske Betydning. Det er efter Lk. 6, 13

Herren selv, der har indfort denne Betegnelse

til dermed at udtrykke den ejendommelige
Stilling, som han gav sine 12 udvalgtc Vidner
i Forhold til sig selv og Verden, og fra da af
forstaas der ved Ordet seedvanligvis de 12 og
Paulus. I Ap. G. og Brevene er denne Brug
hyppig og den almindelige, i Evangelierne kun
undtagelsesvis, idet Discipelnavnet her er det
ssdvanlige: saa laenge Herren legemligt fserdes

med de 12, er han Mesteren, og de Disciple;

efter at han har forladt dem, kaldes de ikke
Disciple, men Apostle.

Ordet Andes nu ogsaa brugt i en videre Be-

tydning, som det ses Hebr. 3, 1; Ap. G. 14, 4.

14; 2 Kor. 8, 23; Fil. 2, 25; dernaest ogsaa

1 Thes. 2, 6; 2 Kor. 11, 5; 12, 11 og Joh. Aab.

2, 2 — men ikke Gal. 1, 19 og Rom. 16, 7.

Denne Betydning, der er en Udvidelse af den
ferst na;vnte, kan her lades ude af Betragt-

ning, da Forstaaelsen af den er given med den
nejere Bestemmelse af hin..

A. maa efter Ordets almindelige Betydning
gengives ved >Udsending< og er afledct af

Handlingsordet >at udsende«. Profeterne, Do-
beren, Sonnen ere udsendte af Gud, hver til

den Gerning, som Gud ved dem vil have ud-

fert (Mt. 21, 34. 37; Joh. 1, 6; 20, 21). De
vide alle med sig selv, at de ikke af deres egen

Bestemmelse og Vilje gaa og komme; de ere

nedte til det, fordi de ere udsendte. Den, der

udsendte dem, er deres Hetre; hans Vilje maa
de lyde, den, og kun den, fyldestgeres gennem
deres Gerning. De gaa ikke i deres eget ./Erinde,

og de tjene ikke sig selv. Den, der udsendte
dem, udruster dem og er deres Forsvar (Joh.

7, 28; 6, 38; 7, 16 f.; 12, 49).

Som Faderen har begyndt med at udsende
og fortsat dermed, indtil han udsendte Sonnen,
optager og fortstetter denne sin Faders Ger-

ning: >Ligesom Faderen har udsendt mig, ud-

sender jeg eder<, siger han til de 12 (Joh. 20,

21; smlgn. Lk. 22, 29). For dem gselder da
det samme, som gjaldt for Herren og hans
Forlobere: at de ere udsendte; det danner for

dem det faste Udgangspunkt under al deres

Gerning. Ikke af deres eget Valg, ikke i deres

eget ./Erinde gaa de; det er Herrens Vilje, der

fyldestgeres gennem deres Virksomhed; han
har udsendt dem, udrustet dem, han er deres

Forsvar (Joh. 15, 27; 16, 12—15). Dette nye
Led i Udsendelsesgeruingen er saaledes paa

det nejeste knyttet til det foregaaende og er,

som dette, Udtryk for Faderens Vilje.

Forud for Udsendelsen gaar imidlertid Her-

rens Udva>lgelse og hans Opdragelse af Discip-

lene med det Formaal for 0je, at kunne ud-

sende dem. Han sender ikke hvilke som heist

ud i sit iErinde, og han sender ingen ufor-

beredte. Paa disse to Punkter har han selv

lagt den sterste Vsegt.

Han udvaslger ferst, hvem han vil sende (Mt.

10, 1; Mk. 3, 13; Lk. 6, 13; Joh. 13, 18). Ud
af Discipelkredsen velger han sine Sendebud
(Lk. 6, 13; Mk. 3, 13), og Kaldelse til Discipel

er derfor endnu ikke Udvslgelse til Apostel.

Til Disciple kalder han mange, og de forlade

alle Ting og felge ham (Mt. 4, 19. 20. 22;

19, 21; Lk. 9, 59. 61); til Apostle udvelger
han kun faa, kun 12. Dem, han vilde, valgtc

han, dem, Faderen gav ham; og i Lydighed
valgte han, efter inderlig Ben (Mk. 3; Joh. 17,

6; 13, 18; Lk. 6, 12). Ikke heller i denne
Handling ger han sin egen Vilje, men sin Fa-

ders, som udsendte ham. — Men han valgte

12; for Apostlene staar det fast, at de maa
va;re 12, og de bensevnes med Udtrykket >de

12< (Ap. G. 1, 15 f.; Mt. 26, 14. 20). Ved at

vselge 12 satte Herren denne ferste Grund-
dannelse af sin Menighed i noje Forhold til
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den gamle Pagts Folk: de 12 skulde viere de
nye Stammefyrster for det nye Israel (Mt. 19,

28). Hertil fejer han efter Himmelfarten Paulus
som sin Udsending til Hedningeverdenen (Ap. G.

26, 15 f.; Gal. 1, 1). Lige saa umiddelbart
som de 12 er han udvalgt, og lige saa sikkert

og med lige saa stor Myndighed skal Budskabet
fra Hen-en naa til Hedningerne, som det skulde

naa til Jaderne.
Parst Udvaelgelsen, derncest Opdragelsen. Han

udvalgte de 12, >for at de kunde vssre med
bam< (Mk. 3, 14), ikke blot felge ham som
Disciple, men levc i et endnu dybere, mere
personligt Samliv med ham. Og Hensigten
hermed var den, at de skulde here at forstaa,

hvem han var, >Kristus, den levende Gnds
Son«, og dernaest indse, at Kristus burde tide

og derpaa indgaa til sin Herlighed< (Mt. 16,

16. 21 ; Lk. 24, 26). Da deres Apostelopdragelse

er afsluttet, vide de, hvem Herren er, og at

Deden og Opstandelsen ere Knudepunkterne i

hans Menneskelivs Gerning; de have oplevet

Aabenbarelscn og Udfoldelsen af Herrens Liv,

og deres egen Livsudvikling har heri sin Rod.
— At en ttlsvarende Opdragelse ogsaa maa
vsere foregaaet med Paulus, maa forudsaettes,

men kan i denne Sammenhsng ikke nojere

paavises.
Med Opdragelsens Afslutning staar endelig

Disciplen faerdig til at blive udsendt. Under
deres Opdragelse have de 12 allerede vseret

ndsendte (Mt. 10), jnen kun forelobig. Den
egentlige Udsendelse sker forst, da de blive

>itorte Kraften fra det heje< (Lk. 24, 49), da
deres Udsendelse saettes i Kraft ved Aanden.
Fra Pinsedag af vide de, at de ere udsendte,

ere Herrens Apostle; og de vide, hvad de ere

udsendte til, at vsre hans Vidner, Vidner om
hans Liv og Gerning (Joh. 15, 27; Ap. G. 1, 8).

Han selv virker kraftig i dem til at aflsegge

dette Vidnesbyrd blandt Jaderne, som han
virker i Paulus til at vidne blandt Hedningerne
(Gal. 2, 8).

Apostlen er det af Herren selv udvalgte, af

bam selv opdragne, af ham selv udsendte Vidne
om hans Liv og Gerning. Og heri ligger Aposto-
latets Betydning. Intet andet kr. Slaegtled kan
tage det i Arv eller gaa i Stedet for det. Det
er Grundvolden for alle de falgende Led med
Hensyn til Forstaaelsen og derigenncm Tileg-

nelsen af Herren (Ef. 2, 20; 4, 11 f.; Joh. Aab.
21, 14). Gennem Apostlen har han villet sikre

sig det rette, fuldgyldige Vidnesbyrd om sig selv,

at hans Liv blev opfattet paa rette Maade, hans
Gerning ret forstaaet, hans Ord ret forkyndt:
>I skulle vsere mine Vidner i Jerusalem og i

hele Judaea og Samaria og indtil Jordens
Gnensei. (E. Haupt, Zum Verstfindniss des
Apostolats im n. Test., Halle 1896). A. A.

Apostel-Billeder. I den aeldste kr. Tid, da
Symboliken spillede en saa stor Rollc i den
kirkl. Kunst, blev Apostelskaren jaevnlig frem-
stillet som 12 Lam (Lk. 10, 3). der omgav
Kristus-Lammet, som da stundum stod paa
en Klippe, fra hvilken der udsprang 4 Floder
(1 Mos. 2, 10). Af og til fremstilledes Ap. og-

saa (efter Mt. 10, 16) som Duer. Paulinus fra

Nola forteller saaledcs, at der i hans Kirke var
et Kors, omgivet af en Krone, der var sammen-
sat af 12 Duer. Paa en Mosaik, som endnu Andes

i S. Clemente i Rom, er Kristi Korsfaestelse

fremstillet, og paa Korsets Arme staa 12 Duer.
Ogsaa paa en gl. Sarkofag fra Aries fremstilles

de 12 Ap. som 12 Duer, 6 og 6 paa hver Side

af Sarkofagen. Senest i 4. Aarh., og rimeligvis

tidligere, begyndte man at fremstille Ap.'s Per-

soner ; de havde da i Reglen kort klippet Haar,
og Peter var skaldct. Evsebios af Kccsarea

fortffillcr, at Konstantin d. st. 1 Apostel-Basilikaen

opstillede 12 Apostelstatuer af Selv, og at de
12 Ap. ogsaa prydede hans Gravmindesmrerke.
Paa Triumfbuen i S. Paolo i Rom (fra 441)

ere Ap.'s (og Evangelisternes) Hoveder omgivne
af en Nimbus uden Kors, og ogsaa 1 den 1592

adelagte Kirke S. Agata i Rom (fra 472) var der
sat Glorier om Ap.'s Hoveder. Naar Ap. af-

bildedes, vare de i Reglen ifarte en Tunika
med en purpurstribet Brerarac, et Pallium, der
stundum bar Kristi Monogram, og en snaever

Toga (de fattiges og Asketernes toga arctior);

paa Fadderne havde de Sandaler, eller ogsaa

vare de barfodede; 1 Haanden bar de ofte en
Bogrulle. I et beromt syrisk Evangeliehaand-

skrift (fra 586), der nu gemmes i Lorenzo-

Bibl. i Firenze. er der et Billede af Himmel-
farten, paa hvilkct de 12 (ikke 11) Ap. staa om
Maria. Fra samme Tid stamme de Billeder

af Ap., som Andes paa Mosaikerne i Sofiak. i

Thessalonike. I Vesten fandtes Ap.s Billeder

paa Sarkofagcr, Relieffer, Mosaiker og Guld-

glas; stundum ere de stillcde parvis mellem
korinthiske Sejler (som paa Probus's og Probas

Sarkofag i Vatikanets Grotter), stundum sidde

de paa Troner om Kristus, eller de ere, som
paa et beromt Guldglas (Garrucci, Vetri ornati

di figure, Tav. XIX, 4), ordnede i en Rund-
kreds om et Kristushoved. Hvor der er sat

Navne ved Billederne, er Paulus's Navn med,
men Matthias's forbigaaet. En udmserket smuk
Fremstilling af Kristus bl. de 12 Ap. Andes
paa et Elfenbensbaeger fra Mosel-Egncn, som er

1 Berliner-Musiect. lndenfor den nyere Kunst
rager Thorvaldsens Apostelskikkelser i Vor Frue
Kirke i Kbhvn op over alle andre kunstneriske

Fremstillinger.

De enkelte Ap. have forskl. Attributer, i

Reglen deres Martyrrcdskab : Peter baercr oftest

Neglerne, Paulus ofte Svaerdet; Johannes er

kendelig ved en 0rn eller et Baeger (Mt. 20,

23 og Mk. 16, 18); Andreas baerer det liggende

Andreaskors, Filip Antonioskorset, Bartholomaeos

en Kniv, Thomas en Vinkel eller en Lanse,

Matthteos en Pung (som Tolder), et Svierd eller

en 0kse, Jakob d. yngre en Kalle, Simon Ze-

lotes en Sav, Judas Thaddaeos en Hellebard,

Matthias en 0kse eller en Lanse; Jakob d.

a;ldre fremstilles som Pilegrim med Stav, Flaske

og Musling.

Evsebios af Kaesarea fortseller, at der paa
hans Tid fandtes Billeder af Peter og Paulus,

der gik for at vaerc Portneter. Hvorvidt de
vare det, vide vi ikke. Gengivelsen af disse

2 Apostle havde en lignende Historie som
Kristusbilledet: i den aeldste Tid fremstilles de

som Ynglinger, senere som vterdige, skeggede
Majnd. Fr. N.

Apostelbradre, se Apostolikere.

Aposteldage. Allerede i den gl. K. blev der

holdt Mindedage for nogle af Apostlene. 29.

Juni var saaledcs allerede i 4. Aarh. i Rom
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124 Aposteldage — Apostlenes Gerninger.

helliget Mindet om Peters og Paulus's Martyrium.
Nu liar den rom.-kat. K. folgende A.dage:

Andreas-Dagen er 30. Nov., Thomas-D. 21. Dec,
Joh. har faaet 3. Juledag, Matthias 24. Febr.,

Filip og Jakob d. yngre 1. Maj, Jakob d. seldre

25. Juli, Bartholomseos 24. Aug., Matthseos 21.

Sept., Simon og Judas Thaddseos 28. Okt. Hos
Gr. falde Dagene saal.: Filip 14. Nov.; Jakob
d. yngre 23. Okt.; Simon 27. April; Judas 19.

Juni; Thomas ferste Sendag efter Paaske; Ja-

kob d. seldre 16. April; Bartholomaeos 11. Juli

(og hans Translation 24. Aug.); Matthseos 16.

Nov.; Matthias 9. Aug. Ved Reformationen
bleve Ap.dagene i Reglen afskaffede, og selv i

de fleste rom.-kat. Lande ere de nu med Pavens
Tilladelse afskaffede som Helligdage. Se Apostel-
fester.

Apostelfasten er en for den esterl. K. ejen-

dommelig Faste, der varer fra Mandag efter

Trinitatis-Sendag (Gr.'s Martyr- og Helgenfest)

til 29. Juni, St. Peters og St. Paulus's Dag. Sy-
rerne begynde allcrede Ap.fasten lige efter

Pinse, og hos de syriske Nestorianere varer
den 7 Uger. Da det var forbudt at faste

mellem Paaske og Pinse, holdt Gr. til Igseid

denne lange Faste efter Pinse for ved den at

fremme Aandens Sejr over Kodet.

Apostelfester. Foruden de saakaldte Apostel-

dage har den rom.-kat. K. ogsaa saerlige Apostel-
fester, isaer for Peter. Allerede under Leo d.

st. blev >St. Peters Stolfest< hejtidcligholdt; nu
holdes der en dobbelt Stolfest, 18. Jan. for den
rom. Stol (cathedra Romano), 22. Febr. for

den antiokenske Stol (c. Antiochena). Paa 1.

Aug., den tidligere Makkabaeerfest, holdtes siden
Gregor d. st. en Fest for Peters Laenker (Petri

ad vinculo) med Hcnblik til Ap. G. 12, 6.

Paulus's Omvendelse mindes 25. Jan., Johan-
nes's Martyrium 6. Maj, og 15. Juli holdes der
Fest for alle Apostle. Efter Reformationen bleve
disse Ap.festcr, ligesom Ap.dagene, afskaffede i

de fleste evangelske Lande.
Apostelhistorier, apokryfe, se Apokryfer,

nytestamentlige.

Apostelmadet i Jerusalem (Apostelkon-
ventet). Det i Ap. G. 15 og Gal. 2, 1—11 om-
talte Mode i Jerusalem o. 52 fandt Sted i

Anledning af de Hedningekristnes Stilling til

Mose-Loven og de jediske Bestemmelser. Vel
havde dette Spergsmaal lejlighedsvis vaeret

fremme, da Kornelios blev debt (Ap. G. 10 og
11), men den fulde Konsekvens af det Princip,

som her brad frem, var endnu ikke gaaet op
for Bevidstheden. Da imidlertid Barnabas og
Paulus paa deres ferste Missionsrejse (Ap. G.

13 ogj 14) havde stiftet Menigheder paa Kypros,
i Pamfylien, Pisidien og Lykaonien, som for en
stor Del bestod af forhenvaerende Hedninger,
maatte dette Spergsmaal med Nedvendighed
paatnenge sig, om disse Hedningekristne kunde
frelses uden at blive omskaarne og uden at

forpligte sig til at holde hele Mose-Lov. I Judaea
var der konservative jodekr. Elementer, som i

den Grad vare bundne af det gamle, at de ikke
kunde forlige sig med det nye, og disse vakte stor

Strid herom i Antiokia, hvorfra denne Mission
var udgaaet, og Menigheden der sendte derfor
Paulus og Barnabas til Jerusalem sammen med
nogle andre — efter Gal. 2 drog Paulus op
ifelge en Aabenbaring og havde den uom-

skaarne Titos med. Efter forudgaaende private
Forhandlinger (Gal. 2, 2) blev Sagen afgjort i

et offentligt Mode, hvor Peter mindede om,
hvorledes han selv havde vaeret et Redskab i

Guds Haand til at forkynde Evangeliet for
Hedninger, hvem Gud ved sin Aand havde
givet Vidnesbyrd, hvorfor han advarede mod
at lsegge et utaaleligt Aag paa dem; selv

havde de jo ikke kunnet baere det, men havde
segt Frelsen ved Jesu Naade paa sammc Maade
som hine. Efter at Barnabas og Paulus havde
haft Ordet for at vidne om de Tegn og Undere,
hvormed Gud havde stadfaestet deres Gernlng
blandt Hedningerne, udtalte Jakob sig i Tilslut-

ning til Peter: han saa i Hedningernes Frelse en
Opfyldelse af Amos's Spaadom, hvorfor heller

ikke han vilde lsegge denne Byrde paa dem,
men foreslog skriftlig at paalaegge dem at af-

holde sig fra Afgudsoffer, Horeri, det kvalte og
Blodet af Hensyn til de jediske Elementer i

de forskellige Byer. Dette Dekret blev ved-
taget af Forsamlingen og udfaerdiget som >den
Hellig-Aands og vor Beslutning<, ikke dog som
en Salighedsbetingelse, men som en Byrde, det
kunde vsere godt for dem at paatage sig. Ved
samme Lejlighed anerkendtes Paulus og Bar-
nabas som Apostle for Hedningerne, medens
de seldre Apostle forbeholdt sig Jedefolket som
deres Virkekreds, om der end i Retning af
Kserlighedsgerninger skulde finde en Samvirken
Sted (Gal. 2, 9—10); det paulinske Evangelium
blev godkendt (Gal. 2, 6), og dermed var Sejren
sikret Troens Universalisme overfor Mose-
Lovens Partikularisme. At Gal. 2 sigter til

samme Begivenhed som Ap. G. 15, fremgaar
indirekte af, at Gal. 2 ikke kan identiflceres

med den i Ap. G. 11 omtalte Rejse, da det
hverken passer med Tiden eller de naermere
Omstsendigheder, og da Ap. G. 15 umulig
kan forudsaette en tidligere Forhandling med
Paulus om det samme Spergsmaal; heller ikke
kan Gal. 2 identiflceres med den i Ap. G. 18
omtalte Rejse til Jerusalem, hvor Barnabas
ikke var Paulus's Ledsager. Direkte frem-
gaar det af, at de to Beretninger stemme m.
H. t. 1) Tiden: o. 52; 2) Stedet: Antiokia—
Jerusalem ; 3) Personerne : Paulus og Barnabas
paa den ene Side, Peter og Jakob paa den
anden Side; 4) Stridspunktet; 5) Resultatet;

6) den paafelgende Strid mellem Paulus og
Barnabas, Gal. 2, 11 f. jvf. Ap. G. 15, 39.

De mindre Uoverensstemmelser lade sig let

forklare; Vanskelighed voider der imod ganske
vist, at Paulus ikke i Gal. 2 naevner De-
kretet, medens Ap. G. ikke omtaler Aftalen
om at yde Hjaelp til de fattige i den jede-
kristne Menighed. Sch.-P.

Apostel-Orden, se Apostolikere.

Apostlenes Gerninger udger i Felge Dedika-
tionen (1, 1) anden Del af et historisk Vaerk,

hvoraf det Evangelium, som tilskrives Lukas,
er ferste Del (Lk. 1, 1—4); om Forf. har haft
i Sinde at skrive endnu en tredje Del, hvad
man har segt at begrunde ved Bogens abrupte
Slutning, er tvivlsomt. Ap. G. begynder, hvor
Evangeliet slipper, med Tiden efter Herrens
Opstandelse, og slutter med Paulus's 2-aarige

Ophold i Rom. Skriftet synes at have vaeret

kendt fra de aeldste Tider, selv om vi forst fra

Irenseos's Tid have direkte Vidnesbyrd. At
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Skriftet har samme Forfatter som ovennsevnte

Evangelium, er et Faktum, som egentlig ingen

Kritik har vovet at bentegte, men vel har man
sogt at bestride Lukas's Forfatterskab, idet

man har villet gore det til et Tendensskrift

fra 2. Aarh. Enhver maa dog nodes til at

indromme, at den sidste Del af Bogen (fra 16,

10. hvor der Here Gange talcs i 1. Pers. Fler-

tal) for store Afsnits Vedkommende, de saa-

kaldte »Vi-Stykker«, skyldcs et 0jenvidne, og
at intet taler imod, men meget for, at Lukas
er Forfatter til disse. Da nu den samme Stil,

som Andes i disse Stykkcr, preger bele Vrerket,

og da Beretningen i sidste Del af Bogen flere

Steder forudsoetter, hvad der er fortalt tidligere,

har man kun Valget mellem at antage den
samme som Forf. til det hele, og Affattclses-

tiden maatte saa siettes mellem 70 og 80,

eller gaa ind paa den Hypotese, at en senere
Forfatter eller Bedaktor har givet det hele sit

ejendommelige Prseg og i sig skulde have for-

enet den Modsigelse, paa den ene Side at viere

«n oalmindelig dygtig Fortteller og helstebt

Forfatter, og paa den anden Side saa naiv eller

skedeslos, at have optaget dette >vi« fra en
af sine Kilder, hvis man da ikke vil tillsegge

ham med Forsaet at have bibeholdt det for at

give sig Udseende af selv at have vseret 0jen-
vidne — og Valget synes ikke at kunne va?re

tvivlsomt. Foruden den Kilde, som Lukas
har haft i sine egne tidligere Optegnelser, har
ban sikkert (jvfr. Lk. 1, If.) benyttet dels

andre skriftlige Kilder, dels mundtlige Beret-

ninger. Foruden Paulus ligger det nser at for-

mode, at en af dem, fra hvem Lukas har
hentet sit Stof med Hensyn til de seldste Tider,

har vseret Evangelisten Filip, om hvem der
berettes udferligt i Ap. G. 8, og som Paulus
og nans Ledsagerc besegte i Ksesarea Ap. G.

21. Paulus sad jo senere som Fange i Ksesa-

rea i 2 Aar, og da Lukas, at damme efter

Brugen af >vi«, var Paulus's Ledsager paa hans
sidste Bejse til Jerusalem og ogsaa senere til Bom,
er der stor Sandsynlighed for, at han i disse

2 Aar i Ktesarea baade har omgaaedes Paulus
og Filip, ja muligvis har han ogsaa samme
Steds truffet Cornelius. Med Markos var Lu-
kas sammen i Bom (Kol. 4, 10. 14) og kan fra

ham have faaet Beretningen om Peters Udfrielse

af Faengslet (jvf. Ap. G. 12, 12).

Navnet Ap. G. stammer nseppe fra Forf. selv

og svarer heller ikke ganske til Bogens Indhold
elier Hensigt, thi om de fleste af Ap. for-

belles der meget lidt; kun Peter indtager en
fremragende Piads i Begyndelsen, men for-

(ranges i Slutningen ganske af Paulus. En
egentlig Kirkehistorie er Bogen heller ikke,

snarere kuude den kaldes en Missionshistorie

;

dog er den som saadan ufuldstendig, thi

Missionens Gang mod 0st og Syd lades ude
af Betragtning, ja der omtales end ikke, hvor-
ledes Krdm. fra Begyndelsen kom til Bom, og
fra Kap. 20 trader Paulus's personlige Hi-
storic i Forgrunden. Den stsrke Fremdragelse
af Peter og Paulus har givet Anledning til

Hypotesen om, at Bogen er affattet som et

Forsvarsskrift for Paulus, idet hans Liv er
fremstillet som en Parallel til Peters, hvilket
yderligere er blevet udviklet af den Baurske
Skole, der end ikke vildc betragte den som en

historisk paalidelig Apologi, men som et Skrift

fra 2. Aarh. med unionistisk, petro-paulinsk

Tendens, hvori Peter er gjort saa paulinsk, og
Paulus saa petrinsk som muligt. Den af
denne Skole fremdragne Parallelisme viser sig

imidlertid for en aedruelig Kritik som kunstig
tilvejebragt, om der end i meget finder en
Parallel Sted; men da den virkelige Historic

frembyder saa mange Paralleled er der ingen
Grand til derfor at forkaste denne Parallelismes

historiske Virkelighed. Skriftets Hensigt er
til en vis Grad udtalt i det Program, som
Andes i 1, 8. Ap. G. forteller nemlig om
Evangeliets Overgang fra Judsea gennem Sa-

maria og Antiokia til Verdenshovedstaden Bom,
og samtidig dermed dcts Overgang fra Joder
til Hedninger, og hertil knytter sig endnu
Skildringen af en tredje Overgang, Overgangen
fra Jedekristendom til Hedningekristendom,
for hvilken Paulus har vseret Jesu Kristi ud-
valgte Bedskab, hvorfor der ogsaa sserlig dvjeles

ved hans Person. Trods enkelte historiske

Unejagtigheder, og skent Talerne ikke alle

kunne hievdes at vsere holdt just i den Form,
hvori de ere gengivne, ger Skriftet dog saavel

i Enkeitheder (historiske og topograAske) som
i sin Helhed et historisk paalideligt lndtryk,

ikke mindst naar det sammenlignes med de
apokryfe Apostelgerninger som Thomas's, Jo-

hannes's og Andreas's Acta. Sch.-P.

Apostles Laerdom, de tolv, se Didak£.

Apostolat, Bannens, (Vapottolat de la priire,

GebeUapostolat) er Navnet paa en rom.-kat.

Forening, hvis Medlemmer forpligte sig til:

1) at bede for K.'s Vel og Sjselenes Frelse; 2) at

vtere nidksere for jErefrygt overfor Jesu gud-

dommelige Hjcrte. Foreningen blcv dannet 1844
i Frankrig i et Jesuiter-Seminariura ved Puy.

Derfra blev der hvert Aar sendt mange Missio-

nterer til Indien, Kina og andre Missionsmarker,
og for at give dem, der ikke egnedc sig til at

blive udsendte, Lejlighed til at arbejde med
paa Missionens Sag opfordrede den davterendc

Spiritual, Pere Gantrelet, de hjemmcblevne
til at eve >Bennens og Forbonnens Apostolat <.

Der blev dannet en Forening, hvis Medlemmer
Ak nermere Begler for deres daglige Bonner;
den bredte sig hurtigt til andre Seminarier.

og flere Lfegfolk lod sig optagc i den. 19. Aug.

1849 tildelte Pius IX fra Gaeta Foreningen
rigelig Aflad, og 1861 sluttede den sig til iErke-

broderskabet af Jesu hi. Hjerte, der har sit

Midtpunkt i Kirken Maria delta Pace i Bom.
Siden har den vundet Indgang ntesten i alle

rom.-kat. Lande. I Tirol optraadte Fransi-

skaneren Gaudentius fra Kaltern 1863 som dens
Talsmand, og han skrev en meget udbrcdt Vej-

ledning for dens Medlemmer. 1864 talte Dom-
kapitular Heinrich af Mainz dens Sag paa den
rom.-kat. Generalforsamling i Wurzburg; s. A.

traadteiErkebroderskabet af Marias ubesmittede
Hjerte i Bonftellesskab med Foreningen, og
senere er denne i mange Lande bleven et Red-
skab til at vtekke Sansen for Forbonnens Vel-

signelse (Ramiere, L'apostolat de la prierc.

Paris 1864). Ft. N.
Apostolicitet er en Egenskab, som tilkom-

mer den kr. K., fordi den er opbygt paa Apost-

lenes Grundvold og bekender sig til Apostlenes

Tro. Den rom.-kat. K. gor med Urette For-
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dring paa at vtcre den eneste apostolske K.,

og statter dette Krav derpaa, at den forment-

lig er i Besiddelse af den saakaldte mccessio

apostolica. Se d. Art.

Apostolikere, et kuettcrsk Parti, sserlig i

Frankrig og Italien i Slutn. af 13. Aarh. Stif-

teren erHaandvarkeren Segarelli fra Parma,
som under sine daglige Besog i Fransiskaner-

kirken feengsledes af et Billede, hvor Apostlene

fremstilledes i tarvelige Kinder med bare Ho-
veder og Sandaler paa Fodderne. Derved fortes

han til den Beslutning at efterligne Herrens

forste Disciples fattige Liv i Modstetning til den
rige Gejstligheds yppige Levned. 1260 begyndte
han sin Bodspnediken og vandt snart mange
Tilhtengere blandt de lavere Klasser; men forst

da Paverne forbod deres Forening, >Ap.-Or-
denen<, traadtc de i aabenbar Opposition til

Hierarkiets Verdsliggorelse og Kirkens Skrobe-
ligheder og maatte skjule sig i Huler og Skove.

Segarelli blev greben og brtendt 1300; men da
traadte en langt mere begavet Aand, Prteste-

sonnen Dolcino fra Novara, i Spidsen for

Partiet. Ved apokalyptiske Spaadomme bragte

han sine Tilhaengere, hvis Antal stadig voksede,

til den hojeste Grad af Fanatisme, og han for-

svarede sig med Vaabenmagt i hele 2 Aar mod
en Korshsr, der var sendt ud imod ham, indtil

han i 1307 blev greben og brsendt (se Art. Dol-
cino). Til Trods for, at A. bleve fordemte paa
den ene Synode efter den anden, holdt Partiet

sig dog henved 100 Aar endnu og forbandt sig

ofte i Tyskland og Frankrig med Fraticeller

og Begharder. En Beskyldning for Utugt synes
at were ugrundet. K. T.

Apostolsk Kirkeordning. Saaledes kalder
man ct lille kirkeretligt Skrift, der foreligger paa
Grtesk, iEthiopisk, Koptisk, Syrisk og Arabisk

;

den gr. Tekst blev forste Gang udgiven 1843
af den tyske Kirkeretslserer J. W. Bickell (Gesch.

des Kirchenrechts 1, 107 f.). Det forteller, at

12 Apostle (Johannes, Mattheeos, Peter, An-
dreas, Filip, Simon, Jakob, Nathanael, Thomas,
Kefas (!), Bartholomseos og Judas) efter Herrens
Befaling ere komne sammen for at give Verden
en kirkl. Ordning. Den forste Halvdel af Skriftet

dannes af en Raekke moralske Formaninger,
der ere tagne fra Didakl (se d. Art.) og Barnabas-
Brevet; den sidste Halvdel handler om Valget af

Biskopper, om Prcsbyterne, Anagnostcn, Dia-
konerne, Enkerne og Lsegfolket. Forf. finder

Forbilledet for det jodiske Hierarki i det him-
melske (i Job. Aab. 4, 4 (.). Biskopperne skulle

ifalge Skriftet vtelges af Menighedens mand-
lige Medlemmcr, i smaa Menigheder med Bi-

stand af Udsendinger fra en mere >befsstet<

Nabomenighed. Alle K.'s Tjenere (Ordet >Kle-

ros< Andes ikke brugt her) skulle afholde sig

fra iEgteskab; Biskoppen skal vaere ugift;

Presbyterne skulle vjere teldre Mend, der, selv

om de have Hustruer, bar holde sig fra disse.

Anagnosten, der ntesten bliver den vigtigste af
K.'s Tjenere, skal ikke alene oplsse Skriften,

men ogsaa prcedike, hvad Biskoppen maaske
ikke altid kan; thi han kan godt vtere ulterd,

naar han kun er rig paa Kserlighed og har
godt Lov paa sig. Der tales om en Kirke, som
har et Alter (9-vautar^Qtoy), og om Gudstjenester
liver Sondag efter en fast, men uskreven Ord-
ning. Det kortfattede og paa mange Punkter

meget dunkle Skrift stammer fra Tiden 150—400

;

dets Hjemsted er rimeligvis jEgypten eller Sy-
rien. Forf., hvis Navn vi ikke kende, har
ved dette pseudoapostolske Skrift villet give en
mindre og fattig Landsbymenighed en kirkelig

Ordning; gennem det here vi uden Tvivl

K.'s Forfatning at kende, saaledes som den Here
Steder var i den sidste Halvdel af 2. Aarh.
Skriftet er derfor et ikke uvigtigt Bidrag til

Belysning af Kirkeforfatningens Udviklings-
historie. Fr. N.
Apostolsk Konge skal, siden den forste kr.

Konge af Ungarns (Stefans) Dage, have vieret

en Hffiderstitel for Ungarns Fyrster. Ved et

Breve af 19. Aug. 1758 stadfsestede Pave Clemens
XIII Maria Theresias og hendes Efterfalgeres

Ret til at ba?re denne Titel. 1848—52 blev
den ikke brugt, men efter 1852 kom den atter

i Brag.
Apostolsk Symbol, se Symboler, ekume-

niske.

Apostolske Fsedre. Herved forstaas egentlig

kun de kirkelige Forfattere, der staa den apo-
stolske Tid saa user, at de kunne antages at

have vseret Aposteldisciple. Det er desvserre

kun lidt, der er bevaret af denne umiddelbart
efterapostolske Literatur, og i lange Tider vare
de Levninger, der havdes, saa godt som glemte,
indtil de omsider atter bleve dragne frem for

Lyset ; men i vore Dage ere de Genstand for den
allerivrigste Forskning. Efter den ovenfor givne
Definition kan til denne Literatur med Sikker-
hed kun henregnes: den rom. Kleraens's forste

Brev til Korinthierne, Ignatios af Antiokias 7

Breve, Polykarpos's Brev til Filippesierne, og
Papias af Hierapolis, af hvis Vasrk der dog kun
Andes spredte Brudstykker. Men i de stedvanlige

Udgaver af de apostolske Fredre Andes ogsaa
folgende Skrifter: det saakaldte andet Brev fra

den rom. Klemens, som hverken er et Brev
eller skrevet af den rom. Klemens; Barnabas-
brevet (der ikke er af Barnabas), Brevet til

Diognetos (der maaske tilhorer et langt senere
Tidsrum) og Hermas's >Hyrde«. Se om disse
de enkelte Art. Den bedste Udg. er den, des-
vierre ufuldendte, af Biskop J. B. Lightfoot

(London 1885—90); den omfatter den rom.
Klemens, Ignatios og Polykarpos, med mange
oplysende Annuerkninger og Afhandlinger. En
fortrinlig, fuldfort Udg. skyldes O. de Gebhardt,
A. Harnack og Th. Zahn (Leipzig 1876—78).
Den foreligger i en storre Skikkelse med An-
msrkninger og i en mindre med Teksten
alene. J. P. B.

Apostolske Kanoner. Saaledes kaldes nogle,

som Synodalafgerelser (Kanoner) formulerede,
paa Gnesk skrevne, Bestemmelser om forskel-

lige kirkeretlige Sporgsmaal, der give sig ud
for at vtere et Vterk af Apostlene, overgivet K.
ved den rom. Klemens. De ere 85 i Tallet.

De forste 50 optog Dionysius den lille i la-

tinsk Overs, i sin kirkelige Lovsamling som
>saakaldte ap. Kan.< (canones, qoi dicuntur
Ap.). Senere kom de ogsaa med i den pseudo-
isidorske Dekretalsamling, og derved fik de en
fast Plads i Middelalderens Kirkeret. I 0sten
holdt man fast ved alle 85, men i Vesten vilde

man kun godkende de 50, saa at Forskellen
paa dette Punkt er bleven en Del af Mellem-
vterendet mellem den gr.-kat. og den rom.-kat
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K. Hvorfor Dionysius kun optog de 60, vide
vi ikke; de 35 sidste synes at stamme fra de
samme Kilder som de ovrigc. Den ferste prote-

stantiske Kirkehistorie, >de Magdeburgske Cen-
tarier«, godtgjorde, at alle disse saak. ap. Kan.
ere et Falskneri. — Den 85. Kanon indeholder
en Fortegnelse over Biblens Indbold. For-
tegnelsen naevner ikke Joh. Aab., men derimod
(ligesom Codex Alex.) de 2 Klemens-Breve og
dcsuden de 8 Beger ap. Konstitutioner som
borende til >de servserdige og hellige Skrifter<.

De gr. ap. Kan. ere udgivne af G. Oltzen i

bans: Constitutiones Ap. (Schwerin 1853); og
saa paa Arab., ASthiop. og Syr. foreligger der
lignende Samlinger. Fr. N.
Apostolske Konstitutioner er Navnet paa

et gr. Skrift i 8 Beger, der giver sig ud for at

vacre en Kirkeordning af ap. Oprindelse, som
den rora. Klemens skal have overgivet til Kir-

ken. De 6 forste Boger ere for en vsesentlig

Del hentede fra den syr. Didaskalia (se d. Art.);

den 7. Bog hviler tildels paa Didakl (se d.

Art); den 8. Bog indeholder en Bearbejdelse
af Hippolytos af Roms Skrift >om Naade-
gaverne«, Bestemmelser om Biskoppens Ind-
vielse, den saak. klementinske Liturgi, Vej-

ledning til Indvielsen af Presbytere, Diakoner,
Diakonisser, Subdiakoner og Anagnoster, og des-
uden en Rxkke Bestemmelser om >Bekendere«,
Jomfruer, Enker, Djtevlebesvsrgere, Tallet paa
Biskoppcrne ved en Bispevielse, om de kr.

Fester (Kristi Fedselsfest nsevnes), de daglige

Gudstjenester, Bonner for de dode osv. De
Kilder, fra hvilke disse kirkeretlige og gudstjenst-

lige Forordninger stamme, ere endnu ikke for

alle Enkeltheders Vedkommende efterviste med
Sikkerhed. 692 forkastede den saak. trullanske
Synode, som stadfaestede de 85 ap. Kanoner
(se d. Art.), de ap. Konst, fordi disse forment-
lig tidlig vare blevne forfalskede af Ksettere,

og K. har aldrig helt godkendt dem. 1 Vesten
synes de at have vasret ukendte lige til 16.

Aarb., og der vilde hverken Baronio eller

Bellarmin bryde en Lanse for dem. Kun i

enkelte Anglikanere have de fundet Forsvarere.
Baade deres Alder og Hjemsted er i hoj Grad
omtvistet Nogle have ment, at de stamme
fra o. 400 fra en apollinaristisk Kreds, og at

Redakteren har haft hjemme i Syrien. De ere

udgivne af G. Oltzen (Schwerin 1853). Om
dem se F. X. Funk, Die ap. Kst., Rottenburg
1891. Se Art. Didaskalia. Fr. N.
Apostolske Maaneder kaldes Januar, Marts,

Maj, Juli, Septbr. og Novbr., fordi visse kirkl.

Przbender, der blive ledige i dem, ifelge nogle
Konkordater bortgives af Paven.
Apostolske Menigheder, se Irvingianisme.

Apostolske Saeder (sedes apostolica) kaldte
man i den sidste kr. Tid de Menigheder, der
vare grundlagte af Apostle; blandt disse ilk

Rom tidlig en fremragende Plads, fordi baade
Peter og Paulus havde virket i Byen, og fordi

den var det eneste ap. Saede i Vesterleden.
Uge til 6. Aarh. bleve alle Biskopper, fordi

Episkopatet formentlig var af ap. Oprindelse,
kaldte apostolici; men efter den Tid gjorde
Roms Biskopper Krav paa Eneret til den Titel,

og Rom blev da kaldt sedes apostolica, »den ap.
Stole, i Modstetning til de evrige Biskoppers
tits episcopates (Bispestole).

Apostolske Vikarer. Siden Slntn. af 4.

Aarh. fik enkelte Biskopper, f. E. Bisperne af
Thessalonike og Aries, Ret til som oicarii

apostolici at udove nogle af de Primas-Rettig-
heder, som de rom. Biskopper gjorde Krav
paa. Da de samme Bispestole gentagne Gange
fik den omtalte Begunstigelse, kom de derved,
som pavelige Vikariater, til at indtage en sterlig

Stilling indenfor Hierarkiet.

Apostool, Samuel, var en mennonitisk
Laerer i Amsterdam, som 1644 stillede sig i

Spidsen for et Parti af Mennoniterne, der vilde

holdc fast paa den gl. mennonitiske Ltere i

Modsaetning til Dr. Galenus's Parti (se Art.

Lamister), som ikke folte sig bundet af de fra

Fredrene nedarvede Laerdomme og Skikke og
havde socinianske Tendenser. Sam. Apostools
Tilhsengere kaldes Apostoolianere eller

Sonnister. Det sidste Navn skyldtes naermest
den Omsttendighed, at en Sol var Gavltegn paa
det Hus i Amsterdam, hvor de holdt deres
Gudstjenester; men senere tog Apostoolianerne
det som et Udtryk for deres Troskab mod >deu
gl. Laeres Sol«. Se Art Mennoniter.

Apotaxis er det gr. Navn paa Forsagelsen
(abrenuntiatio) ; se Art. Forsagelse.

Appaim ntevnes 1 Kron. 2, 30 i Juda Slsegt-

register.

Appel, Cornelius, f. 13. Maj 1821 i Aabel
mellem Ribe og Haderslev, hvor Faderen var
Skolelaerer, dimitteredes 1841 fra Lyngby Se-

minarium og fik derefter Anssettelse som Laerer

forskl. Steder, indtil han endelig 1851 ansattes

som Laerer i Tender, hvor det danske Sprog
skulde hidferes ved Borgerskolen. Efter sin

Afskedigelse herfra i 1864 holdt A. i flere Aar
Sommerskole for voksne Piger paa Redding
Hojskolegaard og deltog 1870—74 i de Sendags-
forsamlinger, som den afskedigede Prarat H. Svei-

strup holdt i Redding. Da det imidlertid blev

forbudt danske Prsester at tale i Slesvig, valgte

nogle af de Maend, der havde sluttet sig til

disse Forsamlinger, A. til deres egen Praest,

og han ordineredes i den Anledning af V.

Birkedal fra Ryslinge paa Askov Folkehejskole

30. Juli 1874. Der var nemlig ingen af de
danske Biskopper, der kunde og vilde gore

det; men de 12 Prsester, der havde taget Del
i denne Ordination, idemtes ved Hejesterets-

dom hver en Molkt. A. har 1887 paa Grand
af Skrebelighed opgivet sin prsestelige Virk-

somhed og bor nu i Dalum ved Odense.
(L. Schroder og L. Helveg: Om Corn. Appels
Ordination. Odense 1874.) K. T.

Appel comme d'abus er i Frankrig Navn
paa en Appellation til den verdslige Magt i

Anledning af en kirkelig Autoritets Myndig-
hedsmisbrug eller Kraenkelse af de borgerl.

Love (cas d'abus). 1605 klagede de fr. Bi-

skopper til Kongen over den Lethed, hvormed
saadanne Appellationer fandt Sted, og de saa

i dem en Odelceggelse af den kirkelige Juris-

diktion. Selv Gallikanere som Fleury ind-

skaerpede, at de kun burde finde Sted sjaelden

og kun i store Sager. Parlamenterne modtog
nemlig naesten altid saadanne Appeller, og
mange Biskopper havde Grand til at beklage

sig over disse Appellationer, dels fordi Parla-

menternes Afgerelser ofte gik Episkopatet imod,

dels fordi Appellen gav den verdsl. Magt Lej-
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128 Appel — Aquila.

lighed til Indblanding i K.'s Anliggender. Ved
Konkordatet af 1801 bleve saadanne Appeller

til Statsraadet tilladte i visse naermere bestemte
Tilflselde (Titre I, Art. 6—8).

Appellanter var Navnet paa de Jansenister,

der ikke vilde beje sig for Bullen Unigenitus,

og som.derfor 1719 bleve lyste i Band af

Clemens XI. Se Frans fra Paris og Jansen-

isme.

Appellation. I den gl. K. kunde der under
Stridigheder appelleres til de Provins-Synoder,

der holdtes 1 eller 2 Gange aarlig. Konciliet

i Sardica (343) gav, >for at hsedre Ap. Peters

Minde<, Biskop Julius af Rom Tilladelse til at

modtage Appel fra afsatte Biskopper, som
onskede deres Sag undersegt endnu en Gang.
Hvis Julius fandt, at Appellen burde tages til

Folge, skulde Sagen paany forelregges en Sy-

node af Nabobisper, forstsrket med 1 eller 2

rom. Presbytere, og denne skulde da afgive

Kendelse i sit eget, ikke i den rom. Biskops,

Navn. Hverken i 0sten eller i Afrika blev

dog denne Indrommelse godkendt, og endnu i

Beg. af 5. Hundredaar gjorde den afr. K. Ind-

sigelse mod Appeller til »oversoiske Domstole«.

Men 445 udstedte den svage Kejser Valentinian

III et Dekret, der gjorde den rom. Biskop til

Styrer for K. i hele Verden og bestemte, at

den rom. Stols Beslutninger skulde viere Lov
for alle, og at dens lndehaver skulde have
Ret til at modtage Appel fra alle andre kirkl.

Domstole. Paa dette Dekret byggede den middel-
alderl. Kirkeret videre, og Innocentius III paa-

stod, at K. (a: Paven) havde Ret til at modtage
Appel i alle Tilfleelde, hvor en guddommelig
Lov var knenket. Det var en Reaktion mod
slige Krav, naar den gyldne Bulle i Tyskland
(1356) forbad at appellere til Rom i verdslige

Sager, og baade Konstanzer- og Baseler-Kon-
ciliet gjorde Indsigelse mod Pavedommets over-

drevne Krav paa Retten til at modtage Appella-

tioner. Paa Tridentiner-Konciliet blev det be-

stemt, at der kun skulde appelleres til Rom,
naar alle de paagxldendc Instanser vare herte,

og kun i » store Sager* , medcns mindre Sager

skulde afgeres ved pavelige Legater, valgte

efter Provins- eller Stifts-Synodernes Forslag.

De Sager, der appelleres til Rom, henvises i

Reglen til Kongregationerne Conciglio eller

Vescow e Regotari. Baade rom.-kat. og protest.

Stater have imidlertid dels indsknenket, dels

helt forbudt saadanne Appellationer til Rom,
som Pavedemmet setter stor Pris paa, fordi

de styrke Folelsen af Forbindelsen med St.

Peters Stol. Fr. N.

Appia (Filemon 2) var sandsynligvis gift med
Filemon, til hvem det lille Brev er skrevet.

Appii Forum (Ap. G. 28, 15) en Fkekkc ved
via Appii omtrent 8 Mil fra Rom; her kom
de forste Kr. fra Rom den fangne Paulus i

Mode.
Apsis kaldes den halvrunde afsluttende Del

af en Kirkes Kor. I den oldkr. Basilika var
her Biskoppens og Praesteskabets Plads bag
Alteret. Paa Halvkuppelen oven over Apsis
fandtes Kirkens betydeligste Billede. I Middel-
alderen blev Apsis hovedsagelig Pladsen for

Hovedalteret og smykkedes rigt ogsaa udven-
digt, som man kan se paa Domkirkerne i Lund,
Ribe og Viborg. L. F.

Aqvamanile er et Vaskebsekken, i hvilket

Praesten i den rom.-kat. K. ved Messen tvsetter

sine Hsender.
Aquaviva (A cquaviva), Claudio, Jesuiternes

5. General, blev fedt 14. Sept 1543. Hans
SUegt stammede fra den lille By Aquaviva i

den napolitanske Provins Terra di Bari. 1568
traadte han ind i Jesuiterordenen og var i flere

Aar i Rom sysselsat med Ordenens indre Sty-

relse. 19. Febr. 1581 blev han valgt til Gene-
ral. Hans Valg vakte en vis Forbavselse, fordi

man ikke havde hart meget om hans frem-
ragende Egenskaber; men hans Rundskrivelse
(af 28. Juli 1581) til alle Ordenens Provinsialer

og Superiorer >om Selskabets lykkelige Triv-

sel< viste de tvivlende, at Ordenen havde faact

den rette Styrer. Over for Pave Sixtus V,

som var forbitret over Jesuiternes Selvraadig-

hed, haevdede C. A., ved en ejendommelig Blan-
ding af vel beregnet Eftergivenhed og trodsig

Fasthed, sin og sin Ordens Stilling, og med
overlegen Klogskab forstod han over for de
Jesuiter, der havde altfor stserk Lyst til at fly

Verden, at hcevde den, med Loyolas Forskriftcr

stemmende, rette Midte mellem Verdensflugt
og Fortabelse i verdslige Anliggender. Da Filip

II og de spanske Jesuiter, understettede af
Pave Clemens VIII, segte at spinde Hsenker
bag hans Ryg, klarede han alle Vanskelig-

hederne saa godt, at Clemens VIII skal have
udraabt: >Jeg ventede at flnde en brodefuld,

men jeg fandt en Helgenc Da Jesuiten Ma-
riana ved sit 1599 udgivne Vterk, i hvilket der
fortes et Forsvar for Tyranmord, havde vakt
stor Forbitrelse i Frankrig, udstedte A. (6. Juli

1610) — en Maaned efter at Marianas Bog var
bnendt i Paris — et Forbud mod ofTentlig

eller privat at komme frem med den forhadtc
Lsere; men forst 4 Aar scnere (1. Aug. 1614'

blev dette Forbud meddelt andre Lande. 2.

Aug. 1614 indskserpede A. endvidere alle Provin-
sialernc, »af Hensyn til Selskabets Fred og dets
gode Navn<, ikke at tillade nogen Jesuit at

offentliggore Udtalelser om Pavens Magt over
Konger og Fyrster eller om Tyranmord, ferend
Generalcns Tilladelse dertil var indhentet. A.'s

Hovedvccrk var den Opdragelses- og Studieplan
(Ratio studiorum), som han udarbejdede i For-
ening med Fsedre af de forskelligc Nationer
(Udg. af K. Kehrbach i : Monumenta Germania?
psedagogica II og V). Det farste Udkast blev
trykt som Manuskript 1586; 1591 udkom den
forste officielle Udgave, men senere flere andre,
iendrede Udgaver. Nu ga;lder Udgavcn fra

1832. A.'s Studieplan er den jesuitiske Paida-
gogiks Hovedskrift, og den har fundet Paa-
skonnelse og er bleven fulgt ogsaa udenfor
Romerkirkens Grsenser. Om den se Jesuiten
B. Duhrs >Die Studienordnung der Gesellschaft

Jesu< (Freiburg 1896). A. dode i Rom 31. Jan.
1615, efter at have vseret sin Ordens General
i 34 Aar, under meget vanskelige Forhold. (J.

Cretineau-Joly, Hist, de la Compagnie de Jesus
II og III). Fr. N.

Aquila. 1) A., Proselyt paa Hadrians Tid.

se Akylas. — 2) A. og Priscilla, se Akylas. —
3) Kaspar A., f. i Augsburg 7. Aug. 1488, kom
1513 som Student til Wittenberg, og skal

1515—16 have vawet Hserprest hos Frans af

Sickingen. 1516 blev han Prajst i Jengcn (ml.
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Augsburg og Kaufbeurcn), og trods K.'s For-

bud giftcde han sig. Luthers Optrseden gjorde
et saa sterkt Indtryk paa ham, at han be-

gyndte at holde evangclske Prtedikener. Baade
herfor og for hans iEgteskabs Skyld blev han
kastet i Faengsel. men 1521, paa Prinsesse Isa-

bellas, Karl V's Sosters, Forbon, fik han sin

Frihcd og rejste da til Wittenberg, hvor han
blev Magistcr. Derpaa flakkedc han i nogle

Aar om paa forskellige Steder. En Tidlang
var han atter hos Sickingen som La;rer for

dennes Sen, scnere kom han tilbage til Witten-
berg, hvor hans gode hebraiske Kundskaber
kom Luther til Gavn ved Bibelovcrs. Han
blev noje knyttet baade til Luther og Melanch-
thon, men ogsaa til Johann Agricola, og ofte

var det ham vanskeligt at holde Venskab med
begge de om Lovens Betydning stridende Parter.

1530 var han til Stede paa Rigsdagen i Augs-
burg. Derefter oprandt igen nogle urolige

Aar for ham, og han rejste fra Sted til Sted,

altid slagferdig, naar det gjaldt om at trade
op mod Vennerne, hvis han ikke kunde bil-

lige deres Opfarsel eller deres Lsere. Han dede
12. Nov. 1560.

Aquileja. Legenden fortreller, at A. blev
kristnet i 1. Aarh., og som en af Byens forste

Biskopper nsevnes Hermagoras, der skal vtere

blevcn Martyr o. 70. Paa Ambrosius's Tid
havde A. en Metropolis Valerianus (d. 388),

der var en lige saa ivrig Nika?ncr som Bi-

skoppen af Milano. Han holdt 381 i A. en
Synode. der udtalte sig imod Arianismen og
afsatte en for denne Vranglsere anklaget illyrisk

Biskop. Paa Karl d. st.'s Tid fandt Aleuin
i Patriarken Paulinus (d. 802) en Forbunds-
fxlle i Kampen mod Adoptianerne, og lige

ned til 15. Aarh. er der holdt betydclige Kon-
cilier i A. — Biskopperne i A., der under 0st-

goternes Herredemme havde tiltagct sig Titel

af Patriarker, sogte i den sidste Halvdel af

6. Aarh. at hsvde en selvstasndig (autokefal)

Stilling over for Rom. 5G8 flygtede Biskop
Paulinus af A. for Langobarderne og tog

Bolig paa 0en Grado, og da hans Efter-

folger vendte tilbage til A., valgte en Del af

Biskopperne en ny Patriark for Grado. Rom
stettcde denne, fordi Patriarken af A., paa
Grand af Trekapitelstriden (se d. Art.), havde
skllt sig fra St. Peters Stol, og lige til 771
var Patriarken af A. uden Forbindelsc med
Rom. Under Leo IX (1053) blev Norditalien delt

mellem Patriarkerne i A. og Grado saaledes,

at den forste ilk Lombardiet til sin Provins,
den anden Venetien og Istrien. 1451 flyttede

Nikolaus V Patriarkatet fra Grado til Venezia,
og 1751 ophasvede Benedikt XIV Patriarkatet
A., hvis Lydbiskopper bleve deltc mellem
.Erkebiskopperne i Udine og G6rz. — Nu er
A., som paa Kejser Augustus's Tid var en
vigtig Handelsstad med 100,000 Indbyggere,
en fattig og ode Landsby, men dens Domkirke
(bygget 1019—42) med en gainmel Krypte med
bysantinske Fresker, et ottekantet Baptisterium
og et Klokketaarn staar endnu som et Minde om
den svundne Hcrlighed. Se Art. Rutin.

Aqvino, Thomas fra, se Thomas.
At (4 Mos. 21, 15), Hovedstaden i Moab ved

Arnon, na?r Landcts Nordgnense. Blev op-
bnendt af Amoriterne (Jer. 48, 45). Kaldtes

Kirkt-Leksikon for Korden. I.

ogsaa Rabbat Moab og Arkopolis. 0delagdes
ved Jordsluelv 342 e. Kr. Det gamle Ar er
genfundet i Ruinerne Machatet el-chadsch.

Ara (1 Kran. 7, 38), Stammefyrste og Slsegt

i Assers Stamme.
Arab (Josv. 15, 52), By i Judas Bjergland.

Herfra stammede Davids Krigshelt Paerai (2

Sam. 23, 35). Idcntificeres med Ruinerne Chusn
el-Ghuzab.
Araba (Josva 18, 18), se Bet Araba.
Arabien, den store, lidet kendte Halve med

dc vidt straktc 0rkener, afvekslende med en-

kelte Oaser og nogle ret frugtbare Bjergstrrek-

ningcr, har fra sldgamle Tider lige til nu haft

en ikkc helt forsvindende Befolkning, dels

vandrende Stammer, dels Folk med faste Bo-
liger. I det sydvestlige Hjerne, i Jemen (3:

Landet til Hojre) og i Hadramaut, fandtes

gamle Kulturfolk: Minier, Sabxere (s. d. Art.)

og Himjariter, der tidligt havde Inert i deres
Land at skabe frugtbare Marker ved storartede

Anheg. De havde en egen Bogstavskrift (himja-

ritisk Skrift), der anvendtes i talrige Ind-

skrifter, deriblandt kr., maaske ogsaa jodiske.

Af de talrige vigtige Indskrifter (der udgives i

Paris i Corpus Inscr. Semit.) have uforfserdede

Rejsende, ssrlig J. Haldvy og E. Glaser hjem-
bragt gode Afskrifter. Men langtfra alt er

endnu opdaget. — Til A. kom tidlig mange Joder
(se Ap. G. 2, 11). Efter Jerusalems Fald flygtede

Joder i stort Antal til A. og fandtes senere i

alle Landets Egne. Gennem dem blev Araberne
siden hen i Tiden opmasrksomme paa, at der

i Jodernes hellige Beger fandtes gamle Efter-

retninger, der bererte deres Fodelands Fortid,

hvorfor de omplantede disse Sagn i deres egen
Jordbund. Krdm. kom tidlig til A. Efter sin

Omvendelse opholdt Paulus sig en Tid i A.

(Gal. 1, 17). I 3. Aarh. var der mange Menig-
heder'der. Der fremstod endog Ksettere i A.

(Biskop Beryllos i Bostra), man kaldte Origenes

til Hjaelp i Kampen mod disse, holdt Kirke-

moder o. desl. Alt dette foregik dog neeppe i,

hvad vi i Reglen kalde Arabien; Skuepladsen
var vistnok snarest de lige 0st for det hellige

Land liggende Egne, dels de gamle Landskaber
Moab, Ammon og Edom, dels Hauran og de
dertil stodendc Egne. Men Krdm. tnengte
ogsaa frem til det egentlige Arabien. selv til

Syden. Maaske kom Pantsenos (se d. Art.) o.

180 til Sydarabien, da dette Land af og til

synes at va;re kaldt Indien.

Konstantins Sonner skikkede henved 350 Af-

sendinge til Himjariterne og sogte deres Ven-
skab imod Perserne; maaske talede de tillige

de Kr.'s Sag. Siden (519) forfulgtes de Kr. bl.

a. i Bycn Nedgran, hvad der sa?rlig skulde
skyldes Jodernes Fjendskab. Den monofysitiskc

Biskop Jakob af Serug sendte til de forfulgte

et Trostebrev (paa Syrisk); Abbed Johannes
Psaltes (d. 538) i Bet Aftbonios lovpriste de
faldne i et gr. Skrift, hvoraf vi have en

syr. Oversasttelse. Af Biskop Simeon i Bet
Arsham haves ogsaa et Brev, men det er rime-
ligvis senere blevet omarbejdet. Gr. Forfattere

fortselle, at Himjariternes Fjender, Abessiniernt.

tog sig af deres Trosfaeller; de overvandt den
kristenfjendtlige Konge Damian eller Dimnos
(hvis Navn 1 Arabernes Efterfortasllinger er

bleveu til »Dhu-Novas<). Der var nu eu Tid
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130 Arabien — Aramaiske Sprog.

kr. Konger i Himjariternes Land, men de
styrtedes af Perserkongen Kosru efter 562,

og de Kr. fik atter haarde Tider i Sydarabien.

Da den gamle Kultur i Sydarabien omtr. i 2.

Aarh. efter Kr. kom stserkt i Forfald, begyndte
mange Stammer at vandre nordpaa. De stiftede

nye Riger, bl. a. i Hauran t Syrien og i Hira
ved Eufrat. Det forste Rige kristnedes helt;

i Hira var der ogsaa kr. Konger og kr. Digtere,

men Hedenskabet blev ikke her besejret. Alle

disse gamle Menigheder i A. ere forlaengst helt

udryddede. V. S.

Arabiske Bibeloversaettelser. Uagtet Jo-

derne tidlig bredte sig over en Del af Ara-
bien og her i Here Egne stundum spillede en
ikke ringe Rolle, og uagtet Krdm. tidlig fandt

mange Tilhsengere iblandt Araberne (se ovenfor)

maerkes der dog intet Steds Spor af, at bi-

belske Beger have vaeret oversatte paa Arab,

for >Profetens< Dage. Men efterat Arab, havde
bredt sig over Vestasien og Nordafrika, be-

gyndte man flere Steder at overssette bibelske

Beger paa dette Sprog. I Tidens Lob, lige ned til

de senere Aarhundreder, fremkom stundum nye
Forsag. Adskillige af disse arab. Overssettelser

af bibelske Beger henligge endnu uudgivne i

europteiske Biblioteker; en Del ere dog ud-

givne i Trykken, de aeldste Udgaver med he-
braiske, de senere med arab. Typer. Men da
de alle ere langt senere end de andre oster-

landske Oversrettelser, have de kun ringe kri-

tisk Vaerd. De ere dels umiddelbare, dels

middelbare; nogle skyldes Joder, andre Kr..

1546 tryktes Mosebogerne paa Arab, efter en
Overssettelse fra Grundteksten, der skyldes

Rabbi Saadia ha-Gaon fra Faijum i Mgypten
(dod942); Jesaias, ved samme, udgaves 1790 af

Paulus i Jena ; andre Stykker af andre. Imedens
denne Jodes Oversiettelse er fri og omskrivende,
folger en anden jedisk umiddelbar Overssettelse

(af Saadia ben-Levi Askenot fra Marokko i

det 17. Aarh.) neje Grundteksten. En Over-
ssettelse af Evangelierne efter den gr. Tekst
udgaves 1590 i Rom i det mediceiske Trykkeri
(senere oftere udgivet). En anden umiddelbar
Overssettelse af Evangelierne Andes i Erpenius's

Udgave af N. T. paa Arab. (1616 i Leiden);

de evrige Beger ere ikke efter Grundteksten,
det meste er efter Peshitta. 1622 udgav Er-
penius tPentateuchus Mosis Arabice* efter en
jedisk Overssettelse fra det 13. Aarh. I Pariser-

og Londoncr-Polyglotterne finder man hcle

Biblen oversat paa Arab., men efter forskl.

Kilder: Profeterne o. a. ere efter Septuaginta;

andre Beger og en Del af N. T. efter Peshitta

osv. 1671 udgaves i Rom en arab. Bibel efter

Vulgata; 1752 udgav R. Tuki en anden Overs,

af en Del af G. T. Der haves en samaritansk
Overssettelse af Mosebogerne af Abu Said (o.

Aar 1100); den er maaske oversat fra Grund-
teksten. Man har ogsaa Overssettelser fra

Koptisk. De koptiske Haandskrifter, der bruges
ved Kopternes Gudstjeneste, ere i Reglen led-

sagede af en arabisk Overssettelse, da Prsesterne

ikke mere forstaa Koptisk. Britisk Bibelsel-

skab har udgivet Evangelierne paa Koptisk og
Arabisk (London 1829 4*±). V. S.

Arad. 1) Sliegt af Benjami niter, der boede
i Jerusalem (1 Kron. 8, 15). — 2) Kanaanseisk
Kongestad (4 Mos. 21, 1) ved S. V.-Randen af

Judas 0rk. En Hej med Ruiner, S. for Hebron,,

har bevaret Navnet.

Arak (1 Kren. 7, 39) nsevnes i Assers Slscgt-

register.

Aram. I G. T. var Aramaeere oprindelig

Betegnelse for en lille Gren af den semitiske

Folkestamme (1 Mos. 22, 2 IX men tillige

Fsellesnavn for de semitiske Stammer, der
boede i Syrien og Mesopotamien og i den evre
Del af Tigrisdalen (1 Mos. 10). Aramaeerne
dannede aldrig eet Rige. Deres Religion var
Polyteisme. Bl. deres Guder var Tordenguden
Hadad (jvfr. Hadad-Eser i 2 Sam. 8. 3f.), et

Sidestykke til den assyr. Gud Raman, og bl.

Gudinderne Atargatis, der svarede til Maane-
gudinden Astarte. Hendes Helligdom i Bycn
Karnion nsevnes 2 Mak. 12, 26; Hovedstsederne

for hendes Dyrkelse vare det syr. Hierapolis,

Damaskos og Askalon. Andre Guddomme
vare: Rimmon, Gad, Baal og Baaltis. Ara-
mwernes Religion blev tidlig paavirket af Nabo-
folkenes Polyteisme.

Aramaiske Sprog kalder man en Gruppe
liter bcsloegtede Sprog af den semitiske Sprogset.

som i de sidste Aarh. f. Kr. og lige til efter

Muhammeds Dage vare udbredte over Syrien,

Mesopotamien, store Dele af Arabien osv., men
som efter Arabernes Sejrvindinger stadig ere

blevne trsengte tilbage, saaledes at man i vore

Dage kun finder ringe Hester som Folkesprog
ved Urmia-Soen, i Grsenselandene mellem Per-
sien og Tyrkiet, og i et lille Distrikt i Syrien.

De aram. Sprog ere fattigere paa Selvlyd
end andre semitiske Sprog, have ingcn be-

stemt Artikel, en Mangel, de bode paa ved at

give Hovedordene en Tillsegsendelse (den em-
fatiske Form); de have ofte et stumt Bogstav,

en T-Lyd, hvor de andre Sprog have en
Hvislelyd (s); i Verbalformer have de ofte et

A, hvor Hebraisk har H osv. Benaevnelsen
aram. Sprog stammer fra Biblen, hvor der
tales om >aramaisk Sprog< (Aramit), som horte
hjemme nordostlig og estlig for det hcllige

Land. Hvor Sprogets oprindelige Hjemstavn
er at soge, kan derimod ikke afgeres med
Sikkerhed. Af Biblen se vi, at Aramaisk ved
Aar 700 benyttedes i det sydligc Syrien som
en Art diplomatisk Sprog, og at det dengang.
var uforstaaeligt for Menigmand i Jodeland
(2 Kong. 18, 26; Jes. 36, 11). I Persertiden
var Aramaisk officielt Sprog ikke blot i Syrien,
men ogsaa i JBgyptcn, og det maa i den Tid
have bredt sig i rivende Fart. En Del af
de senere bibelske Beger ere skrevne paa
Aramaisk: et Vers af Jeremja (10, 11), Esra
4, 8—6, 18 og 7, 12—26; Daniel 2, 4—7, 28, et

Par Ord i 1 Mos. (f. E. 31, 47). Paa Kristi

Tid var Aramaisk Talesprog i det hellige Land,
som det fremgaar af de aramaiske Ord i N. T.
Saavel Hebraisk som Fenikisk var sikkert den-
gang helt forsvundet som Talesprog fra hele
Syrien. Den senere jediske (efter-bibelskc)

Literatur er ligeledes for en stor Del skreven
paa Aramaisk, saaledes de saakaldte Targum'er
eller Parafraser af G. T., Talmud m. m. Som
talt af Hebrseere kaldcs dette Aramaisk stundum
• Hebraisk*. Siden Hieronymus's Tid bensevnes
det ogsaa >Kaldseisk< (eller >Syro-Kaldseisk«).

et hojst uheldigt Navn, da de gamle Kal-
daeere talte et helt andet Sprog (se Babylonien).
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og det aramaiske Sprog, der i senere Tider
blev Folkesprog i Babylonien, var en anden
Mandart. Fra det 2. Aarh. e. Kr. flnde vi en
rig Literatur blomstrende i Edessa, der holdt
sig langt ind i Middelalderen. Den skyldes
de Kr. ; Sproget kaldes >Syrisk« (se d. Art.),

et Ord, der ogsaa anvendes selv i semitiske
Sprog om de Kristnes aramaiske Mundarter i

Syrien og andetsteds, imedens Aranueere og
>Aramaisk< nermest anvendes om Hedninger.
Hos Araberne betegnes > Nubatansk< gerne,

hvad vi nu kalde >Aramaiske. En anden
aram. Mnndart er anvendt af Mandserne eller

Sabierne. Foruden disse aramaiske Literatur-

levninger have vi en Del Indskrifter, i ara-

maiske Mundarter og Skrift, fra mange for-

skellige Steder.

De aram. Sprog dele sig i to Hovedgrene,
en vestiig og en ostlig. De sidste Mindes-
msrker af den vestlige Gren, ere nogle
Indskrifter fra 8. Aarh. f. Kr., der ere ud-
gravede i Sindjerli, det gamle Samalla, i Nord-
syrien. og nu ere i Berlin. Derefter komme de
aramaiske Indskrifter fra Teima, Madain-Saleh
o. a. St. i Arabien (opdagede af Ch. Doughty,
Huber, Euting o. a.), de aramaiske Aktstykker
paa Papyrus fra jEgypten og de aramaiske Styk-

ker af Biblen, Samaritanernes Literatur m. m.;
Indskrifterne ved Sinai, som man engang vilde

tilskrive Israeliterne, tilhere 2. Aarh. f. Kr.

Derefter komme de nabateiske Indskrifter ved
Petra. Til Tiden e. Kr. here de palmyrenske
Indskrifter, den paltestinensiske Targum, de tal-

mndiske Skrifter og en Evangelie-Oversettelse,

som Minischalchi Erizzo har udgivet i Verona
1861—64. Til den astlige Gren here: ara-

maiske Indskrifter paa Lertavler, Vregte m. m.
fra Ninive (fra 8. og 7. Aarh.), aram. Ind-
skrifter fra Babylon m. m. Til den efter-

kristelige Tid here jediske Skrifter, Trylle-

formularer paa Skaaler (Zeitschr. f. Assyriologi

1896), den rige kristne syriske Literatur (s. d.

Art.) og Maudsecrnes Skrifter (NOldeke, Ueber
den Mundart der Mandaer, Gottingen 1862). De
aramaiske Indskrifter ville alle blive udgivnc
i Corpus Inter. Semiticarum, Paris 1881 ff. Fol.

Smlgn. Kenan, Hist, des langues slmitiques; Th.
NOldeke, Beitrage zur Kenntniss d. aram. Dia-
lekte, Zeitschr. Morgenl. Gesell. Bd. XXI—XXIV
(1867—70); samme, Die Namen der aram. Na-
tion u. Sprache (Bd. XXV, 1871); samme, Gram-
matik der neusyrischen Sprache (Leipz. 1868).

E. Kautzsch, Gramm. des bibl. Aram. (Leipz.

1884); G. Dalmann, Gramm. des jOd.-palast.

Aramaisch, nach den Idiomen des palast. Tal-

mud a. s. w. (Leipz. 1894). V. S.

Aran (1 Mos. 36, 28), en horitisk Stammefyrste
og Slsegt

Ararat (1 Mos. 8, 4; Jer. 51, 27), et Land-
skab i Armenien ved Araxes-Flodens mellemste
Lab, begnenset mod S. ved heje Bjerge. Den
hejeste kegleformede Spids, Massis (over 1 6,000 ').

udpeger Traditionen som Stedet, hvor Noahs
Ark strandede. I 8. og 7. Aarh. f. Kr. dannede
A. (assyr. UrartT) et nuegtigt Rige, hvis Konger
have fert blodige Krige med Assyrerne og
efterladt sig en Del Kile-Indskrifter.

Arason. 1) GnSmundur A., 1160—1237,
Biskop paa Holar. Han fik af sin Samtid
Navnet Guomundur den gode paa Grand af

sin edsle Gavmildhed overfor de fattige, hvilket

i Forbindelse med hans strenge Bodsevelser
skaffede ham stort Ry for Hellighed, og der
er mangfoldige Sagn og Legender om hans
Mirakler; sxcrlig er hans Navn knyttet til de
mange af ham indviede Kilder og Brende
(>Gvendarbrunnar<) trindt omkring paa Landet.
Hans Embedstid, der varede i 34 Aar, var dog
alt andet end fredelig; ved sin Egenraadighed
kom han i heftig Kamp med de verdslige Hev-
dinger, der havde opstillet den verdenssky
Asket til Bispeembedet for selv at kunne skalte

og valte med Kirkens rige Ejendomme. Ofte
maatte han flakke om fredles, fjernt fra sit

Bispesede, fulgt af en Skare trofaste og kri-

gerske Tilhsengere, sammen med al Slags Tigger-

pak og Almissefolk, til Skraek og Plage for

Benderne. De Uroligheder, han fremkaldte, vare
Forspillet til den for Landets politiske Udvik-
ling sergelige Sturlungatid. De sidste Aar levede

han fredelig paa Holar som syg og blind 01-

ding, og i sin Dodsstund lod han sig ltegge

paa en bar Traebamk, overstreet med Aske.

Hans Dedsdag var 16. Marts 1237, og den Dag
brerer hans Navn i den islandske Almanak,
det optoges ogsaa 1 den danske ved Ole Remer.
Hans Helgenskrin opbevaredes ved Domkirken
paa Holar. Flere Forseg bleve gjorte paa at

faa ham kanoniseret, og ret betydelige Penge-

summer bleve sendte til Rom med det Formaal
for 0je, men uden Frugt. Nutiden har be-

revet ham Helgenglorien. Ved sin stadige Paa-

kalden af den trondhjemske ^Erkebisps Hj«lp
mod sine Fjender gav han denne rigelig An-
ledning til at blande sig i Landets indre For-

hold, hvilket senere ferte til den norske Konges
Indskriden og Tabet af Landets Selvstiendighed.
— 2) Jon A., var den sidste rom.-kat. Biskop
paa Island. Hans voldsomme og hensynslese

Kamp mod den indtnengende Reformation, som
afsluttedes med hans Martyrded for Pavedem-
mets Sag, har gjort ham til den mest kendte

Personlighed i Islands Historie siden Sagatidens

Afslutning, mindende om dens ypperste Kemper
og Skjalde. Med ham blev det indenlandske

Selvstyre, som 1 de sidste Aarh. for Ref. nrer-

mest var hos Bisperne, helt knttkket; hans
Kamp mod Ref. blev derfor ogsaa en Kamp mod
Fremmedherredemmet, og for Eftertiden staar

J. A. nsermest som Frihedskrempen.
J. A. er fedt 1484 af fattige Banderfolk paa

en lille Gaard, Gryta i Ofjorden paa Nord-
landet; Abbeden i det naerliggende Tvseraa-

kloster, en SUegtning af ham, lagde Msrke tit

Drengens udmrerkede Begavelse og lod ham
undervise i Datidens gejstlige Kundskaber. Han
blev prastcviet 1508, og lidt senere er han
allerede Provst i 0fjorden, og i det Embede
nod han stor Anseelse hos den >grumme<
Biskop Gottskalk paa Holar og udferte vanske-

lige Missioner for ham. Ved Biskop Gottskalks

Dod 1520 blev han midlertidig Bestyrer af

Kirkegodset, og 2 Aar senere fik han de flestc

Stemmer hos Stiftets Prwster til selve Bispe-

embedet, dog ikke uden haard Kamp ; men ved
sin Snarraadighed lykkedes det ham at und-
slippe til Norge, hvor han fik sit Valg god-

kendt og blev bispeviet 1524. Hans ivrigste

Modstandcr ved den Lejlighed var den kort forud

viedc Biskop til Skalholt, Ogmund Paulsson;
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deres Fjendskab havde nser faaet et blodigt

Efterspil paa Altinget 1526, hvor den nord-

landske Biskop stillede tned 900 vtebnede Meend,

og den sydlandske med 1300, vistnok de storste

Hermasser, Island har opdrevet. Senere for-

ligtes de to Bisper ret godt, rimeligvis paa
Grand af den fselles Fare.

Ref. spores forst i Skalholt Stift ved Aaret

1530; i Begyndelsen gik det dog smaat, under
Grevens Fejde og i de nsermest folgende Aar
vare de rom.-kat. Bisper eneraadende baade i

gejstlige og verdslige Sager. Med Ref.'s Ind-

forelsc i Danmark 1537 bliver Stillingen helt

forandrct; det folgende Aar sender Kong Chri-

stian III sin Kirkeordinans til Island til Efter-

levelse for lserde og lsegc. Fra Biskop 0gmunds
Side, som dengang var en blind og aflteldig

Olding, vistes ingen videre Modstand ; han fra-

traadte lidt senere Embedet og anbefalede til

sin Efterfalger sin Plejesen, Gissur Einarson,

som i Tyskland havde sluttet sig til Ref.,

men skjulte det for sin Velgorer. Han blev

en ivrig Talsmand for Ref., og den vedtoges

for Skalholts Bispedomme paa Altinget 1541.

Mserkvan-dig nok kom det ikke til nogen Af-

gerelse for det andet Bispedommes Vedkom-
mende i de nsermest folgende Aar. J. A. slap

med Undskyldninger og vage Lofter om at

adlyde Kongens Befalinger, og han vovede ikke

at tage Offensiven mod sin Kollega paa Skal-

holt, der var en kraftig og klog Mand. J. A.

var ogsaa i den Tid stadig indviklet i verds-

lige Tretter paa forskl. Kanter af Landet;
Retten var hos den stsrke i Landet, og J. A.

var kraftig understottet af sine Senner og
Svigersonner; han havde nemlig med sin >FeIge-

kone< Helga flere Born, som han aabent
vedkendte sig. Sauiig var hans Sen Are, som
en Tid bekhedte Lagmandsembedet, en tapper

Mand og ved Siden deraf ridderlig og aidel-

modig, Egenskaber, der ikke vare fremtrsedende

hos Faderen.

Saa er det, at Knuden strammes ved Biskop
Gissurs Dad tidlig paa Aaret 1548. Omtr. ved
samme Tid havde J. A. faaet Efterretningen

om Kejserens Scjr over de protestantiske Fyr-

ster i Tyskland. Nu mente han, at det var

den heldige Tid at udrydde den forhadte Ref.

paa Island; han haabede, at dens Magt var

brudt i Udlandet, og hjemme kunde han regne
paa varm Tilslutning ogsaa i Skalholt Stift,

hvor den nye Kirkeskik endnu ikke var rigtig

tnengt ind i Hjerterne. Det luth. Parti i Stiftet

valgte i al Skyndsomhed til den ledige Bispestol

en Pnest fra Vesterlandet, Martin Einarson ; hans
kraftigste Stette var Svogeren, den rige og maeg-

tige Bonde Dade Gudmundson paa Snoksdal, en
Gaard i Dalasyssel paa Vesterlandet. Den rom.-
kat. Modkandidat var en alderstegen Abbed paa
Senderlandet, opstillet af J. A. Begge rejste

ned til Danmark, og J. A. fungerede som Of-

ficial for den sidstmevnte i Skalholt Stift.

Paa Altinget 1548 var J. A. eneraadende,

Dade fik en haard Medfart og blev senere domt
og bandsat. J. A. aensede ikke et unaadigt
Kongebrev og en fornyet Opfordring til at tage

ned til Danmark mod frit Lejde. Samme
Efteraar gjorde han et Forseg paa at bemaeg-
tige sig det sonderlandske Bispesiede, hvilket

mislykkedes ved Forvalterens, Presten J6n

Bjarnasons, kraftige Modstand. Som man kunde
vente, frembragte Efterretningen om disse Vold-
sombeder et Kongebrev, hvori J. A. erklaeredes

for afsat, og Dade fik Paabud om at bemsegtigc
sig ham. Med det Budskab, og strenge Befalinger
til Landets Indbyggere om at holde sig til den
nye Kirkeskik, vendte saa Martin Einarson hjem
som viet Biskop til Skalholt Stift i Foraaret 1549.

Det luth. Parti samlede nye Kraefter, og J. A.
holdt sig borte fra Altinget den Sommer, hvor
de kgl. Brevskaber bleve oplaeste, og alle hans
kirkelige Handlinger i Skalholt Stift erklreredes

for ugyldige.

J. A.'s Modstand var dog ikke brudt, skont
Ka inpen nu maatte synes temmelig haablas:
et kaerligt og opmuntrende Brev fra Paven.
som han i Sommeren 1549 opheste fra Hoj-
altret i Domkirken paa Holar og kundgjorde
over hele Landet, styrkede hans Mod. Ved
den Tid beskyldes han ogsaa for at have til-

skrevet den tyske Kejser et Lofte om at

give Island i hans Void, saafremt han vilde
beskytte den rom.-kat. Tro i Landet, men
det Rygte er sikkert uden Grand, siden det
ikke blev fremdraget efter hans Dad ved
de Forsag, der bleve gjorte paa at saette

Lovlighedens Stempel paa hans Heurettelse.

Hvor lidt J. A. agtede Kongens Unaade og
Altingets Holdning i Sommeren 1549, viste sig

straks i Efteraaret. Paa en Visitatsrejse i

Hunavatns-Syssel, hvor hans Sen Bjern var
Provst, fik han Efterretning om, at Biskop
Martin for Tiden opholdt sig paa sin gamle
Prsestegaard paa Vesterlandet Lejligheden blev
benyttet, og Sennerne Are og Bjern ilede til

Vesterlandet, en forholdsvis kort Vej, og over-
rumplede Martin paa Stadarstad, hvorefter han
holdtes i et temmelig haardt Fangenskab et

helt Aar til J. A.'s Fald.

N«ste Sommer 1550 medforte den kongelige
Befalingsmand en endnu strengere Befaling
om at bemaegtige sig den oprerske Biskop, men
Befalingsmanden stod magtesles, og paa Al-
tinget blev han endda forhaanet af Are, som
fulgtes af 400 vtebnede Mtcnd. Far Vinterens
Komme rejste Befalingsmanden ned til Dan-
mark; for ham maatte Sagerne stille sig saa-

ledes, at en dansk Hserstyrke maatte sendes
op til Island, thi i selve Landet var der ingen
Magtmidler til at kue den vaeldige Biskop.
Paa Altinget dette Aar blev J. A. erklaeret

for midlertidig Styrer af Skalholt Stift, indtil

Paven havde valgt en ny Biskop, og den luth.

Kirkeskik blev forbudt. J. A.'s Magt var nu
paa sit hejeste, og for anden Gang drog han
mod Skalholt. Den energiske Praest Jon Bjarna-
son havde ogsaa denne Gang faaet Mandskab
nok til Bispegaardens Forsvar; men da den
fangne Biskop Martin skulde fares frem i Fronten,
som Skive for sine Tilhaengcres Kugler, opgaves
Forsvaret. Biskop J. A. holdt sit Imltog i

Skalholt, Kirken og Staden rensedes for det
luth. Kaetteri; Biskop Gissur Einarsons Llg
opgravedes, blev syet i en Ssek og kastet i en
Kule.

Nu var der kun een Mand paa hele Island, som
J. A. kunde vente sig nogen Modstand af, og
denne Mand var Dade Gudmundson. J. A.
havde tidligere faaet sig tildamt Dades Jorde-
gods, og for at komme i Besiddelse af samme og
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bemargtige sig hans Person drog han i Slutn.

af Sept. Vest paa med sine 2 Sanner, men
denne Gang med et ringe Paige; Lykken havde
gjort ham overmodig og uforsigtig. Han be-

satte Dades Gaard Saudafell, og her var det,

at Dade overrumplede ham med en overlegen
Styrke. Efter en kort Kamp paa Kirkegaarden
nedlagde J. A.'s Mtend Vaabnene, og Dade
tnengte ind i Kirken og trak Biskoppen bort
fra Altret, hvor han stod i sit Messeskrud.
Sonnerne Are og Bjorn faengsledes med ham,
og Fangeme fortes til Snoksdal. Ved et Ilbud
hentedes Befalingsmandens Fuldmaegtig, Kristjan
sSkriver* fra Bessestad, og det blev vedtaget,

at Fangerne skulde forvares til meste Altings
Sammentraeden. Siden fortes Fangerne til Bef.'s

faste Borg, Skalholt, og her dreftedes ferst for

Alvor det vanskelige Spergsmaal, hvorledes de
farlige Fanger kunde forvares i Sikkerhed til

Sommeren. Ansvaret blev lagt paa Kristjan
Skriver, som paa ingen Maade vilde paatage
sig det, da han frygtede de nordlandske Fiskere,

der om Vinteren drev deres Fiskeri i stort

Antal i Bessestads naermeste Omegn. Da var
det, at Pnesten J<5n Bjarnason henkastede det
forlosende Ord, at >0ksen og Jorden gemte
dem bedst<. Denne Lesning af Sagen, som
fra Begyndelsen af slet ikke havde voeret paa-
tsenkt, blev med Magt og Truster dreven igen-

nem af Kristjan Skriver, trods Dades alvorlige

Modstand. I al Hast opsattes Anklagerne mod
>Landsfornederne<, og Dadsdommen blev ftcldet

uden alle lovlige Formler. Dommen fuldbyr-

dedes straks efter ved Halshugning iige uden-
for Bispegaarden 7. Nov. 1550. Den 66 Aar
gl. Biskop viste stor Ro og indcrlig Troshen-
givenhed. Hans sidste Hilsen gjaldt hans
»Datter« Sigurd, en stille Mand, der havde
holdt sig fjernt fra Faderens voldsomme Faerd,

og hans >Sen< Thorun; fra hende udgik ogsaa
de Miend, som den folgende Vinter drcebte

Kristjan Skriver og hans Svende. Nasste For-
aar begravedes J. A. med sine Sanner under
store /Eresbevisningerved Domkirken paa Holar.

J. A. var ikke nogen herd Mand, og hans
bevxgede Liv gav ham heller ingen Tid til

boglige Sysler; men som Digter rager han
hojt over sin Samtid, baade fra Indholdets og
Formens Side. Hans Digte staa ntesten paa
Hejde med den religiose rom.-kat. Digtnings
smukkeste Blomst paa Island, >Li)ja«, fra det

14. Aarh. Fra J. A.s Haand findes 5 starre

gadelige Digte: tPlslargrdturt (Pinselsgraaden)

omhandler Lidelseshistorien, »L/dmnr« (Lys-

straalerne) behandler Skabelsen, Syndefaldet
og Forlesningen, >Davibtdiktur* er en Gen-
givelse af 51. Psalme, >NiHurstigiungaro(sur<
skildre Frelserens Nedfart til Helvede og
>Krossplsnr< ere en Lovprisning af den kors-

festede Frelser. Ved Siden heraf bevares ad-
skillige improviserede Lejlighedsviser af ham,
xatiriske og vittige, som leve den Dag i Dag
paa Folkets Tunge. Sluttelig kan bemaerkes, at
J. A. indferte Bogtrykkerkunsten paa Island ved
Anskaffelsen af etTrykkeri o. 1530. Th. B.
Arator hed en kr. Digter, en Ven af En no-

dins (se d. Art.), som levede i ltalien midt i

6. Aarh. Han gjorde en Tidlang Tjeneste hos
Ostgotckongen Athalarik; senere, under Pave
Vigilins, var han Subdiakon i Rom. Som saa-

dan forfattede han en retorisk Versiflkation

(i Heksametre) af Indholdet af Ap. G. i 2
Bager (aftrykt i G. Fabricius, Corp. Poet. Chr.
569 f.); den raber Forf.'s Tilbajelighed til

allegor. Skriftfortolkn. og hans Iver for at

godtgore Peters Overlegenhed over Paulus
(Leimbach i Stud, und Krit. 1873).

Aratos fra Soloi i Kilikien er Hovedreprs-
sentanten for den alex. Lsredigtning. Han var
uddannet i Athen, men 276 f. Kr. fulgte han
en Indbydelse til Kong Antigonos Gonatas's

Hof, og under Antigonos og Antiokos I stod

han i Forbindelse med de samtidige Digtere,

Theokritos og Kallimakos. Han har navnlig

efterladt et astronomisk Laeredigt ('Pawofuva)
i 1154 Heksametre. Derfra stammer rimeligvis

Paulus's Citat i Ap. G. 17, 28; ogsaa Paulus
var jo en Kilikier.

Arausio, en By i det narbonensiske Gallien,

nu Orange, hvor der holdtes 2 Synoder (441

og 529). Se Semipelagianisme.
Aravna (2 Sam. 24, 16), en Jebusiter, paa bvis

Tacrskeplads udenfor Jerusalem der blev byggct

et Alter, for at en hiergende Pest skulde hare
op. David kebte Taerskepladsen af Ejermanden.
Her byggede Salomo senere det beramte Tempel.
Stedet er altsaa den nordlige Del af den est-

lige Hej, hvorpaa Jerusalem ligger. A. kaldes

ogsaa Oman (1 Kren. 21, 15).

Arba, se Hebron.
Arbatit (1 Kran. 11, 32; 2 Sam. 23, 31),

Mand fra Byen Araba.
Arbejde betegner den anspsendte Brug af de

givne menneskelige Evner for at opnaa et be-

stemt timeligt Formaal. Hvad man vil damme
om Arbejdets Betydning og Vaerdi, beror saa-

ledes paa den Betragtning, man har af Verdens-

livet og Menneskets Stilling deri. I Heden-
skabet saettes det ydre Arbejde gennemgaaende
lavt. Enten ser man ned paa det paa Grund
af den Meje og Besva-r, det medfarer, og priser

i Modsaetning dertil den rolige Nydelse af Til-

vserelsen ; saaledes hos Gnekeme, hvor navnlig

Haandvaerket var ringeagtet som en Syssel-

saettelse, der ikke semmede sig for frie Msend,

men kun for Slaver. Eller man stiller sig i

et vist ligegyldigt Forhold til Arbejdet, idet

man betragter de Livsgoder, hvortil det giver

Adgang, som urene og besmittedc, saaledes i

Indien, hvor det hajeste Standpunkt var at

stille sig i et negativt Forhold til Verden.

Anderledes er det i Israel, hvor Mennesket,

som skabt i Guds Billede, udtrykkelig er ind-

sat til at herske over den af Gud skabte

Verden og altsaa gennem Arbejde gere sig den

underdanig (1 Mos. 1, 26; 2, 15); vistnok faar

Arbejdet efter Syndefaldet en saeregen trykkende

og besvaerende Karakter (1 Mos. 3, 17 f.), men
det fastholdes dog bestandig, at Mennesket
finder sin sande Bestemmelse udtrykt i at

gore den ham forelagte Gerning. Det er Herren

selv, som her opstilles som Forbillede, idet

han skaber Verden, og, naar derfor den syvende

Dag unddrages det timelige Arbejde, da er det

ikke for at nedsaette dettes Vasrdi, men snarere

for at stette det ved at sikre det den til-

svarende nedvendige Hvile (2 Mos. 20, 9— 11). I

Tilknytning hertil er det endelig, at Krdm. har

givet Arbejdet dets fulde Adelspneg. Vistnok

saettes Grundformaalet for den menneskelige
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Straeben her, paa ganske anden Maade end i Israel,

i et oversanseligt Gudsrige, og det betones ogsaa,

at det timelige Arbejde kan gennem de Be-

kymringer, det fremkalder, fere bort fra Gud
(Mt. 6, 19 f; Joh. 6, 27), men det er dog bcstan-

dig Grundforudstetningen, at den Gud, som
drager gennem Evangeliet, er den samme, som
har skabt Verden med dens Opgaver og givet

Mennesket dets Evner til heroverfor at bruge

dem (Ef. 4, 28; 1 Thess. 4, 11; 2 Thess. 3,

10 f. jvfr. Ap. G. 20, 35), og det er den s«r-

lige Forvisning, som den kristne Tro tillsgger

den arbejdende, at Udbyttet af hans Virken,

som et evigt, ikke er aftuengigt af den ydre

Gernings Omfang eller Held, men er sikret

paa Forhaand enhver, som kun arbejder 1

Troskab(Mt. 25, 14 f.; 1 Kor. 7, 20—24). Naar
siden efter indenfor den rom.-kat. Kirke den
naturlige Virken er nedsat i dens Betydning,

da maa dette erkendes at vsere i Modstrid

med Krdm.'s Aand, og det er derfor med fuld-

kommen Ret, at Luther atter i Modsstning
til de helliges selvgjorte Gerninger har h»vdet Be-

tydningen af det Arbejde, hvortil ethvert Men-
neske ved sit bcstemte Kald er bundet. F. C. K.

Arbejderkolonier ere bestemte til at give

arbejdslose, forkomne Mennesker Lejlighed til,

ved Arbejde og under god Paavirkning, atter

at vinde frem i Livct. Haandveerkerstandens

Rejseliv har Betydning som Middel til Ud-
vikling i >Vandreaarene< og til at udjsevne

Efterspergsel og Tilbud paa de forskellige Ar-

bejdsomraader, men medforer ogsaa store scede-

lige Farer. I Halvfjerdserne beregnede man,
at i Tyskland Strammen af >vandrende og
fsegtende Haandvaerkssvende<, blandet med
ruinerede Elementer af alle andre Stsender,

omfattede et Antal af o. 200,000, som brand-
skattede Befolkningen for over 50 Mill. Kr.

aarlig, uden synderlig anden Udsigt end til

selv at gaa til Grande i Orikkeri og Elendig-

hed. Ved Oprettelsen af >Herberge zur Hei-

math< (Grestehjem, se d. Art.) havde man siden

1855 sogt at forbedre de Steder, hvorigennem
Strammen gik, men ferst Prsesten v. Bodel-
schwing (se d. Art.) sogte at standse selve

dens meningslese og fordrervelige Gang. Han
lod dem forst give Mad fra de forskellige An-
staltskokkener, men opdagede snart, at disse frie

Maaltider kun gjorde det muligt for Svendene
at spare paa de sammentiggedc Penge, som saa

anvendtes til saa meget rigeligere Nydelse af

sterke Orikke. Saa knevede han et Par Timers
Arbejde (Jevning af en Vej gennem Fjeldet lige

forbi hans Hus) som Vederlag for et Maaltid ; der-

ved adskiltes de lade Svende fra dem, som endnu
havde ^Eresfelelse og Arbejdslyst. Men af disse

kom der ogsaa mange, og hvor skulde de hen,
naar de havde gjort deres Arbejde og faaet deres

Mad? Det var Mart, at Arbejdet maatte organi-

seres, saa at det kunde bydes dem for Uengere
Tid, indtil de med nye Krafter og bedre
Klseder kunde have storre Udsigt til at tjene

deres Bred ude i Livet. Med dette for 0je
aabnede B. den 22. Marts 1882 den ferste A.,

Wilhelmsdorf, 2 Mil fra Bielefeld, hvor nu
indtil 360 Mand ad Gangen sysselsettes med
at bryde Heden op og forvandle den til frugt-

bar Ager og Eng. I forbavsende kort Tid fandt

ved B.'s Energi dette Eksempel Efterligning om-

kring i Tyskland, nu Andes mindst 25 med til-

sammen over 3000 Pladser. Men hertil sluttede
sig, ogsaa efter hans Plan, en Msengde >For-
plejningsstationer<, hvortil alle tiggendc
Svende skulde henvises for, imod en vis Msengdc
Arbejde, at faa et Maaltid og, om fornedent,
Nattely. Hvor det lykkedes at vsenne Befolk-
ningen af med at give ved Dorene og faa et

nogenlunde tet Net af disse Forplejnings-
stationer, fik man nsesten helt afskaffet den
gamle Plage; og de, der saa ikke kunde faa
fast Arbejde under Vejs, iededes hen til A.,

hvor de fandt en Mulighed for Oprejsning.
Medens de fleste A. ligge paa Landet og

arbejde med Hedc- eller Mosekultur, oprettedes
1. Dec. 1884 en i Berlin (Pastor Distelkamp) —
i visse Maader en Redningsstation ved selve
Strandingsstedet, men med Arbejde af en
anden Natur. Lignende A. ere aabnede i

Hamburg og Magdeburg og i Acre af Nordens
storre Byer. Helsingfors fik sit >Arbetshem>
22. Dec. 1883, dog nsermere som en Forplejnings-
station, siden 1892 med en pragtig Bygning.
Kristianias >Hjem for arbejdslose* (1888) er
intet egentligt Hjem, men giver nogle Dages
Arbejde til arbejdslose, mest Familieforsorgcre.

Kobenhavns Arbejdshjem (20. Jan. 1894) er
derimod en virkelig A., som i 1895 optog 474,
hvoraf over Halvdelen siden fik Arbejde ude.
>Frelsens Hare har i General Booths »sociale

Plan< ogsaa optaget 1) Redningshjcm for Micnd
med Lejlighed til at fortjene Opholdet ved
Arbejde (bl. a. et i Kebenhavn af Okt. 1894)
2) Landkolonier til videre Udvikling af de
bedre Elementer fra Herbergerne, samt 3) over-
soiske Kolonier til endelig Bossttelse for dem,
der have bestaaet de foregaaende Prever bedst.

En lignende Tanke ligger til Grand for Pastor
Cronemeyers >Heimathcolonie< ved Geeste-
munde. — En kvindelig A. er Pastor Iser-

meiers >Frauenheim« ved Hildesheim, hvor
alle Slags faldne, straffede, drikfteldigc og vaga-
bonderende Kvinder samles i et Antal af o.

100, udtrykkeligt uden Adskillelse efter Arten
af deres Synd, kun de ville slippe den. — Fra
Bielefeld udgives et maanedligt Organ for

denne Sag: >Die Arbeitercolonie<. N. D.
Arbejdets Riddere. 28. Okt. 1869 dannede

Uriah S. Stephens, en Skncdder fra Filadelfla.

i Forbindelse med 6 andre, en hemmelig
Arbejderforening, som ved at fremme den
arbejdende Klasses Oplysning, ved fast Sammen-
hold og omfattende Brug af Stemmeretten,
haabede lidt efter lidt at kunne tilintetgore det
grengse Lonningssystem. Foreningen fik Navnet
Noble and holy order of the Knights of Labour.

Dens Motto var: >Under den fuldkomneste
Styrelse rammer Knenkelsen af een enkelt

det hele Samfund<. I hyppige hemmelige
Moder skulde Medlemmerne undervises om
Arbejdets JEre og Kapitalens odelieggende

Virkninger. 6. Jan. 1870 blev Ordenen or-

ganiseret ved Valget af forskellige Embeds-
mamd (the venerable Sage, the Master Work-
man, the unknown Knight osv.) ; men dens Virk-

somhed blev omgivet med den starste Hemme-
lighedsfuldhed. Alle Lager, Politikere, Sag-

ferere og Forhandlere af berusende Drikkc

vare paa Forhaand udclukkede fra Optagelse,

fordi man ikke havde Tillid til dem ; efter 1881 fik
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dog Lsgeme Adgang. 1872 blev Stephens som
Master Workman aflost af Robert C. Macauley, og
ogsaa under hans Ledelse vandt Ordenen stor

Udbredelse. 1877 holdtes dens forste General-

forsamling, paa hvilken Repnesentanter for de
forskellige Haandvierk og for Laererne gav
Mode; den valgte Stephens til Grand Master
Workman. Dengang talte Ordenen et Par
Tusinde Medlemmer; men da begyndte Uenig-

hcden ogsaa at vise sig indenfor dens Rtekkcr.

Dc rom.-kat Medlemmer vare misfomajede
med dens Ritual, der efter deres Mening bar
Prceg af Protestantisme, og mange onskede at

afkaste dct hemmelighedsfulde Sler, som skjulte

Foreningens Virksomhed. For at afvserge en

Spaltning besluttede Generalforsamlingen 1878

at oplyse Verden om Foreningens Formaal og

at fjernc enhver Grund til Uenighed med de

rom.-kat. Medlemmer. Redegorelscn for For-

eningens Formaal fremkom 1881, og samtidig

blcv Ordenens Konstitution gennemset, og
Kvinder bleve optagne med samme Rettigheder

som Mamdcne. 1886 kunde den nye energiske

Leder (siden 1879), Terence W. Powderly, er-

klsere, at Foreningen havde 500,000 Medlemmer,
spredte over hele Amerika. Men dens Virk-

somhed sporedes saa stserkt, at mange mente,
at den snarere havde 50 Millioner. 1885

fremkaldte Foreningen Here store Striker, og
i 1887, da der i de forenede Stater var ialt

857 Arbejdsnedlseggclser, bar A.'s R. rimeligvis

Skylden for de 4 Femtedele af disse. De vare

ogsaa virksomme ved en udstrakt boycotting,

som gik ud over store Selskaber, Firmaer og
en Maengde enkelte Personer, der af en eller

anden Grund bleve satte i socialt og okonomisk
Band.
De rom.-kat Biskopper i Amerika havde,

navnlig efter at A.'s R. havde renset deres

Ritual for Protestantisme og ladet Hemmelig-
hcdsfuldheden fare, hilset Ordenen som en
fortneffelig Institution, der kunde tjene til at

oge Romerk.'s Magt og Indflydelse i det af

Protestantismeus Aand saa stcerkt gennem-
tnengte amerikanske Samfund. ^rkebiskoppen
af Quebec og det kanadiske Episkopat for-

demte imidlertid Foreningen, og i Rom gav
man iErkebiskoppen Ret, efter at have set

Ordenens Statuter, som disse vare for Revi-

sionen. Pavens Fordommelse vakte stor Be-

vcgelse i Amerika, og Kardinal Gibbons, Bal-

timores iErkebiskop, medte i Rom med en
Forestilling fra saa godt som hele det nord-
amerikanskc rom.-kat. Episkopat (af de 75
rom.-kat Biskopper i de forenede Stater ud-

talte de 70, at den pavelige Ekskommunikation
stred imod K.'s Intercsser). Sagen blev tagen

for paany, og i Aug. 1888 blev Ekskommunika-
tionen af A.'s R. hsevet; de skulde herefter,

indtil videre, kunne >taales<, naar enkelte

socialistisk eller kommunistisk klingende Ud-
tryk i Ordenens Regler bleve rendrede. A.'s

R. havde i Kard. Manning af Westminster
vundet en indflydelsesrig Talsmand, som bi-

drog ikke lidt til at stemme Vatikanet mildere
over for den amerikanske Orden, og Paa-
kendelsen af denne Sag synes at have givet

Leo XIII et nyt Stod i Retning af en social

Kirkepolitik. (C. D. Wright 1 Quarterly Jour-
nal of Economics, Boston 1887). Fr. N.

Arbelis (1 Mak. 9, 2). Beliggenheden er usik-

ker ; muligvis er A. identisk med det nuvserende
Irbid i Galihea paa Vejen fra Nasaret til Genne-
saret So.

Arbiter (2 Sam. 23, 35), en Mand fra Byen
Arab i Judas Bjerge.

Arbues. Don Pedro A. de Epila, f. 1441,
blev 1468 optagen i det af Kard. Albornoz
grundede spanske Kollegium i Bologna; 1473
vandt ban den teol. Doktorgrad, 1474 blev ban
udnsevnt til Kannik ved Domkirken i Sara-
gossa, 1476 vendte han hjem til Spanien, og
fra 4. Maj 1484 til 15. Sept. 1485 var han
Aragoniens Inkvisitor. Kstterne bavde i ham
en frygtelig Fjende, som Nat og Dag tamkte
paa deres Udryddelse; men 15. Sept. 1485 blev
han ved Nattetid overfalden i en Kirke og
dodelig saaret, og 17. Sept. dode han. Hans
Mordere vare ledede af personligt Had; den
enes Soster havde A. demt til en vancerende

Dod, den andens Fader havde han kastet i

Fa-ngsel. Efter Overfaldet paa A. lob rom.-
kat. Fanatikere rundt paa Gaderne og op-
hidsede Peblen mod Morderne, og Saragossas
yErkebiskop maatte ride gennem Byen for at

bringe den til Ro. Efter A.'s Begravelse viste

der sig Blodpletter i Kirken paa det Sted, hvor
han var bleven myrdet, og da dette > Under

«

blev meldt til Rom, begyndte en vidtloftig

Saligprisningsproces, som forst endte under
Alexander VII, der 17. April 1664 gav den
blodige Inkvisitor Plads blandt de salige. 29.

Juni 1867, ved Centenariefesten for Peter, satte

Pius IX ham paa Helgenlisten. W. v. Kaul-
bacb har paa et beromt Billede fremstillet A.

i Foerd med at damme en Ksetterfamilie til

Dadcn (H. C. Lea, Martyrdom of San Pedro
Arbues, New York 1889). Fr. N.
Arcemboldi, Giovanni Angelo de', Aflads-

kraemmer, tilherte en Adelssl.egt, som fra

Parma var flyttet til Milano. 30 Aar gl. blev

han apostolsk Pronotar og Referendar hos Pave
Leo X, som bl. a. overdrog ham Tilsyn med
de Pengemidler, der skulde bruges til Peters-

kirkens Opbyggelse, og sktenkede ham en
klosterlig Pnebende. 2. Dec. 1514 blev han
pavelig Legat og Generalkommissaer for Aflads-

handelen i en stor Del af Tyskland og i Nor-
den. A. var, efter Paolo Sarpis Vidnesbyrd,
>forretningsdygtig som en genovesisk Kebmand<
og alt andet end saedelig; og ogsaa fra anden
Side klages der over A.'s >tusinde Skarns-
stregcr<. Han drog gennem Nordtyskland til

Lubeck og Hamburg, hvor han valgte Dom-
skolastikeren Heinrich Bantschow til sin Pro-

notar og Folgesvend, og derfra (1516) gennem
Holsten til Kebenhavn, hvor han af Christiern

II for 1100 rhinske Gylden tilkebte sig Ret til

at saelge Afladsbreve, der kunde aabne Himme-
rigs Dor for de vserste Forbrydere. I Nord-
Tyskland havde Biskopperne klaget over, at

hans Afladshandel odelagde den kirkl. Disci-

plin, men Christiern II tog vel imod A., fordi

han haabede at kunne bruge ham som Freds-

maegler over for Sverig. Sten Sture lokkede
imidlertid, ved store Gaver og Lofte om iErke-

stolcn i Upsala, A. over paa sit Parti. A.'s

Afladskrsemmere rejste rundt i Norge og Sverig,

og selv opslog han sin Bolig i St. Barbaras
Hus ved Domkirken i Upsala. Da Christiern
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II nuerkcde, at A. havde sveget ham, tog han
de Varer og rede Penge, som Legateii havde
efterladt i Danmark, og samtidig klagede han
til Rom. A. skyndte sig da over Lubeck,

Bremen og Kpln tilbage til Rom. I Lubeck
teste han paa Kirkedarene en Bandbulle over

Sten Sture og hans medskyldige i Fremfan-den

mod Gustav Trolle, og paa Hjemrcjsen havde
han Lejlighed til at se, hvilken Sympati Luthers

Optrseden vakte rundt i Nord-Europa. Efter

Hjemkomsten til Rom rensede A. sig for Christi-

ern II's Anklage, og Francesco Sforza af Milano

sendte ham derpaa til Spanien for at lykonske

den nye Pave, Hadrian VI. Ved Familien
Sforzas Gunst fik han kort efter Bispedommet
Novara, og 1550 blev han iErkcbiskop af Mi-

lano. Han dede 6. April 1555.

Arcosolinm (af arcus, en Bue og solium, en
Trone eller Kistc) er en overdaekket Grav. I

de romerskc og napolitanske Katakomber, og
ligeledes ved Chiusi og i Kappadokicn, findes

der A., Grave, som snart ere overdrekkede med
en Tendehvielving, snart med en retvinklet

Overbygning. Disse A. have rimeligvis af og

til vaeret brugte som Altre.

Arctander. 1) Niels Christensen A., rime-

ligvis en Slffigtning af nedenfor ntevnte Biskop
N. L. A., blev fodt i Viborg, var fra o. 1687

Herer ved Odense Skole og Amanuensis hos
Th. Kingo, indtil han 1693 blev Kapellan i

Vissenberg Sogn, hvis Kirke Kingo ejede, med
Ventebrev paa Kaldet efter Sogncpr.'s Dod.
Men N. C. A. dede for denne, allerede 1701.

Han har oversat Johann Hecrmanns bei-omte

Psalme om Trosten ved Jesu Saar (>Jesu, dine
dybe Vunder<), som Zinzendorf kaldte »alle

gamlc Psalmers Krone*. Den kom forst frem
i Kingos »Vinterpart« 1689. Fr. N. — 2) Niels
Lanridsen A., Biskop, er fodt 1561 i Kveruces

i Trondhjem Stift og stammer fra en i Norge
indvaudret sjrollandsk Shegt ; han blev Student
1578 fra Trondhjem Skole, studerede i Marburg
1584, blev 1585 Slotspradikant i Kebenhavn og
1595 Biskop i Viborg, hvorhan dode 1. Nov. 1616.

Han er bekendt som asketisk Forfatter og som
praktisk Bibelteolog. Iblandt hans Skrifter maa
isaer nsevnes »Troens Triumph oc Seyerc (1604),

desudeu oversatte han to af N. Hemmingsens
Skrifter (degratia universali) paa Dansk (1593 og
1595). Hans Ligpreedikener over Muend og
Kvinder af den danske Adel maa baade fra

Formens og Indholdets Side betegnes som
noget af det fortrinligste, der er fremkommet
i denne Gren af vor teldre Literatur. 1614
var han Bispcrncs mest fremtradende Ordforer

i Striden imellem Resen og Msndcne af N
Hemmingsens Skole. En af A.'s >Psalmer oc
aandelige Viser<, som udkom 1607, (>Oet er

Guds Villie, det er hans Bud<) fandt Optagelse

i Kingos Psalmebog. S. M. G.

Ard (1 Mos. 46, 21), Son af Benjamin.
Ardon (1 Kron. 2, 18) naevnes i Juda Skegt-

register.

Arell (1 Mos. 46, 16) Son af Patriarken Gad.
Arenius, Olof, f. 1611 i Warmland, blev

Student i Abo 1640, presteviedes 1643. 1649
blev han Sognepr. i Maolaks (0sterbotten), hvor
han dode 7. Aug. 1682. Han udgav en Msengde
Ligpnedikener og homiletiske Arbejder, hvor-
iblandt >Labores catechetici, Catechismi fOrkla-

ringar uthi 28 predikningar< (Abo 1659), >Pas-
sionalpostilla i 14 predikn.< (Abo 1661), >Rese-
och Huuspostilla< (Abo 1675—77). >Han taler

den stridende, fortrykte Menigheds Sprog. ktem-
pcr for Simpclhed i Klceder, Tarvclighed i Leve-
maade, Fasthed i Tro og Bekcndelse<. A. S.

Arentz. 1) Frederik A., f. i Stadsbygden
1699, gik paa Skole i Trondhjem og havde
Thomas v. Westen til La?rer. Efter cndt teol.

Studium drag han til Tyskland, scerlig til Halle,

hvor han studerede Teologi og Filosofl og bl. a.

horte A. H. Francke. Efter mange Aars Virk-
somhed som Prast i og omkring Bergen blev
han 1762 Biskop ssteds. Som Prast virkede
han ivrig for Almuens Oplysning og var en
veltalcnde Pnedikant. Som Bisp var han syge-
lig, tog Afsked 1774 og dode 1779. Pictismens
og Ortodoksiens gode Sider vare hos ham for-

enede. A. B. — 2) Hans Severin A., f. 1782,
d. 1853, Sognepraest til Skogu i Trondlijcms
Stift, Forfatter af enkelte Praedikener og ct
Skrift, >Pagten med Gud, Konfirmationsgave
for veloplyste Konfirmandcr< (1838), der udkom
i 3 Oplag. I Anlcdn. af de i Forbindelse med
den thranitiske Arbejderbevaegelse opstaaede
Uroligheder i Levanger og Skogn i 1851 udgav
han >Et chr. Formaningsord fra Skogns Menig-
heds Sjselesorger«

.

C. B.
Areopagit (Ap. G. 17, 34), Medlem af Areo-

pagos, Athens hejeste Domstol. Den samledes
i Reglen i >Kongehallen< paa Torvet, men paa
visse Dage, naar der under aaben Himmel
skulde fteldcs Domme, paa Ares's Hoj, N. V.
for Akropolis, der var adskilt fra denne ved
en dyb Srenkning. Sc Dionysios Areopagit.

Aretas. Saaledcs hed Acre Fyrster i det naba-
taeiske eller arabiske Kongerige, der af Pom-
pejus gjordes skatskyldigt. En A. var samtidig
med Ypperstepraesten Jason (2 Mak. 5, 8). En
anden var Herodes Antipas's samtidigc. Ue
vare ferst Venner, men da Herodes forsked A.'s

Datter, som han havde aegtet, begyndte A. en
Krig og slog Herodes. Kcjser Tibcrius's Dod
bevirkede, at den syriske Statholder Vitellius

ikke kom Herodes til Hja'lp (37). Kejser Cali-

gula har muligvis overladt A. Byen Damaskos,
som hans Folk i al Fald bevogtede, medens
Paulus 3 Aar efter sin Omvendelse opholdt sig

der (2 Kor. 11, 32).

Arethas, iErkebiskop i det kappadokiske
Kassarea, f. o. 860 i Patne, skrev — paa Grand-
lag af sin Forgrengers, iErkebiskop Andreas
af Krcsareas Kommentar til Joh. Aab. (se

Andreas af Kssarea), der var den forste egent-
lige Fortolkn. af denne bibelske Bog paa det
graeske Sprog — o. 915 en Udheggelse af Joh.
Aab. (Aftrykt i Cramer, Catena in N. T. og
hos Migne, Series Grveca 108). A. er i Reglen
meget afhsngig af Andreas, men oser tillige

af Filon, Klemens Alexandriner, Athanasios.
Basilios, Gregor af Nyssa, Dionysios Areo-
pagitcn osv. A. var en alsidig dannct Mand,
der ogsaa var hjemme i Homeros og Aristoteles,

og han har efterladt en Samling smukt af-

skrevne Haandskrifter, bl. a. en vigtig Afskrift

af de gr. Apologeter (nu i Paris), Afskrifter af
Evklides's, Platons og Lukianos's Va?rker. Han
er rimeligvis forst dod o. 940 (Harnack og v.

Gebhardt i Texte und Unters. I, 1—3). Fr. -V.

Aretius, Benedictns, en rom.-kat. Pnests
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Son. blcv fodt 1505 i Batterkinden i Kanton
Bern og studerede i Strassburg og Marburg; paa
dct sidste Sted holdt ban ogsaa en Tidlang
filos. Foreljesn. 1564 blev han teol. Prof, i

Bern; ban dode 22. Marts 1574. 1567 for-

svarede han paa Raadets Opfordring Antitrini-

tarleren Gentiles Henrettelse og den kr. Tre-

cnighed.sla.Te. Hans Hovedvserk var et stort

Skrift om >Teologiens Problcmer« (1573), der
ikke alene rober bans teol. Lterdom, men og-

saa bans Naturstudier og hans Indsigt i Lsege-

konsten.

Arevalo, Rodrigo Sanzio de, f. 1404 i

Xa?rh. af Segovia, studerede Retsvidenskab og
Teol. i Salamanca, blev Biskop og dede 1470
som Guverner for Engclsborg i Horn. Baade
det spanske og det pavelige Hof brugte ham
ofte til diplomatiske jErinder. Hans Bog,

Speculum vita; humance blev allerede 1468
trykt i Rom. Han har skrevet en Spaniens
Historic, der gaar fra 411 til 1469.

Arfad, se Arpad.
Arfaksad. 1) Son af Sem. Stamfader til

Abraham 1 Mos. 10, 22). 2) Et Bjerglandskab,
formcntlig identisk med de grieske Geografcrs

Arrapakitis i dct nordlige Assyrien, N. 0. for

Ovre Tigris.

Arfaxad (Judit 1, 1) narvnes som medisk
Konge og Ncbukadnesars samtidige. Nogle
trcnke paa Arsakcs af Parthicn, andre mene, at

Forf. med digterisk Frihed benytter den semi-
tiske Stammefyrste, Arfaksads, Navn.

Argenteuil, et Benediktincr-Nonnekloster i

Na?rh. af Paris, hvor Helolse (se Art. AMlnrd)
var opdragen, og hvor hun, efter at hendes
.Egteskab med Abelard var opdaget, selv tog
Sloret.

Argob (5 Mos. 3, 4; 1 Kong. 4, 13), en Del
af Basan med 60 Steder, laa mellem 0vre-
Jordan og Haurans Bjerge. Erobredes af Jair

af Manasses Stamme. — En Mand af dettc
Navn nxvncs 2 Kong. 15. 25.

Argula af Grumbach, f. o. 1492 paa Borgen
Ehrenfels i Baiern, g. m. Riddcren Friedrich
v. Grumbach, var en ivrig Tilhmnger af Bef.,

mcdcns hendes Mand lige til sin Dod (1530)
blcv ved at vasre rom.-kat. Da Universitetet
i lngolstadt 1523 demte den unge Teolog Ar-
sacius Seehofer til Fsengscl paa Grund af hans
luth. Ka-tteri, tog A. i forskl. Sendebreve til

Universitetet og Raadet i lngolstadt og til Her-
tugen af Baiern. under Navnet >A. af Stauff<.

Ordet til hans Forsvar, og uden at sense den
Spot, der regnede ned over hende, opfordrede
hun Aaret efter, i Anledn. af Rigsdagen i Nflrn-
berg, Kurfyrst Friedrich af Sachsen og Pfalz-
grev Johann til at tnede aabenlyst frem som
Kef's Venner. 1530 saa hun Luther for ferste
Gang og var meget henrykt over Modet med
ham; men trods sin Hengivcnhed for ham
udtalte hun dog gentagne Gange, at hun hverken
vtldt kaldes Lutheraner eller Martinianer, men
kun Kr. Hun dode forst 1554 i Zeilitzheim
ved Schweinfurt, efter at have tilbragt 30 Aar
i Stilhed (Pistorius, A. v. G. und ihr Kampf
mit der I'niversitat lngolstadt, Magdeb. 1845).

argyll, George-Douglas Campbell, Hertug
af. f. 30. April 1823 paa Ardencapble-Castle i

Dumbartonshire, er en .titling af den beromtc
skotske Sla?gt Campbell. 1848 fremtraadte han

med et Skrift om Presbyterianismen ; 1847,
ved Faderens Dod, havde han faaet S«de 1 Ovcr-
huset, og han har gentagne Gange voret Mi-
nister i liberate Ministerier. I Aarenes Lob
har Hcrt. af A. udfoldet en omfattendc relig.-

filos. Forfattervirksomhed (The Reign of Law
1866; Primeval Man, an examination 1869;
Unity of Xalure 1884; Unseen Foundations of
Society 1893; Philosophy of Belief or Law in

Christian Theology 1896). Han ejer 0en Iona
(se d. Art.) og har skildret dens Historie og
Oldtidslevninger (Hist, and Antiquities of Iona,

1870). Fr. N.
Argyropulos, Johannes, en meget anset Rc-

tor og Filosof i Konstantinopel, forlod o. 1440
Gnekenland og rejste til Italien, hvor han op-
slog sin La;restol i Padova. Senere drog han
tilbage til Konstantinopel, men efter Byens
Fald vendte han for stedse sit Fa:dreland
Ryggen, og 1456 kaldte Cosimo de' Medici
ham til Firenze. Cosimo gav ham rigelig Lon,
og Firenzes Borgere skrenkede ham Korn og
Vin. I 15 Aar holdt J. A. i Firenze regelmaessig

Forelajsningcr over Aristotelcs's Hovedskriftcr,

og fl. af disse oversatte han paa Latin. Paa
Hojtidsdage modte han hos den gamle, gigt-

svage Cosimo, som han opmuntrede ved Fore-

drag om Sjxlens Udodelighed og andre filos.

eller teol. Emner. Han blev regnet for at va?re

den talentfuldeste af alle de Gra?kere, der flyt-

tede til Italien, men han var en aegte Bysan-
tiner: en lunefuld Pralhans, der ikke var paa-

lidelig, og glad i Mad og Drikke. Han aergrede

Italienernc ved at sige. at Cicero hverken havde
kunnet Grjesk eller forstaaet sig paa Filosofl,

men han trostede dem attcr ved at afsvoerge

sine gr. Kaetterier saa grundigt, at han endog
skrev et Skrift til Forsvar for den Hellig-Aands
Udgang fra Sonnen. De 15 Aar i Firenze vare

J. A.'s Glansperiode. Da de vare forbi, rejste han
til Rom, hvor han dode 1486 i saa stor Nod,
at han maatte saelge sine Boger. Fr. N.

Ari froM, den islandske Historieskrivnings

Fader, f. 1067, tilharte en af de fornemste
Hovdingcskcgter paa Vesterlandet, og nedstam-
mede fra de svenske Oldtidskonger. Faderens
Navn var Thorgils. Fra gamle og sikre mundt-
lige Kilder samlede A. i sin beromte Iskendcr-

bog (Islendingabdk) de vigtigste Begivenheder af

Landets Historie igennem 250 Aar, fra Land-
namstidens Bcgyndelse til 1120, i korte og
klare Traek. Foruden Navnet >den Frodc«,

3: den kyndifie, lasrde, kaldes han ogsaa

A.-Prtest, hvilket viser, at han var pnesteviet,

som de fleste la?rde og ansete Mamd i hans
Samtid ; ellcrs kender man meget lidt til hans
Liv. Han dode 9. Nov. 1148 (Aarb. f. nord.

Oldkyndigh. 1893). Th. B.

Ariald, en milanesisk Diakon, optraadte efter

Midten af 11. Aarh. som Talsmand for den
saakaldte Pataria (se d. Art.). 1066 modtog Pave

Alexander II ham (og Herlembald) med stor

Udmoerkelse i Rom, men efter Hjemkomsten
til Milano blev A. tagen til Fange af Patariner-

nes Modstandcre, som gav ham en pincfuld

Dod. Han blev senere ihukommet som en
Martyr.
Arianisme, se Arios.

Ariarathes i 1 Mak. 15, 22 er A. (V) Filo-

pator, Konge i Kappadokien 162— 130 f. Kr.
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Aribert, se Heribert.

Aribo, iErkebiskop af Mainz 1021—31, var

en Son af den baierske Pfalzgreve af samme
Navn. Efter i fl. Aar at have gjort Tjeneste i

det kejscrl. Kapel besteg nan Bonifatius's Stol,

og han var rede til at forsvare dens Rettig-

heder og sine Forgsengeres Krav til det yderste.

Han virkede for Afholdelsen af regelnuessige

Provinssynoder og Nationalkoncilier, der kunde
tilvejebringe Enhed i den tyske K.'s Gstj. og

kirkl. Ordninger og derved styrke K.'s Magt.

Under Henrik II modte A.'s Bestnebelser Mod-
stand baade fra Kejser og Pave (Benedikt VIII),

men under Konrad II var han heldigcre. Da
A. 8. Sept. 1024 havde] salvet og kronet Kon-
rad II i Domkirken i Mainz, blev han ud-
ntevnt til JErkekansler for Italien, et Embede,
som siden Willigis af Mainz's Dod havde vteret

knyttet til Bambergerstolen. 1027 forte A.

endnu Forssedet paa Synoden i Frankfurt, men
der fik han at mrcrkc, at han ikke lamger
stod saa hajt i Kejserens Yndest, og 1030 var

hans Rolle udspillet. Ved Julefesten opfor-

drcde han offentlig Prsesterne og Folket til at

bcde for hans Synder, og derpaa gjorde han
en Valfart til Rom. Paa Hjemrejsen dede han
i Como 6. April 1031. Han skal have vteret

en la;rd Mand, der havde Sans for Videnskab,
og selv skrev han en Traktat om Psalmerne.

Aridaj (Ester 9, 9), Son afJodefjenden Haman,
ihjelslaaet af Joderne.

Aridata (Ester 9, 8), en Son af Jodefjenden
Haman, ihjelslaaet af Joderne.

Ariel (Guds Love), en af de fornemme Joder,

der hjalp Esra med Ordningen af Israels For-

hold (Esra 8, 16). — A. kan ogsaa betyde Guds
Arne, og bruges saaledes om Brandofferaltrets

overste Rand (jfr. Hes. 43, 15) og overfort om
hele den hellige By (Jes. 29, 1).

Arimathaea (Mt. 27, 51), se Rama.
Ariok. 1) (1 Mos. 14, 1) Konge i Elassar paa

Abrahams Tid. Slettcn, hvorpaa Ragau laa,

kaldtes i Judith 1, 6 efter ham. — 2) Kong
Nebukadnesars Livvagtsoverste (Dan. 2, 14).

Arios, Arianisme. A. var Ophavsmand til

-det efter ham bensevnte Ksetteri, som berorer

det dybeste i Kristendommen, Problemet om
det indre Forhold mellem de tre Personer i

Treenigheden. K.'s seldre Fsedre havde vel set,

at her var et Sporgsmaal, som maatte be-

svares, men det var kun famlende Forsog,

som endda syntes at fore til betsenkelige Re-
sultater. Saaledes lsere baade Tertullian og
Origenes, at Kristus maa va?re Faderen under-
ordnet.

Alexandria blev senere Hovedkamppladsen
for Afgorelsen af dette Problem, som i det 4.

Aarh. satte den hele Kristenhed i Bevsegelse.

A., en Discipel af Lukian fra Antiokia, blev 312
Presbyter i denne Menighed, og under en teol.

Strid med sin Biskop Alexandras fremsatte han
sin Vranglsre: >Dersom Faderen har avlet

Sonnen, har den, der er avlet, en Begyndelse
til sin Tilvaerelse. Derfor er det aabenbart,
at der var en Tid, da Sonnen ikke var til,

og deraf felger atter, at han er bleven til af
intet<. Dermed begynder den store Laerestrid,

som straekker sig til 381, og hvis Efterdon-
ninger spores langt ned i Middelalderen.

Hovedkampen falder i 3 Perioder: 1. til 325,

som ender med Ortodoksiens forelobige Sejr.

2. 325—360 Arianismens Sejr og 3. 360—381,
da Ortodoksien fores til sit endelige Resultat.

Indtil 321 fores Kampen kun i jEgyptcn.

og her vinder Alexandras en let Sejr over A.,

som afsoettes af sit Embede. Han finder dog

Tilhaengere og Venner andetsteds, saaledes

navnlig Evsebios af Nikomedia (senere Biskop

i Konstantinopel) og Kirkehistorikeren Evsebios

af Kcesarea. Da Konstantin den st. havde
forenet hele Romerriget under sit Herredomme.
onskede han ogsaa at gore Ende paa den

kirkl. Strid og sammcnkaldte derfor Kirke-

modet i Nikaea 325. Her modte en stor

Msengde Biskopper, dog navnlig fra 0sten, og

Modet blev paa Kejserens Vcgne ledct af Biskop

Hosius af Corduba. Mange af de tilstedc-

vserende manglede Forstaaelse af Stridssporgs-

maalet; derfor fik Afgorelsen ikke den Be-

tydning, som den vilde have faaet, dersom
der havde vaeret den fornodne Klarhed. Efter

lange Forhandlinger lykkedes det endelig at

faa den niksenske Trosregel vedtaget (se Art.

Nikaea og Symboler, okumeniske). Hovedud-
talelsen mod Arios i dette Symbol er folgende:

>Vi tro paa Jesus Kristus, Guds Son, avlet

som enbaaren af Faderen, det vil sige af

Faderens Vaesen, Gud af Gud, Ljs af Lys, sand

Gud af sand Gud, avlet, ikke skabt, i Vaesens-

fsellesskab med Faderen* (ofumiaios -rip maqi).

Dette Symbol blev underskrevet af alle Bi-

skopperne undtagen 2 /Egyptere, disse bleve

da tilligemed A. forviste. Samme Straf ramte

ogsaa senere Evsebios af Nikomedia, dog maaske
mere af politiske Grunde.

Arianerne vare underkuede, men ikke over-

beviste; derfor begyndte de snart efter at

arbejde igen, og deres Kamp retter sig na?rmcst

mod Ortodoksiens hojtbegavede Forsvarcr, Atha-

nasios, som 326 eller 328 var bleven Alexandros's

Efterfolger som Biskop i Alexandria. Kejseren Iod

sig paavirke og gav de forviste Tilladelse til

at vende tilbage, men Ath. afvistc frimodig

hans Krav om, at A. skulde genoptages i

Kirkesamfundet. Da Ath. derved vakte Kejse-

rens Vrede imod sig, var det let for hans Mod-

standere at faa ham landsforvist Nu vilde

Kejseren gore Alvor af at saette sin Vilje med A.

igennem, men denne dode pludselig 336. Efter

Kejser Konstantins Dod (337) fik Ath. vel

Lov til at vende tilbage til Alexandria, men
Arianerne, og navnlig Evsebios af Nikomedia.

som nu var Biskop i Konstantinopel, sogte at

paavirke Kejser Konstantius, og dette lykkedes

kun altfor godt. 339 maatte Ath. atter vandre

i Landfiygtighed, og paa Synoder i Antiokia

(341) og Sardica (343) forelagde man nye Tros-

regler med stterkt ariansk Klang. I Sardica,

hvor der var mange Bisper fra Vesten til Stede,

kunde man dog intet udrette, og Arianerne

flygtede derfor derfra og holdt en sclvsta?ndig

Synode i Filippopolis, hvor man vedtog en

ariansk Formel. Ath. var vel vendt tilbage til

Alexandria, men maatte atter 356 gaa i Land-

fiygtighed, og flere andre Bisper, som holdt

deres Haand over ham, gik det paa samme
Maade. Arianerne havde vel holdt sammen.
saalaenge Kampen stod paa, men nu bleve de

indbyrdes uenige, idet de afveg meget betydelig

fra hverandre. For at bringe Enighed til Veje
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lod Kejscren afholde 2 Synoder samtidig. for

Vestens Vedkommende i Ariminum (Rimini),

fur 0stens i Selevkia, og her tvang man dels

med Magt, dels ved List, en stcerkt ariani-

scrende Fonnel (den saakaldte Nike-Formel,
sc d. Art.) igennem, saa at med Aaret 360

hele Menigheden syntes at bekende sig til

Arianismen.
Kun 2 Miend stod fast i Kampen for den

rette Bekendelse: Ath. og Hilarius af Poitiers;

den forstc skrev sit «Brev om Synoderne«,
hvori han med overlegen Klarhed viste den
ortodokse Opfattelses Ret; den anden skrev

et Stridsskrift, >Imod Kejser Konstantius<,

hvori han med bidende Kraft viste Kejserens

Uret og Void. Selv om nu Arianismen til-

syncladende havde sejret, skonnedes det dog,

at den aandelig set havde tabt og aldrig mere
skulde rejse sig igen. Under Julianus Apostata
blev Kirken overladt til sig selv. Ath. vendte
tilbage og holdt en Synode i Alexandria 362,

paa hvilkcn det lykkedes ham at bringc Ni-

ksenerne til gensidig Forstaaelse af de lat. og
gr. teol. Kunstord, som en Tidlang havde vakt
Misforstaaelse og Mistamksomhed mellem de
ortodokse i Vest og 0sL Ganske vist maatte
Ath. kort efter forlade Byen, men dctte fik

ingen Indflydelse paa den kr. Laere, ligesaa

lidt som den ariansksindede Kejser Valens
formaaede at skaffe Arianismen nogen Frem-
gang.

Da Theodosius var bleven Kejser i 0sten

sammenkaldte han en Synode i Konstanti-

nopel (381), den saakaldte anden ekumeniske.
Man antog tidligerc, at Resultatet af dennc
Synode var det saakaldte nikasnsk-konstanti-

nopolitanske Symbol, men dette er naeppe Til-

foldet (se Symboler, ekumeniske); dette Symbol
omtales ikke i Synodens Akter, ligesaa lidt

som de nermeste Kirkehistorikere kcnde det.

Paa Synoden er vistnok kun det niktenske

Symbol blevet stadfsestet. Fra nu af mistede
Arianismen alt Tilhold hos de mere oplyste

Kr., men ikke des mindre blev den ved med
at rare sig mange Steder, og ofte blev den en
Overgangsform fra Hedenskabet til Krdm.
Endou i Begyndelsen af Middelalderen tneffe

vi Arianismen hos de germanske Folkeslag,

saaledes bleve Vestgoterne ferst Katolikere 589,

og blandt Langobarderne holdt Arianismen sig

helt ned i det 8. Aarh. De germanske Ari-

anere havde i Nike-Formlen et faelles Symbol,
og Vulfllas gotiske Bibel var deres Bibelovers.

Man bar ofte betragtet denne ferste sterre

kirkl. Lau-estrid ikke alene som ganske unyttig,

men ogsaa som et utilladeligt Forsog paa at

begribe det ubegribelige. Og ganske vist danner
den lndledningen til en hel Rsekke Kampe
om Tro og Lan-e, som ofte synes mere til

Skade end til Gavn. Men paa den anden Side
maa det ikke undervurderes, hvilken Betyd-
ning det havde at faa fastslaaet, i hvad Ret-
ning Forsegene paa at forklarc, hvorledes vi

skulle opfatte Forholdet mellem de tre Per-
soneriTreenigheden, maagaa, et Problem, som
Kirken ikke kan undlade at give Svar paa,
dersom den skal vasre Vejleder ikke alene for
dem, som have nok i den enfoldige Tro paa
Kristus. men ogsaa for dem, som i Felge en
indre Trang fores til at gruble over >Gud-

frygtighedens Hemmelighed « . Nu er Arianismen
ikke alene et uheldigt Forsog paa at give Svar
paa dette, men tillige soger den at indsmugle
den hedenske Filosofi i Krdm. uden dog at

slippe Hedenskabet. A. gaar nemlig ud fra et

ganske abstrakt Gudsbegreb, og paa deistisk

Vis setter han et skarpt Skel mellem Gud og
Verden. Gud kan da umulig tnede i det umiddel-
bare Forhold til Verden, men dette kan kun ske
genncm et Mellemvaescn, som paa een Gang staar

i Forhold til Gud og dog udger en Del af Skab-
ningen. Da Gud vilde skabe Verden, skabte
han ferst en, som han kaldte Ord, Visdoni og
Sen. Denne Guds Sen er da ikke begyndelsesles

og ikke lige evig med Gud, men han er
efter Guds Beslutning og Vilje skabt af intet:

derfor maa han kaldes en Skabning, ja A.
sagde endog, at Sennen er fremmed for Faderens
Vaesen («/Uof, ili.i.oxQiog j% toi nuiQog ovaictg).

Dersom denne Betragtning blev anerkendt som
rigtig, maatte Folgen blive den, at Krdm. ikke
kunde betragtes som den fuldkomne Aaben-
baring, men kun som gradsforskellig fra Heden-
skabet. Netop dette er maaske Grunden til, at

Arianismen finder saa stor Tilslutning blandt de
Folkeslag, som nylig vare komne ud af Heden-
skabet. Kristus bliver nemligefter denne Teorien
Halvgud, en Hcros, som en Hedning let kunde
optage blandt sine evrige Guder. Dermed er

ganske vist Mysteriet opklaret, men kun paa
Bekostning af det, som K. ikke kan slippe.

Arianismen kommer i aabenbar Strid med det

N. T.'s Laere, navnlig med Joh.'s Evgl., og det

var let for de ortodokse at vise, at man
umulig kunde kalde Kristus en Skabning og
samtidig tilbede ham, som han selv kriever

det (Joh. 5, 23).

Hovedbetydningen af denne Strid er natur-

ligvis den, at en af Krdm.'s vigtigste Sand-
heder bliver sejrrig haevdet igennem den.
Hvad der laertes paa Nikseamedct, det kom til at

staa urokket gennem mange Tider og liar

endnu Gyldighed i alle de store Kirkesamfund,
selv om lignende Tanker som A.'s ere frem-
traadte hos Socinianerne, Unitarierne o. a.

Men dernaest havde denne Loerestrid den Be-
tydning, at den lserte Kirkens Moend at rustc

sig med Videnskabens Vaaben ; thi netop denne
Strid kunde kun fores igennem ved Hjaelp af

disse, fordi begge Parter mente at fastholde

det oprindclige Evangelium. Men den arianske
Strid havde paa andre Punkter betienkelige

Felger. Man fandt sig uden Indsigelse 1, at den
hedenske Kejser grcb ind i et Sporgsmaal,
som var af saa aandelig Art som dette, ja det

skyldtes for en Del Kejseren, at det niluenske

Symbol optog Udtrykket >i Vaesensfaellcsskab

med Faderen< ; det var her de ortodokse, der
stettede sig til Kejserens Velvilje, og det synes
at viere en retfaerdig Nemesis, naar de orto-

dokse maatte udholde Forfelgelser fra den
verdslige Ovrigheds Side, da denne senere gav
Arianismen sin Gunst. Men i det hele taget

var dette Begyndelsen til, at Kejsermagten
folte sig kaldet til at afgere Lxrestridigheder
ved Magtord, og dette ophorte ferst langt ned
i Middelalderen, da Pavemagten folte sig stsrk
nok til at trodse den verdslige Magt. Med deune
Strid afsluttes i det vtuscntlige Forhandlingerne
om Treenighedslajren, men den danner tillige
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140 Arios — Aristobul.

Udgangspunktet for en Raekke Kampc om Kristi

Person, som endnu ikke have naaet deres Af-

slutning. Se Art. Aand, den Hellig-A.; Atha-
nasios; Jesus Kristus; Treenighed. (F. B6h-
ringer, Athanasius und A., Stuttgart 1874; H.

M. Gwatkin, The Arian Controversy, London
1889).

"
J. C.

Arisaj (Ester 9, 9), Sen afJedefjendcn Haman,
draebt af Joderne.

A ristarkos fra Thessalonike, Apostlen Pau-
lus's Medarbejder. Han var i Livsfare i Efesos

(Ap. G. 19, 29); fulgte Paulus paa den sidste

Rejse til Jerusalem fra Troas (20, 4), og
videre til Rom (27, 2). Siden var han hans
Medfange her (Kol. 4, 10).

Aristeas (Aristasos). Den saakaldte >A.-Bog<,

som stammer fra Alexandria for Beg. afvor Tids-

regning, indeholderet Brcv, der giver sig ud for at

vserc skrevet af A., en af Kong Ptolemax>s Fila-

delfos's (284—247) Hoflblk. til bans Broder
Filokrates. I Brevet fortaelles der, at Deme-
trios Falerevs, Kong Ptolemaeos's Bibliotekar,

raadede denne til at lade Jederaes Lov over-

sjctte paa Gr., til Optagelsc i det alex. Bi-

bliotck. A. og en anden af Kong Ptolemaeos's

Hofmsend skal da vserc sendt til Jerusalem
for at bede Ypperstepr. Elcasar om at sende
6 Mand af hver af de 12 Stammer til iEgypten.
Denne Bon blev opfyldt, og 72 Joder skulle i

Lebet af 72 Dagc paa 0en Faros have tilveje-

bragt den alex. Overs., den saakaldte Septua-
ginta (se d. Art). A.'s Brev er udgivet af M.
Schmidt i Merx, Archiv f. wissenschaftl. Er-
forschung des alten Test.'s I (Papageorgios,

Ueber den A.-brief, Munchen 1880).

Aristides, en af Oldtidens Apologetcr. Laenge

gjaldt hans Apologi for tabt. Men efter at

Mekitaristerne paa S. Lazzaro ved Venezia
1878 havde udgivet et armenisk Brudstykke,
fandt J. Rendel Harris paa Sinaj en fuldstrendig

syr. Oversrettelse, og J. A. Robinson opdagede,
at i den bekendtc Legende >Barlaam og Josa-

fat< var den gr. Tekst i det mindste delvis

bevaret. Hvilken Tekst der nu er den aegte,

er omstridt. Vigtige Stemmer tale for iEgt-

heden af den udforligere syr., medens den
foreliggende gr. skulde va?re en scnere For-
kortelse. Efter Evsebios skulde Apologien vscrc

indleveret til Kejscr Hadrian, efter den syr. Tekst
til Antoninus Pius; oin Rigtigheden af det
sidste er der overvejende Enighed. Dens Ind-
levering maa da falde mellcm 138—61, sand-
synligvis 140—45, og det er da den aeldstc

Apologi, vi har. Indholdet er folgende: Foist

udvikles det sande (a : et afbleget monoteistisk)
Gudsbegreb, og idet saa Menneskeheden deles

i 4 Grupper: Barbarer, Graekere, Joder og
Kristne, vises det i udforlig Polemik mod Af-

gudsdyrkelsen, at kun de Kr. besidde den sande
Gudserkendelsc. Af dogmatiskc Udsagn er der,

som altid hos Apologeterne, der holde sig til de
almindelige og praktiske Tnck, kun faa (dog
Hovedtrakkene i Jesu Liv, fra hans Komme
fra Himlen og Jomfrufodselen til hans Gen-
komst). Skriftet har Beroringspunkter med
fiere reldre Skriftcr (saerlig Kerygma Petri og
Brevet til Diognetos; Ap. G. Kap". 17). Til det
af Mekitaristerne 1878 udgivne Fund horte
ogsaa en Pradiken og et Brevfragment, hvis

-Egthed er haevdet af nogle, men som efter

andre forudsaette Nestorianismen. A.'s Apologi
er oversat paa Norsk af J. Belshcim 1894. (H.

Seeberg, Die Apologie des Aristides i Th. Zabn.
Forschungen V, Erlangen 1893; E. Hennecke
i Gebhardt og Harnacks Texte und Unter-
suchungen for 1893). J. P. B.

Aristion. Saaledes hed ifelge Papias (se d.

Art.) en af Herrens umiddelbare Disciple, som
skal have vaeret Ophavsmand til nogle >Die-

geser< a: mundtlige Fortaellinger om Kristus.

som muligvis senere ere blevne nedskrevne:
Papias bar maaske selv benyttet A.'s For-

ttellinger til sit (tabte) Vierk. 1893 fandt F.

C. Conybeare i Patriarkatbiblioteket i Etsj-

miadsjin et armenisk Haandskrift (skrevet 9891
i hvilket en >.£ldste< ved Navn A. (A. Eritzu)

var betegnet som Forf. til Slutningen af Mar-
kos-Evgl. Fl. Kritikere have faestct Ud til

denne Notits og betragte i Overensstemmelsc
med den A. som Forf. til de sidste 12 Vers

af Markos-Evgl. (Conybeares Afhdl. I The Ex-
positor 1893). — Det rom. Martyrologium gor

A. til en af de 70 Disciple og lader ham Jfdc

Martyrdoden 22. Febr. (Papias's Dag) i Salamis
paa Kypern. Fr. S.

Aristobul (Aristobulos). 1) A. I, Son af

Makkabaeeren Johannes Hyrkan og Broder til

Alexander Jannaeos (se d. Art.), var sin Faders

Efterfolger som Palaestinas Hersker (105—104

f. Kr.) og tog Kongenavn. — 2) A. II var Son

af Alexander Jannaeos og Alexandra (d. 69). Han
stred med sin Broder, Hyrkan, om Magten i

det hi. Land, og tilsidst valgte Bredrene Pom-
pejus til Voldgiftsmand. Den rom. Hserforer

kom da til Palsstina, indtog Jerusalem (63)

og gjorde Hyrkan (II) til Ypperstepraest og

Fyrete, uden Kongetitel og under rom. Over-

hojhed. A. II maatte derimod folge Pompejus
til Rom, til Forherligelse af IiansTriumf. Senere

lykkedes det ham at flygte, men han blev

atter tagen til Fange og var i Fangenskab.
indtil Ciesar gav ham Friheden og 2 Legioner

til Palaestinas Generobring. Men inden A. II

Ilk sin Plan udfort, blev han forgivet (49'.

— 3) A., A. H's Barnebarn, Son af Alexander

og Alexandra og Broder til Herodes d. st.'s

Gemalinde, Mariamme, blev 18 Aar gl. Ypper-

stepr. og som saadan hilset af Folket med
stor Jubcl. Men paa sin Svoger Herodes's

Befaling blev han kvalt i Badekammeret efter

kun et Aars Styrelse. — 4) A., Herodes d. st.'s

og Mariammcs Son, gift med Bcrenike, blev

paa sin Faders Befaling henrettet i Sebaste

Aar 7 f. Kr. — 5) A., jodisk Filosof, der levede

o. 160 f. Kr., er efter al Sandsynlighed iden-

tisk med den i 2 Mak. 1, 10 "omtaltc Leder

af de alexandrinske Joder. Han skal, ffolg?

Klemens Alexandriner, have skrevet >manp
Boger<. Af disse have vi nu kun faa Brud-

stykker; af dem fremgaar det, at A. mente, at

de hedenske Vismaend havde laant deres Vis-

dom hos Mose, og at det gl. T.'s Antropomor-

fismer (se d. Art.) ikke skulle forstaas efter

Bogstaven. A. synes at have vaerct en cklek-

tisk Populierfilosof. Allerede Richard Simon

(se d. Art.) udtalte den Formodning, at A. ikke

er en hist. Person, og i vore Dage er Tvivlen

atter kommen til Orde, saa at fl. betragte

denne jodiske Filosof som >et Fantasifoster af

de senere Joder«. — 6) A. var ogsaa Navnet
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paa en Romer (Rom. 16, 10), bl. hvis Husfolk

der i det miudste var Kr.

Ariston fra Pella, Forf. til Skriftet Alter-

catio Jasonis et Papisci (sc d. Art.)- Nogle

have, uden tilstrekkelig Grand, villet gore ham
identisk med Aristion (se d. Art).

Aristoteles og Kirken. I den ferste Del af

Middelalderen havde Vesterledens Lerde kun
et meget ufuldkomment Kendskab til den aristo-

teliske Filosofl og til A.'s (f. 384, d. 322 f. Kr.)

Skrifter. I BoSthius's Overs, kendte man den-

gang Bogen om >Kategorierne<, som dog rime-

ligvis ikke skyldes A. selv, men en af hans
Disciple; desuden havde man Porfyrios's Ind-

ledning til >Kategorierne<, nogle mindre be-

tydelige aristoteliske Skrifter i lat. Overs, samt
Boethius's Gengivelse af det, forevrigt allerede

i Oldkirken omtvistede, aristoteliske Skrift >om
Fortolkningen<, der handler om Stetningen,

dens Dele og Former. Det var altsaa fortrins-

vis den aristoteliske Logik, som var nejere

kendt En vsesentlig Del af den «ldre Middel-

alders Viden om A.'s Filosofl maatte eses

af Augustins, Cassiodors og andres Skrifter.

Forst efter Midten af 12. Aarb. lserte man A.'s

Fysik, Psykologi, Etik og Metafysik at kende,

og da paa tredje Haand — gennem lat. Overs,

af arab. Overs, af de syr. Nestorianeres og
Monofysiters Gengivelse af de gr. Originaler.

Men under Frederik II af Hohenstaufen over-

satte Skotten Michael Scotus (d. o. 1260)

paa Kcjserens Opfordring fl. aristot. Skrifter

fra Gr., og inden den sidste Fjerdedel af 13.

Aarh. havde man i Vesterleden gode lat. Overs,

af alle de (segte og utegte) aristot. Skrifter, som
Middelalderen kendte. Samtidig lserte man
ogsaa A.'s Tanker at kende gennem arab. og
jod. Filosoffer, hvis Beger navnlig bleve over-

satte efter Tilskyndelse fra Castiliens Kansler,

.£rkcbiskop Ramon af Toledo, som 1130—50
samlede en hel Kreds af Overssettere, tildels

Jeder, om sig (se Art. Avicenna og AverroSs).

Den aristot Filos. holdt dog ikke sit Indtog i

Vesterleden uden at stocle paa alvorlig Mod-
sigelsc. En Synodc i Paris 1209 forbad at

lssc A.'s Fysik og hans arab. Fortolkere, og
1215 gentog en pavelig Legat i Paris dette For-

bad. 1231 indskicrpede en Bulle fra Gregorius
IX Forbudet med den Tilfojelse, at det skulde
staa ved Magt >indtil de paagsldendc Skrifter

vare provede og rensede for al Mistanke om
Vildfarelsc«. Trods disse Forbud teste dog
Paris's Laerere, som vi kunne se af deres
Boger. de bandlyste Skrifter, og Dominikanerne
og Fransiskanerne, som spillede Hovedrollen
i den genfedte Skolastiks Historie, kappedes
om at studere A., Avicenna og Averroes. Hen-
iraod Slutningen af 14. Aarh. havde A. endog
i den Grad vundet Borgerret ved Pariser-Uni-

versitetet, at det blev gjort til Pligt for dem,
der vilde have den laveste akademiskc Grad,
at studere og kommentere hele den aristot.

Logik, og de, der vilde gaa videre, skulde til-

lige have studeret hans Fysik og Metafysik.
A. blev aeret som magisler naturalis, hans
billedc blev sat ved Siden af Profeternes.
Man betragtede ham som en Johannes Dober
i Naturens Verden; man paastod, at han vilde

were bleven den ferste af K.'s Laerere, hvis
han havde vaeret oplyst af den Hellig Aand,

og Dante priser A. som >Mesteren i Viden<.

Men til Trods for Skolastikens iErbedighed for

A., tog de store Skolastikere dog paa flere

Punkter Afstand fra ham, saerlig i deres Ud-
vikling af Gudsbegrebet og i deres Lrere om
Skabelsen. Men naegtes kan det alligevel ikke,

at den aristot. Filos. i det skolastiske Tidsrum
bar bidraget ikke lidet til Kirkelaerens For-

drervelse. I Reriiessancens Dage rettede Pla-

tonikere og aristot. Humanister voldsomme An-
greb paa de skolastiske Peripatetikere, idet de
paastod, at Skolastikens A. var et arab. Vrseng-

billede af den aegte A., og Luther, og en Tid-

lang ogsaa Melanchthon, bred i de staerkeste

Udtryk Staven over A. som >der unverschamteste

Verleumder und schlaueste Betrflger des heil.

Geistes< (F. Nitzsch, Luther und A., Kiel 1883).

Senere rettede ogsaa Pierre de la Ramee,
Michael de Bay, Cornelius Jansen og Descartes,

skarpe Angreb paa den aristot. Filos. Fr. N.

Arje (Lave), formodentlig Liwagtseverste hos

Kong Pekaja; han blev fseldet sammen med
denne (2 Kong. 15, 25).

Ark, Pagtens, se Pagtens Ark.

Arkadios, Kejser Theodosius's ieldste Son.

blev fodt 377. Themistios var hans Laerer i

verdslig Videnskab; i Krdm. blev han under-

vist af Asketen Arsenios. 395 blev han ved

Faderens pludselige Dad Kejser i det estlige

Rige; han dode selv 408 efter en lidet be-

rommelig Regering. Han var gift med den
nenkefulde Evdokia, Datter af en frankisk

Adelsmand. A. var K. oprigtig hengiven og

gjorde sig megen Umag for at rense sit Rige,

og saerlig sin Hovedstad, for Ksetteri og Lev-

ningerne af Hedenskabet Se Art. Krysostomos.

(Guldenpenning, Gesch. des ostrdm. Reiches

unter den Kaisern A. und Theodosius II. Halle

1885).

Arkandisciplin (disciplina arcani) betegner

den hemmelighedsfulde Tavshed (fides silenlii),

som i en Del af Oldkirken blev iagttaget m.
H. til Daaben og Trosbekendelsen, Fadervor
og Nadveren. Udtrykket er rimeligvis sat i

Omlob af den ref. Teol. og Jean Daille (d.

1670), som kom ind paaSpargsmaaletom A., fordi

fl. af de rom.-kat. Teologer havde paaberaabt

sig de gl. Kirkefaedres formentlige >Tavsheds-

pligt< til Stette for deres Paastand om, at den
seldste K. havde troet paa Nadverforvandlingen,
Helgeners Forbon o. 1., skant de gl. Laerere

tav stille om disse Ting i deres Skrifter.

I de 3 farste kr. Aarh. vil man dog Dieppe

udenfor Alexandria kunne finde faste Statte-

punkter for Romerk.'s Teori om fides silentii,

Justinos Martyr giver uden Betsenkelighed i

sin store Apologi en Skildring af Gudstjenesten

og omtaler tillige de vigtigste Led af Daabs-
og Nadver-Ritualet. Tertullian taler frit om
Daab og Nadver, Hippolyt om Daaben, og
naar Irenseos ikke vil have Trosbekendelsen

opskreven, er det ikke for at gore en Hemme-
lighed af den, men fordi den efter bans Me-
ning bor skrives i Hjerteme, ikke paa Voks-

tavler. Derimod begyndte der i Alexandria,

allerede hos Klemens Alexandriner og ikke

mindst hos ham, at vise sig en Tilbejelighed

til at parallclisere de kr. Sakramenter med
Hedenskabets Mysterier; den ledede til en

Overforelse af Mysteriesproget paa K.'s Ene-
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marker, saa at t. E. Origenes kunde tiltale

de dabte som >de indviede«, og den bragte

K.'s Medlemmer til at kaste det syvfoldige Slar

over K.'s hellige Handlinger. Lidt efter lidt

tnengte denne Hemmellghedssyge igennem og-

saa andre Steder, og i 4. og 5. Aarh. var
»TavshedspIigten« almindelig godkendt. Kryso-
stomos i 0sten og Augustin i Vesten ere to

betydningsfulde Vidner om lveren for at gore
Daab og Nadver til mystiske Symboler; Am-
brosias advarede mod at bringe Troens og
Fadervors Hemmeligheder ud blandt Hoben
(incaute divulgare mysterium symboli vet do-
minica; orationis), og Sozomenos gik eudog saa

vidt, at ban ikke vilde optage den niksniske
Trosregel (Sgmb. Nicanum) i sin Kirkehistorie,

for at den ikke skulde blive kendt af >uind-
viede<. Da Barnedaaben var bleven saa al-

mindelig, at den tidligere skarpe Greuse mellem
de troendes og Katekamenernes Messe faldt

bort af sig selv, tabte ogsaa Hemmeligheds-
krtemmeriet sig, grundigst i Vesten. I 0sten.
hvor Daaben stadig skulde foregaa ved Ned-
dykkelse, og hvor Altret blev skjult af Billed-

vteggen med de hellige Dare, holdt Lysten til

at lege Skjul med det hellige sig ltenge, omend
allerede Dionysios Areopagitens Mystik bidrog
ikke lidt til at forscdle den mere hedenske end
kr. Opfattelse af Sakramenterne som mystiske
Indvielser. Fr. N.
Arkelaos (Mt. 2, 22), Son af Herodes d. st.

og Malthake, blev opdragen i Rom. Efter sin

Fader arvede han Judcea, Samaria, Idumtea og
Kongetitlen, men da Jederne ikke vilde an-
erkende ham som deres Fyrste (Lk. 19, 12 f.),

rejste han til Rom; Augustus stadftestede ham
i Herredommet, dog kun som >Etnark<. Hans
raa Regering og bans lastcfulde Privatllv endte
paa Jodernes Bon med hans Afstettelse (o. 6
e. Kr.). Han dode i Landflygtighed i Vienna
i Gallien.

Arkidiakon (.fErkedegn). A. nsevnes ved Mid-
ten af 5. Aarh. som Biskoppernes Medhjodper
ved Forvaltningen af K.'s Formue, Fattigplejen

og Tilsynet med Prsesterne. A. blev cfter-

haanden Biskoppcns >0je og Haand< og oftc

dennes Efterfalger paa Bispestolen. I Labet
af 9. og 10. Aarh. bleve de frankiske og tyske
Stifter delte i fl. Arkidiakonater. Det var
A.'s Hverv at forberede alt til de biskoppelige
Visitatser og at gaa Bisperne til Haande under
disse. A. flk ofte saa stor Indflydelsc, at Bi-

skoppcrne folte sig ilde berorte af denne og
sogte at scette Gnenser for den.

Arkimandrit (af det gr. Ord fulvdgu, Faare-

fold) var fra 5. Aarh. Navn paa Forstanderne
for de gr. Klostre.

Arkippos (Kol. 4, 17; Filem. 2) roses af

Apostlen Paulus som en trofast Mcdhjtelper 1

Evangcliet. Han var maaske Lcdcr af Menig-
heden i Kolossa; ellcr i alt Fald af den Menig-
hedskreds, der samledes i Filemons Hus. Tradi-

tionen lader ham lide Martyrdeden.
Arkipresbyter (jErkeprsest) var Navnet paa

den Praest, der gik Biskoppen til Haande ved alt,

hvad der vedrerte Gudstjcnesten, ligesom Arki-
diakonen hjalp Biskoppen med Styrelscn og
'Fattigplejen.

Arkitektnr, kirkelig, se Bygningskunst.
Arkiter. 1) En Sliegt, hvis Land laa ved

Efraims Sydgraense mellem Betel og Atarot

(2 Sam. 15, 32; Josva 16, 2). — 2) Kanaanitisk
Slsegt (1 Mos. 10, 17; jvfr. 1 Kron. 1, 15;

Grundlseggere af den fanikiske By Arke, Nord
forTripolfs, som i Kejsertiden blev kaldet Ccesarea

Libani. I denne Bys Alexander-Tern pel blev

Alexander Severus fadt. Paa Korstogenes Tid

var Arke en ret betydelig Faestning. Navnet
bevares endnu i en Landsby.

Arkaeologi, bibelsk. Greckeren Dionysios
fra Halikarnassos skrev en >rom. A.< i 20

Beger, der omhandlede Roms Hist, og Reli-

gion ; Romeren Terentlus Varro forfattede rom.

antiqvitates i 41 Bager, af hvilke de 25 be-

handlede ret humancc, de 16 ret dioina, de

sidste med det prakt. Formaal at modarbejde
den rom. Religions Forfald; Jaden Josefos

skildrede i en >jad. A.< i 20 Boger sit Folks

Hist, fra Verdens Skabelse til Neros Dage, til-

dels for at drive Propaganda i det rom. Rige

ved Paavisningen af den jed. Religions JE\Ae.

Gennem disse Forf.'s Skrifter kom Ordene >A.<

og >Antikviteter< i Omlab, men forst fra det

16. Aarh. blev den Betydning, de nu have,

fastslaaet. Nu er >bibelsk A.< (>jed. Antikvi-

teter< eller >hebr. 01dsager<) blevet Navn paa

den videnskabelige Fremstilling af Isracliternes

borgerl. og relig. Ordninger og Skikke, saaledes

at den egentlige Historie i Reglen henvises dels

til 'Israels Historie*, dels til >den nytestl. Tids-

hist.<, medens den relig. Udvikling og dens

Resultater behandles i den >bibl. Teol.<. Laere-

og Haandbagcr i bibl. A. skrev bl. a: C. F.

Keil (2. Udg. Frankfurt 1875), Abbed B. Hane-

berg (Munchen 1869), J. Benzinger (Freiburg

1894) og W. Nowack (Freiburg 1894) i 2 Dele

(I. Privat- und Staatsalterthumer; II. Sacral-

alterthCmer). I lcksikalsk Form er den bibl.

A.'s Stof optaget i G. B. Winer, Bibl. Real-

worterbuch I—II (3. Udg. Leipzig 1847 f.). D.

Schenkel, Bibel-Lexikon I—V (Leipzig 1869 f.,
1

,

E. C. A. Riehm, Handworterb. des bibl. Alter-

tums I— II (2. Udg. Bielefeld 1893 f.), og fra

jadisk Side i J. Hamburger, Real-Encyklopadie

fQr Bibel und Talmud I— II (3. Udg. Leipzig

1892 1).

Arkaeologi, kristelig eller kirkelig. er

den Gren af den hist. Teol, som fremstiller

den kr. Menigheds kirkl. og relig. Livsformer

og Tilstande. Den kr. A.'s Gnenser opfattes

hejst forskelligt. Nogle indskrsenke dens Om-
raade til Oldkirken, andre tage Middelalderen

med, og atter andre have udvidet den kr. A.

til en >monumental Teol.<, der stnekker sig

saa vidt, som den kr. Aand liar givet sig Vidnes-

byrd 1 Monumenter. Heller ikke om denne
Videnskabs Indhold og Inddeling bersker der

fuld Enighed.
Allerede i de >magdeburgske Centurier< var

der i de enkelte Bind Afsnit (om Ceremonier
og Riter, om K.'s Forvaltn. osv.), som lagde

Grundvolden til den kr. A., og ogsaa hos Kard.

Baronio fandtes der betydelige arkteolog. Particr.

Men en selvstsendig Videnskab blev den kr. A.

forst ved den lsrde Anglikaner Josef Bingham
(d. 1723), som 1708—22 i 10 Bind udgav:

Origines ecclesiastical or the Antiquities of the

Chr. Church (overs, paa Latin af J. G. Gri-

schow, Halle 1724 f.\ der endnu den Dag i

Dag er et Hovedvierk for alle, som studen;
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kr. A. Det 18. Aarh. frembragte en stor Maengde
arkaeolog. Monografier, og i dette Aarh. er
der foretaget en Samling og Sigtelse af det ar-

koeolog. Stof. 1817 f. udgav Protestanten C. W.
Augusti i 12 Bd. sine >DenkwQrdigkeiten aus
der chr. A.< og senere sin >Handbuch der chr.

A.c i 3 Bd. (Leipzig 1836 f.). Omtr. samtidig
skrev den rora. Katolik J. A. Binterim 7 Bd.
om »Die vorzQglichsten Denkwurdigkeiteu der
Christkath. K.< (Mainz 1825 f.), og her i Dan-
mark gav Biskop Fr. MOnter fl. betydelig Bidrag
til den kr. A. Nys har V. Schultze udgivet

en •Archaol. der chr. Kunstc (Munchen 1895)
og F. X. Kraus en >Gesch. der chr. Kunst< I—II

(Freiburg 1896 f.); paa Fransk liaves A. Perate\

L Archeol. chr. (Paris 1892). I leksikalsk Form
Andes den kr. A.'s Stof i: Smith and Cheetham,
Dictionary of Chr. Antiquities I— II (London
1 876 f.) og i F. X. Kraus, Bealencyklop. der chr.

Altertliumer I— II (Freiburg 1882 f.). For den
tyske Middelalders Vedkommendc er H. Otte,

Handb. der kirchl. Kunstarchuol. des deut-
schen Mittelalters I—II (5. Udg. Leipzig 1885 f.)

et Hovedvserk. Skulde man nsevne en enkelt
Maud, der sterlig har givet Stedet til Udvik-
lingen af denne Videnskab, maatte det vcere

den store Katakombeforsker G. B. de Bossi

d. 1894). De bctydeligste, indtil 1879 udkomue
Va?rker, vedrerende den kr. A., ere nievnede
i F. X. Kraus. Ueber Begriff, Umfang, Gesch.
der chr. A. (Freiburg 1879). Fr. N.
Aries (Arelate), oprindclig en Koloni fra Mar-

seille (Massalia), husede, i ethvert Tilfsldc fra

o. 250, en kr. Menighed i sin Midte. 255 here
vi gennem Cyprian om en Biskop i Byen, som
var novatiansk sindet. Dengang havde Lyon
Lugdunum) den forste Plads blandt Galliens
Bispesseder, men efter Diocletians Dage sank
Lyons Herlighed hurtig, og A. indtog dens
Plads, prist som >det galliske Bom< baade paa
Grand af Byens staxke Volde og som et Midt-
punkt for Aandslivet i Gallien. A.'s kr. An-
scel.se steg, da man i 5. Aarh. fortalte den
Myte, at Ap. Peter havde sendt Trofimos (Ap.

G. 20. 4; 21, 29; 2 Tim. 4, 20) dertil, men
Hilarius af A.'s (d. 449) ergerrige Planer om
at gere Trofimos's By til et Patriarkssde for

Gallien strandede paa Leo d. st.'s bestemte
Modstand. Baade fer og efter Hilarius's Dage
var A.'s Biskop dog, som Pavens Vikar, i

kortere eller lamgere Tid Galliens Primas, men
• o. 620 blegnede A.'s Stjerne for stedse, og
Lyoner-Biskoppen fik atter sin gamle Forrang.
1802 opherte A. at vare Bispestede. — I A.

afholdtes 316 den forste store vcsterl. Synode,
der bl. a. udtalte sig imod Ktetteres Gendaab.
353 (under den arianske Strid) og gentagne
Gange i 5. og 6. Aarh. holdtes der i A. Sy-

noder. 813 holdt ogsaa Karl d. st. der en
vigtig Synode. — Domkirken i A., St. Tro-
phlme, er fra 12. Aarh. og beromt ved en pnegtig
Kongang. Fr. N.

Armagh. 445 skal St. Patrick, ifelge hans
Legende. have lagt Grunden til Bispestolen i

A. paa Irland; det paagmldende Stykke Land
skal den irske Hevding Daire, efter nogen
Teven paa Grund af den hejtliggende Plads's

militate Bctydning, have afstaaet til Patrick.

Allerede i Danskertiden begyndte der en bitter

Hangstrid mellem Bispestolene i A. og Dublin.

Dubliner-Bispen kaldte sig >Irlands Primasc,
men A.-Bispen vilde vtere Primas >o/" All Ire-

land*, og de to Pnelater tyede gentangne Gange
til Konge og Pave for at finde Statte for deres
rergerrige Planer. Edvard VI holdt med Du-
blin, Marie d. blodige med A., og Striden fandt

ferst den endelige Afgerelse i forrige Aarh.
ved den rom.-kat. Biskop Macmahons la?rde

Vrerk, som godtgjorde, at Bispestolen i A.,

hvis Spor gaar tilbage til St. Patricks Dage,

burde have Forrangcn. Fra A. stammer den
beremte Book of Armagh, som bl. a. indeholder
et N. Test., afskrevet i Beg. af 9. Aarh., den
icldste Levnedsbcskriv. af St. Patrick, skreven
i Slutn. af 7. Aarh., og en Kopi af Patricks

>Bekendelse<, der giver sig ud for at felge

den hi. Mands Autograf. — I 12. Aarh. var
Malakias, den hi. Bernards Ven, A.'s Biskop.
— Den rom.-kat. ^Erkebiskop af A. bor nu i

Drogheda, ikke i A. Fr. N.

Armenisk Kirke. Da Krdm. ferst for-

kyndtes i Armenien, dannede Landet et eget

Bige, i hvilket Zoroasters Lsere omtrent var
eneherskende, ligesom det armeniske Sprog, der
danner en egen Gren af den indocuropaiiske

Sprogret, dengang forlaengst var det frem-
herskende, og man horer intet om de Folk,

som her fordum havde dannet ret mrcgtigc

Biger (som de fra Biblen kendtc Lande Ararat
og Minni), intet om deres ejendommelige Sprog
eller om de Guder, de tilbad. Krdm.'s Sejr

i Armenien skyldcs Gregor Lusavoretsh (>Lys-

bringcren<, Illuminator), om hvis Liv Arme-
nierne have meget at fortelle; men det maa
dog tildels optages med Varsomhcd (se Spiegel,

Eranische Alterthumskunde III, 1878). Det
er imidlertid klart, at han forstod at vinde
Kongen Terdat (Tiridates), der var opdragcn
i Bom, og som i de forste Aar, efter at han
var blevcn indsat i sit Faxlrenerige, havde for-

fulgt de Kr. haardt. Endnu far Krdm. var
trangt igennem i Bomerriget, lod Terdat sig

debe, indforte Krdm., byggede Kirker og ind-

kaldte syr. og gr. Praester. Gregor, der i

Kssarea viedes til Biskop for Armenien,
grundede flere Bispedemmer og holdt Synoder,

af hvilke en godkendte Nikasasynodens Be-
stemmelscr. Han nedlagde tilsidst sin Vserdig-

lied som Styrer af Kirken, og efterfulgtes af sin

Sen, efter hvem der kom flere Bisper af hans.

Shegt. En af dem, Nerses den St., Ilk 366
Titel af armenisk Patriark ell. Katholikos.

Hans Sen Sahak (Isak) oversatte saramen med
Mesrop, hans senere Efterfelgcr, Biblen paa
Armenisk (o. 410). Ferst oversatte de fra

Syr., men siden fra den gr. Tekst, og ved den
Tid, da Synoden i Efesos 431 fordemte Ne-
storiancrne (hvad en armenisk Synode 432
godkendte), udsendtes armen. Lserde, for at sage

Hjielp i Alexandria og andre Steder til Fast-

srettclse af Teksten og dens rette Forstaaelse.

Bibeloversaettclsen fulgtes snart af mange andre
Oversajttelser fra Gr. og Syr., ligesom der frem-
kom ikke faa originate Vasrkcr, mest hist, og
teol. ; der blcv ogsaa digtct Hymner. Men
snart efter kom der haarde Tider for de ar-

meniske Kr. Perserne, der 387 havde faact

den sterrc ostlige Del i deres Magt og 428
havde afsat den sidste Konge, forfulgte de Kr.,

der ogsaa mishandledes af deres Landsma?nd r
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sora bavde holdt fast ved Zoroasters Lsere.

Perserne forbed al Forbindelse med Romer-
riget; derfor blev Armenierne ikke reprasen-

terede paa Modet i Kalkedon 451, i alt Fald

ikke officiclt. Efter hvad Armenierne siden

hortc derom, forekom Bestemmelsernc dem
som skjult Nestorianisme. Imedens de hidtil

havde sluttet sig noje til den graske Kirke,

forkastede de nu (491) paa en Synode Bestem-
melserne fra Kalkedon, maaske nscrmest af

Uvilje over nogle Udtryk i Leo d. st.'s Brev,

hvorafde nseppe engang havde nogen nejeOver-
siettclse. Siden den Tid staar den armeniske
Kirke som monofysitisk, uagtet den egentlig

ikke ligefrem har godkendt Eutykes's Lsere.

Under Forfolgelserne sygnede Literaturen

hen, men da Perserriget var faldet (636), og
Armenierne kom nnder Araberne, der forovrigt

ofte bebandlede dem haardt, blomstrede Lite-

raturen attcr op (i 7. Aarh.). Den Del af Ar-
menierne, som lrengst havde holdt fast paa Zoro-
asters Lsre, gik efterhaanden over til Krdm.
Under Arabernes Forfolgclser sogte Armenierne
Hjselp hos Grakcrne. De anerkendte de folgendc

Synoder i Konstantinopcl, men Modet i Kalkedon
vilde de ikke godkende, og det kom derfor

aldrig til en Union. Samtidig sogte Armenierne
Tilnsermelser til Romerkirken; GregorVII mod-
tog 1075 deres Patriark med store Udmrcrkelser,

Innocentius II sendte Armeniens Patriark en
Stav som Tegn paa, at han anerkendte hans
Rettroenhed. De armeniske Udsendinge god-
.kendte Beslntningerne 1439 i Firenze. En
armenisk Fyrste i Kilikien anerkendte Pavens
Overhojhed; dette forte tilsidst til en Union
imellem en Del af den armeniske Kirke og
Rom. Denne unerede Kirke (om dens Liturgi

se F. X. Steck, Die Lit. der kath. Armcnier.
Tubingen 1845) taller omtr. 100,000, hvoraf
dog de fleste leve udenfor Armenicn. De
styres af to ^Erkcbisper, en i Lembcrg og en
i Konstantinopcl, der forer Titel af Patriark

af Kilikien. Den armeniske Literatur sygnede
i 14. Aarh. hen, neermest ved Forfolgclser, vel

ogsaa fordi Talesproget havde fjernet sig saa

meget fra Skriftsproget, at det var de fleste

uforstaaeligt. I nyere Tid har der udviklet
sig en hcl ny Literatur, som benytter det ny-
armeniske Talesprog. Stor Fortjeneste af den
gamle Literatur have Mekitaristerne i det af

Munken Mekitar (s. d. Art.) grundede Kloster

i Venezia erhvervet sig. Den armeniske Lite-

ratur har bevaret flere teldre kr. Skrifter, hvis

gr. Originaler ikke mere haves. Mekitaristerne
skylder man ogsaa en kritisk Udgave af Biblen
(Venezia 1805); de tidligere Udgaver (den
seldste af Uscan eller Oskan 1666 i Amsterdam)
ere meget ukritiske. I Armenlernes G. T.

Andes de fleste af vore Apokryfcr blandedc
mellem vore kanoniske Beger. I Bibelhaand-
skrifter ere stundum enkelte pseudepigraflske

Skrifter optagne.

I Armenien Andes ikke faa Klostre, der folge

Basilios's Regel. I La>re og Ritus viser den
armen. K. megen Overensstemmelse med den
gr. Kirke. Den har 7 Sakramenter; Konflrma-
tionen felger lige efter Daaben. Ved Nadveren
bruges ublandet Vin, hvori det syrede Brad
dyppes; kun Prasterne faa den sidste Olie, lige

efter Doden. — Prasterne lonnes med frivillige

Gaver. De ere gifte, for de vies til Prast Deres
Kundskaber ere i Reglen ikke store. Kirken
styres af en Katolikos, som siden 1441 residerer i

Etsjmiadsjin, der fra 1828 horer under Rusland.
Under ham staa 4 Patriarker (i Konstantiuopel.
i Jerusalem, ved Van-Soen og i Kilikien). Ved
protestantiske Missionserers Bestrabelser ere
omtrent 10,000 Armeniere vundne for Prote-
stantismen. Om Liturgien i den arm. Kirke
se Hist, des dogmes, traditions et liturgie de
l'eglise Armehienne (Paris 1855); om Kirke-
sangen se Dr. Vetter i Theol. Quartalschr. 1880
S. 287 f. ; sign, ogsaa Hamochod, Chronological
succession of Armenian patriarchs (London
1865); Ter Mikelian, Die arm. Kirche in ihren
Beziehungen zur byzantinischen (Lpz. 1892).
Overssettelser af de bibelske Skrifter paa Ny-Ar-
menisk skyldcs det britiske Bibclselskab. V. S.
Arminius (Harmensen), Jakob, beromt hol-

landsk Teolog, blev fodt i Oudewater 10. Okt.
1560. Han studeredc 6 Aar i Leiden (under
Lsrere som Danseus) og kom saa paa en
Udenlandsrejse vidt omkring. Mest opholdt
han sig i Geneve, hvor Beza virkede i sin

fuldc Kraft; men han kom ogsaa til Basel,
hvor man blev i den Grad imponerct af ham,
at man vilde gore ham til Doktor, en Aire.

han dog beskedent afslog; ja licit tied til Rom
kom han. I fllosofisk Henseende en Tilhtenger
af de la Ramec, havde han hidtil fastholdt

den strange calvinske Ortodoksi, men da han
1587 kom hjem og Aaret efter blev Prmst i

Amsterdam, begyndte han at fatte andre
Tanker. Hans Forcsatte forlangte, at han
skulde gendrive forskellige Angreb (saaledes af

La?gmanden Koornheert) paa Calvins Praede-

stinationsleere. Men under Arbejdet herpaa
blev han selv en Modstandcr af den strengt

gennemforte Pradestinationslsre. Hans aeu-

drcde Opfattelse, som han privat frcmsatte i

Breve, traadte forst offentlig frem i nogle
Prredikener over Rom. 7 og 9, der vakte Mod-
sigelse og Stridighedcr, som dog atter dodc
hen, saa at A. endog 1603 efter Junius's Ded
blev kaldct til Professor i Leiden. Men allercde

Aaret efter traadte hans Kollega, den heftige

og calvinsksindede Gomarus, op imod bam.
og saaledes begyndte en Strid, der snart fik

omfattende baade religiose og politiske Felger.

Studenterne deltes i tvende Lejrc, og Striden
rygtedes over det ganske Land. General-
staterne tog endog Sagen i deres Haand. og
Oldenbarnevelt sogte at faa Striden bilagt i

Mindelighcd, men for Gomarus var Strids-

punktct en Salighedssag. Og A. kunde natur-

ligvis ikke fornregte sin Overbevisning, hvor
lidet han end yndede Striden. Det var blevet

ham klart, at den calvinske Lrcre gjorde Gud
til Syndens og Fordemmelsens Ophav, han for-

lod derfor den strenge calvinske Partiku-

larisme, det >frygteligc Dekret< om noglcs

Forudbestemmelse til Fortabelse, og henviste

til Troen, der vel maatte betragtes som eu
Frugt af Guds Naade, men hvori der paa den
anden Side var givet Mennesket en relativ

selvstsendig og ansvarlig Stilling. Men dette

var for Gomarus Pelagianisme. Generalsta-

ternes Forsog (1608) forte derfor ikke til noget
Resultat, og da de det falgende Aar genoptog
Forsoget, blev Arminius syg midt under For-

Digitized byGoogle



Arminius — Arnauld. 145

liandlingemc og dede den 10. Okt. 1609. Hans
Tiltucngcre nedlagde Aaret efter deres Op-
fattelse i 5 Artikler, den saakaldte Remon-
strantie. Heroin og om Arminianismens Hi-
storic sc Art. Dordrechter-Synode og Remon-
stranter. A.'s samlede teol. Skrifter bleve forst

udgivne 1629, senere paany i Frankfurt 1631
ng 35; de ere oversatte paa Engelsk (London
1825—28) af J. Nichols, der ogsaa har skrevet
A.'s Biografi (London 1843). J. P. B.
Armoni (2 Sam. 21, 8), Sen af Saul, over-

giret af David til Gibeoniternes Htevn.
Arnan (1 Kron. 3. 21), iEtling afdenjodiske

KoDgestamme fra Tiden efter Juda Kiges Undcr-
gang.

Arnason, Jon, Biskop paa Skalholt, f. 1665,
har ikkc Navn sora veltalende ellcr aandrig
Mand, som adskillige andrc af Islands mere
frcmragende Bisper; men bans store Betyd-
ning ligger i hans faste og retskafne Karaktcr
ng hans administrative Dygtighed. Saerlig ind-

lagde han sig en stor Fortjencste ved For-
bedring af Borneundervisningen; han skrev
selv en Lterebog. J. A. var en myndig Mand,
der holdt streng Disciplin over Pnesterne; han
forte en stadig og som oftest ret heldig
Kamp mod de verdslige Embcdsma?nds Over-
greb ; han var sparsom og yderst nejeregnendc,
men ved Siden deraf gavmild mod fattige

Stadenter og daarlig aflagtc Prestekald, som
han af sine rige Midler sktenkede en hel Del
Jordcgods. Bispeembedct bekltedte han i 21
Aar (fra 1721). I sin yngre Alder havde han
i 12 Aar vreret Rektor ved den herde Skole
paa Holar (1695—1707), og som Biskop viste

han stor Intcresse for Skalholts Latinskole.
Han forfattcde ogsaa noglc Lcerebegcr for

Stolen, deriblandt en lat.-isl. Ordbog (Nucleus
latinitatis). Han interesserede sig srerlig for

Astronomi og Matematik, hvorom hans Skrifter
('alendarium Gregorianum og Daclglismus eccle-

tiasticut boere Vidnesbyrd. Ved Siden bcraf
foranstaltede han Oversarttelser og Udgaver af
forskelligc gudelige Skrifter. Han dade 8. Fcbr.
1743. Th. B.

Arnand, Henri, Pnest i Valdesier-Daiene.
samlede Paaske-Sendag 1686, da Hcrtugen af
Savoyen ved ct Edikt havde forbudt valdesisk
<istj.. sine Trosfteller om sig til Forsvar mod de
savoyardiske og franske Tropper. Senere maatte
dog han og mange andrc Valdesiere flygte til

Schweiz, men 1689 forte han, efter Samraad
med Prins Vilhelm af Oranien, i hvis Hwr han
havde tjent, ved Midsommerstid 700 Valdesiere
tilbage til Dalene. Da Hert. af Savoyen den-
gang eoskedc at forsta?rke sin Hter med de
tapre Valdesiere, tilbod han disse Fred, og H.
A. blev Officer i den Savoyard. Hicr. Senere
optog han dog atter sin Prtestcgerning, men
ny Troloshed fra Savoyens Side tvang ham til

igen at forlade Dalene. Vilhelm af Oranien,
der da var bleven Englands Kongo, tilbod ham
en Kommando i den eng. Hajr, men H. A. fore-

trak at folge med sine Trosfasller til Wurttem-
)wrg. og der dode han 8. Sept. 1721. Han
ligger begraven under Pnedikestolcn i SchOncn-
bcrg ved Muhlackcr.
Aruald (eller Arnaud). en i Janscnismens

Hist, dybt indviklet Familie, stammede op-
rindelig fra Provence, men var derfra kommen

Kirke-LokMion tor XorJon. I.

til Auvergnc. Et Medlem af Slsgten, La Mo-
th c- A., Officer og Generalprokuror, stod, skont
han var ivrig Hugenot, i stor Yndest hos Kata-
rina af Medici; under Blodbrylluppet sendte
Dronningen ham endog en Sikkerhedsvagt, som
skulde vcerge hans Hus og hans Person. Hans
ncesteldste Sen, Advokaten Antoine A. (d.

1620), var en cnergisk Modstander af Jesuiterne,

og som Pariser-Universitetcts Ordferer forlangte

han 1594, efter Pere Barrieres Attentat paa
Henrik IV, Ordenens Udvisning i en glimrende
Tale, som man senere kaldte >Familien A.'s

Arvesynd*. Af Antoine A.'s 20 Bern kora fl.

til at spille en fremragende Rolle under den
jansenist. Strid.

Den wldste Son, Robert A. d'Andilly, f.

1589, trak sig 1644, efter sin Hustrus Dod, til-

bage til Port Royal des Champs, hvor han dode
27. Sept. 1674. Man har kaldt ham den mest
akademiskc bl. Eneboerne i Port Royal. Han
har skrevet Digte, bl. a. et storre Digt om
Kristi Liv og Dod, og 258, baade fra Formens
og Indholdets Side, ret betydelige Stanzer om
de kr. Sandheder. Desuden har han oversat

asketiske Skrifter, som Augustins Bekendelser,

Johannes Climacus's og Juan de Avilas my-
stiske Traktater og Josefos's jediskc Historie.

Sainte-Beuve karakteriserer hans Stil som grand
et itendu, a Vespagnole. — Den mestceldste

Son, Henri A., f. 1597, var, som Biskop
af Toul og Angers, et af de faa Medlemmer af

det franske Episkopat, der sympatiserede med
Port Royal. Han dode i Juni 1692. — Den
yngste Sen, Antoine A., le grand A., f. 8.

Febr. 1612, studerede i Sorbonnen, vandt efter

de soedvanligc 4 Disputationer (1638—41) Doktor-
graden ved det bcremte Fakultct og aflagde

derpaa Doktorleftet om at forsvare Sandheden
usque ad effusionem sanguinis. Det trostede

og styrkede ham siden i hans mange Kampe.
Under Paavirkning af Saint Cyran (se Art.

d'Haurannc) uddybedes hans relig. Opfattelse,

og han blev en from Pnest og en dygtig teol.

Polemiker, der gjaldt for at vsere Janscnisternes

bedste Mand og Jesuiternes farligste Fjende.

1643 skrev han mod den lctfoerdige, af Jesuiterne

tilraadede, hyppigc Brug af den hi. Nadver et

Skrift De la Friquente Communion, og fra det

Ojeblik af blev hans Person knyttet til den
jansenist. Strid (se herom Art. Jansenisme).

Side om Side med Kampcn mod Jcsuitismen
gik for hans Vedkommende en Kamp mod
Calvinismen. 1679 drag A. A. i frivillig Land-
flygtighed til Bclgien og Holland. 8. Aug. 1694
dede han i Bruxelles. Hans Skrifter ere udg.

af Majainville i 48 Bd. (Paris 1783 f.). — Den
a?ldre Antoine A.'s mesta;ldste Datter, Jacque-
line-Marie A. var fodt 1591. Hendcs Bedstc-

fader paa modrene Side, Gencraladvokatcn
Marion, der var Ven baade af Abbedcn af

Citeau.v og af Henrik IV, flk 1. Sept 1599 den
7aarige Pigc optagen i Cisterciensernonneklostret

Port Royal med Udsigt til, at nun skulde blive

den alderstegne Abbedisscs Efterfolgcrske. Den
lillc Koadjutrice blev efter Optagclsen i Novit-

siatet sendl til Abbedissen i Maubuisson, en
Soster til den smukke Gabrielle d'Estr^es, for

hos hendc at opdrages i Regelens Forskriftcr,

og efter sin Konfirmation flk hun Navnet An-
gelique. Da Novitsiatsaaret var til Ende. af-
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lagde A. A. 1600, kun 9 Aar gammel, Nonneloflet,

og 2 Aar efter blev hun indsat som Abbedisse
i Port Royal. Som hun voksede til, voksede
imidlertid hendes Lyst til at bryde Kloster-

livets Aag og give sig Verden i Void, indtil en
Praediken af Kapucineren Pere Basile gav hende
Smag for Nonnelivets Sodme. Hun blev da
en alvorlig Forstanderinde for sit Kloster, der
kom til at spille en stor Rolle i Jansenismens
Historie (sc Art. Port Royal og Jansenisme).

Efter en lang og velsignelsesrig Virksomhed,
der bavde bragt hende i Forbindelse med fl.

af Frankrigs bedste Mtend, dode mire Angi-
lique 6. Aug. 1661. (G. Dall, La mere A.,

Paris 1893). — Angelique A.'s yngre Sester,

Jeanne-Catherine-Agnes A., f. 1593, blev
ogsaa i en Alder af 7 Aar forsorget, ved Optagelse
i Abbediet Saint Cyr. 1636 blev hun Abbedisse
for Klostret Tard, og mire Agnes var en ikke
mindre ivrig Nonne end Sesteren. Ogsaa hun
var en Tidlang knyttet til Port Royal. Hun
dode 16. Febr. 1671. — Om helc Farailien se

Sainte-Beuve, Port Royal I—VII (5 Ed. Paris

1888 f.). Fr. N.
Arnd, Johann, sammen med Christian Scriver

og Heinrich Muller en afForloberne for Pietismen
og en af de mest lseste Forf. til Opbyggelses-
boger indenfor den protest. Kirkeafdeling, saa
at Spener endog saetter ham ved Siden af Luther
med Hensyn til den Betydning, bans Skrifter

have haft. Job. A. blev fodt 27. Dec. 1555 i

Ballenstadt i Anhalt, hvor bans Fader var Prsest.

I sin Ungdom fordybede ban sig i de middel-
alderlige Mystikere: Bernard af Clairvaux, Tho-
mas fra Keropen og Tauler, og opholdt sig ved
flere Universiteter i Tyskland og Schweiz, hvor
ban paavirkcdes af forskl. Frcdsteologer og
tillige studerede Paracelsus's Skrifter (s. d. Art.)

og Medicin. 1583 blev han Pra?st i Anhalt, men
afskedigedes 7 Aar efter, da han ikke vilde feje

sig efter Hertugens calvinistiske Sympatier og
fordemme Eksorcismen som ugudelig Overtro.
A. virkede derefter andre 7 Aar i Quedlinburg,
en smertefuld Provetid, som forst ilk Ende,
da han 1599 blev kaldet til Braunschweig,
hvor han udfoldede en velsignelsesrig Virk-
somhed og var meget anset, indtil han 1605
udgav sin 1. Bog »Om den sande Kristendoim.
Ved denne Bog vilde han vende Studenternes
og Prresternes Sind fra Stridstcologien, hvoraf
der nazsten igen var bleven en theologia scho-
lastica, og fore dem, der tro paa Kristus, fra

den dode Tro til den frugtbringende Tro, fra

den blotte Teori til den virkelige Trosovelse,
og tillige vise, hvorledes det rette kr. Liv er,

som staar i Overensstemmelse med den sande
Tro, og hvad det betyder, naar Apostlen siger:

>Jeg lever, dog ikke laenger jeg: men Kristus
lever i mig<. I Modssetning til Tidens staerke

Fremlucvclsc af Kristus for os, logger han
Hovedvaegten paa Kristus i os, paa Hcllig-

gerelsen fremfor Retfaerdiggorelsen. Overalt i

Tyskland og Schweiz voldte denne Bog megen
Ghede, saerlig blandt Smaafolk; men af Mis-
undelse over det Bifald, den vakte, lod hans
Embedsbrodre sig henrive til det voldsomste
Fjendskab imod ham, saa at de endog offentlig

beskyldte ham for Papisme, Calvinisme, Osian-
drisme, Flacianisme, Schwenkfeldianisme, Para-
celsisme, Alkymisme o. s. v. Paa Grund af

Ministeriets Censur kundc han ikke faa de
felgende 3 Beger af »Om den sande Krdm.<
trykt; men 1608 skaenkede han sin Ven, Dogma-
tikeren Johann Gerhard, Manuskriptet til dem
som en privat Gave. Imidlertid blev han
samme Aar kaldet til Eisleben, hvor den storstc

Anerkendelse blev ham til Del fra alle Sider,

og der udgav han 1610 (trykt i Magdeb.) den
ferste samlede Udgave af >Den sande Krdm.<
i 4 Beger (scnere Udg. indeholde 6 Beger; de
2 sidste ere Sammendrag af forskl. af A.'s

Skrifter). Den Omstamdighed, at A. i 2. Bog
havde benyttet et af Valentin Weigels Skrifter

(se d. Art.), vakte et voldsomt Rare, og man
beskyldte ham nu fra alle Sider for Weigelian-
isme og Papisme. A.'s Ophold i Eisleben, hvor
han bl. a. under Pesten fik Lejlighed til at

vise sin Troskab i Sjaelesorgen overfor den
Menighed, der var ham betroet, blev ikke af
lang Varighed; thi allerede 1611 udnaevntes.

han til Hofpraedikant og Generalsuperintendcnt
i Ccllc. I denne Stilling virkede han til stor

Velsignelse lige til sin Dod 11. Maj 1621, saerlig

ved sine Visitatser og Gennemferelsen af en
ny Kirkeordning. — 1 Henseende til personlig

Fromhed adskiller A. sig fra de fleste af Sam-
tidens Teologer; thi medens man ellcrs naesten

overalt savner en levende Forbindelse mellem
det objektivc og subjektive i Krdm., idet den
store Vtegt, som denne Tids luth. Kr. lagde paa
ren Lsere og ren Bekendelse, let forte til Udvortcs-
gorelse og dod Ortodoksi, traeffe vi hos A. en
aegte luth. Mystik, der er £t med Ortodoksien i

Tro og Erkendelse, men samtidig haevder Nod-
vendigheden af en indre Hjertensteologi og
dennes Fremtneden i praktisk Krdm. Mest
Udbredelse fik hans »sande Krdm. <, der naesten

er bleven oversat paa alle Sprog og stadig er
en sogtOpbyggelsesbog; men tillige maa nievnes
hans >Paradishave<, >Postille over Sen- og
Helligdagsevangelierne< og >UdItegning af Psal-

merne<. Striden om A. endte ikke med hans
Ded; den blussede op igen i Slutn. af 17. Aarh.,
da samtidig med det opvaagnende kr. Liv ogsaa
A.s Skrifter fik stor Udbredelse og paany bleve
udgivne af Maend som Spener og Buddeus.
Men de sterste og bedste Teologer i Tiden er-

kendte med Tak den Gave, A. havde skrenket
Kristenheden ved sin Opbyggelsesbog, og endog
indenfor den rom.-kat. K. har den fundct Ind-
gang. (A. Tholuck, Livsvidner for og under
Trediveaarskrigen, dsk. Overs., Aalborg I860,
279 f.; A. Ritschl, Gcsch. d. Pietismus II, 1.

34 f. ; G. Leonbardi, Die Prcdigt der Kircbc,
26. Bd., Leipz. 1894). A'. T.

Arndt. 1) Ernst Moritz A., f. Juledag 1769
paa Rugen, som dengang tilhertc Sverig, stude-
rede i Greifswald og Jena og blev, efter et

Vandrcaar i Osterrig, Savoyen og Frankrig,
1799 Prof, i Hist, i Greifswald. Paa Grund
af sin djaervc Optncden med Mund og Pen for
Friheden og sit tyskc Faedreland maatte han
flygte for Napoleons Vrede. En Tidlang var
han i Sverig, derpaa i Rusland, men 1813 vendtc
han tilbage til Tyskland med den sejrrige Hser
og blev 1818 Prof, i Hist, ved det nys grundlagtc
Universitet i Bonn. 1820 blev han afsat for »dc-
magogischeUmtriebe<, 1822 attertaget til Naade,
men ferst indsat igen som Prof, i Bonn 1840.
1854 tog han sin Afsked; 29. Jan. 1860 dode
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han. E. M. A. har ikke alene virket for den
nationale, men ogsaa for den relig. Vtekkelse
i Tyskland. >I alle hans Fsedrelandssange kan
man mellcm Linierne hese: Vor Gud han er
saa fast en Borg< (W. Scherer). Han var af
Orerbevisning Lutheraner, men tolerant over
for aodre Kr. 1819 skrev han sit Skrift >Vom
Wort uud Kirchenlied<, i hvilket han harvdede,
at. naest Luthers Bibelovers., vare de luth.

Psalmer de bedste Vidnesbyrd om Protestant-
ismens Kraft. Med dct nsevnte Skrift fulgte

33 Psalmer af ham selv, bl. a. >Geht nun hin
und grab mein Grabs der 1843 blev oversa

t

paa Dsk. af J. C. Haucb. E. M. A. har i alt

digtet 83 Psalmer; de bedste af dem have
ikke lidet af den lutherske Psalmedigtnings
Kraft i sig. C. J. Bunsens beromte Breve, »Die
Zeichen der Zeit« (1855), ere rettede til E. M. A.
— 2) Johann Friedrich Wilhelm A., f. 24. Juni
1802 i Berlin, blev 1829 Hjslpepnest ved Dom-
kirken i Magdeburg, 1840 Pnest i Berlin ved
Parochialkirken. Han samlede en stor Kreds
om sin Pracdikestol; de preussiske Prinser og
Ma-nd som Neander, Hengstenberg og Twestcn
vare stadig bl. hans Tilherere. Ved ham bleve
Passionsprsdikenerne atter indforte i Berlin,
og han var den forste, som der flk Aftensangs-
tjenesterne henlagte til Aftentimer. Han lod
cu stor Mrengde af sine Pnedikener trykke, og
da han ikke, ifelge Parochialkirkens ref. Tradi-
tioner, havde faste Tekster at prwdike over,

kunde ha» snart gennemgaa hele Boger af

Skriften, snart holde en Hsekke Pnedikener
over et dogmatisk eller etisk Begreb. 1875
tog han sin Afsked efter en lang og trofast

Virksomhed, der ogsaa havde givet ham rig

l.cjlighcd til at udfolde sin Naadegave som
SJKlesorger. 8. Maj 1881 dode han. (A. Nebc,
Znr Gesch. der Predigt, Wiesbaden 1879, III,

417 f.X

Arnesen. 1) Carl Julias A., f. i Kristiania

24. Jan. 1847, studcrede Teol. og blev Pnest.
For Tiden er han Sognepreest i Hetland ved
Stavanger. Som Sogneprxst i Sarpsborg blev han
2 Gauge sendt paa Stortinget. Han har oversat
Tertnllians Apologi. A. B. — 2) Daniel A., norsk
Liegpnedikant, f. 1782, Ven af H. N. Hauge, i

hvem han saa sin >aandelige Faderc. Han
rejste som Uegpraed. (fra 1816) i o. 50 Aar
Norge rundt mange Gange og besogte ogsaa
Sverig. Han var en regte Type paa en Haug-
ianer: tog ingen Len som Pncdikant, var lu-

thersk-kirkelig i sit Standpunkt, alvorlig i sit

Kristenliv, virksom i det timelige og en meget
begavet Pncdikant med stor lndflydelse. D.

A. bidrog meget til at lede en over hans Hjem-
sted, Romsdalen, 1 Sekstiaarene gaaende usund
Vxkkelse ind i sunde Spor. D. 1866. C. B.

Arnest fra Pardubic, Biskop af Prag, var
Karl IV's Raadgiver. Under ham blev Prager-
Stolen 1344. >paa Grund afStedcrnes Afstand og
Sprogenes Forskcllighed«, lost fra Lydigheden
mod Metropoliten i Mainz og ophojet til et

.Erkesa^le. Nogle Aar senere gik A. sin Kongo
til Haandc ved Oprettelsen af Universitetet i

Prag (1348). A., der selv havde studeret i

Bologna og Padova, blev den nye Hojskoles
forste Kansler, og hans Ry var saa stort, at

der efter Innocentius VI's Dad (1362) skal have
vaeret Talc om at va;lge ham til Pave. Men

hans Beskedenhed skal jhave forbudt ham at

modtage Tiaraen. A. var en nidkrer Biskop, der 2

Gange aarlig holdt Synoder, og for atmodarbejde
Kietteriet i BOhmen indrettede han en biskoppe-
lig Inkvisition der. (F. Tadra i Archiv f. oesterr.

Gesch. Bd. 61, 276 f.). Fr. N.
Arnfast, en velstuderet og fornem Mand, var

Abbed i Cistercienserklostret Ry. Han blev mis-
trenkt for at have forgivet Kong Kristoffer I,

og en sen. uhjemlet Fremstilling har tilfojet

>i Nadveren<. Sagen blev overhovedet aldrig

undersogt. Da Aarhus Bispestol Aaret efter

(1260) var ledig, og det halve Kapitels Stemmer
faldt paa A., indviede iErkcbisp Jakob Erland-
sen denne, men han kunde ikke saette sin

Kandidat igennem, ja fik endog selv en Irette-

seettelse af Paven. Cistercienserne i 0m stattede

A., og derfor led de Overlast baade af Kon-
gens og den kongeligsindede Aarhusbisp Tyges
Folk. J. 0. A.

Arngrfmsson Bjarni, f. 1768, Prsest i Melar
i Borgarfjorden, samlede og affattede en Bonne-
bog til Husandagt, som benyttes meget paa
Island, og som stadig udkommer i nye Oplag
(„Bjarnabanir"). Endvidere er han kendt for

sin Virksomhed, ogsaa gennem Skrifter, for

Havedyrkningens Fremme. Han dode 7.

April 1821. Th. B.

Arno eller Am (a: 0rn), Biskop af Salzburg

fra 785, var forst virksom for at tilvcjcbringe et

Forlig imellem sin Fyrste, Hertug Tassilo af

Baiern, og Karl d. st. ; men da hans Bestrebelser

mislykkedes, og Baiern indlemmedes i Franke-
riget, blev han en af Karl d. st.s betroede

Moend. 797 genoprettede han paa Karls Vegne
Roligheden i Rom, og til Lon blev Salzburg

798 af Leo III ophejet til et iErkestedc, og A.

modtog Pallict. I de felgende Aar var han
virksom for at udbrede Krdm. bl. Avarerne
og Karanterne, og i fl. Aar var han fast >Konge-
bud« (missus Dominion) for Baiern. Han var

en dygtig Administrator, og han hsevdcde med
Kraft sin Tilsynsret over Donaulandene over
for Metropoliterne af Passau og Aquileja. Som
Ven af Videnskaberne og Kunsten var han en
af Karl d. st.'s herde Jarvninger; han skal

have ladet 150 Boger afskrive. Han dode 24.

Jan. 821.

Amobius fra Sicca i det prokonsulariskc

Afrika, en Retor i Diokletians Dagc, var forst

en Modstander af Krdm., men efter at vtere

bleven omvendt ved et Drommesyn skrev han
(rimcligvis efter det diokletianske Edikt 303)

til Forsvar for K.'s Tro 7 Boger adoersus

nationes (udg. af A. Rcifferscheid, Wien 1875;

overs, paa Tysk med Kommentar af F. A. v.

Besnard, Landshut 1842). I Retning af Klar-

hcd over den kr. Tros Indhold lader denne
Apologi meget tilbagc at onske.

Arnold. 1) Christoph A., f. i Hersbruck
ved Nurnbcrg 13. April 1627, dod sstcds 30.

Juni 1685 som Gymnasialprof. og Diakonns
ved Mariakirken, digtede fl. Psalmer. 90 af

disse ere optagne i Pra;sten ved Scbalduskirken

Joh. Mich. Dilherrns >Augen und Hertzens-

Lust, das ist, emblematische Fui-stellung der
Sonn- und Festtaglichen Evangelien« (Nurnberg
1661). Hans Psalme paa Joh. Dobers Dag er

oversat af H. A. Brorson (>0, syndig Flok, hvo
erdct, som<). — 2) Gottfried A., protest. Kirke-
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Dette gav Anledning til den tysk-katolske

Bevsgelse (se Art. Rouge og Tysk-Katoliker).

W. A. dede 7. Jan. 1864 (J. Kraft, W. A., Trier

1865).

Anion (4 Mos. 21, 13), en Flod, der leber mod
V. til det dode Hav, var tidligere Granse mel-
lcra Amnion og Moab, siden mellem dette og
Israel (Rubens Stamrae). Nu hedder den Wadi
el-mudjib.

Arnulf af Metz, Karolingernes Stamfader,
f. 580, blev, efter en fremragende Virksomhed
som Kriger og Statsmand, 611 cller 612 Hiskop
i Metz. 627 trak han sig tilbage fra sit Bispe-

dorame og levede som Munk i Vogeserne.

Han dode 18. Juli 640 (?) og ligger begraven i

St. Arnolphe i Metz. Hans Son Ansegis aegtede

Pippin af Landens Datter Begga, og fra dcm
nedstamme Karolingerne.

Arod (4 Mos. 26, 17), Slasgt i Gads Stamme.
Stamfadercn kaldcs ogsaa Arodi (1 Mos. 46, 16).

Aroer. 1) By ved den sydlige Grense af Israel

0. for Jordan, beliggende paa hojre Bred af

Arnon (5 Mos. 2, 36). Den blev siden erobret
af Moab. Dens Ruiner kaldcs nu Arair. —
2) By i Gads Stamme, 0. for Jordan (2 Sam.
24, 5), soges af nogle i Dalen ved Jaboks avre
Lob. Andre identificere den med fornsvnte.
— 3) By i Syd-Juda (Negeb) (1 Sam. 30, 28).

Dens Ruiner kaldes nu Ararah, 3 Timers Rejse
0S0. for Becrseba.

Aron, Mose's Broder og Medhjslper. Er-
indringen om denne Mands fremragende Be-
tydning afspejler sig i alle' de i de 5 Moseboger
optagne Beretninger, men paa en noget for-

skcllig Maade, som klarest fremgaar af en son-
dret Betragtning af Pentateukens to Hoved-
stromninger. — Ifolge de seldste Kilder (de saa-

kaldte jehovistiske Kilder) var A. allerede inden
Udvandringcn fra ^Egypten >LeviU d. e. Praest.

Medens Mose opholdt sig ved Bjerget Sinai,

begav Aron sig til bam, og Mose fik da Be-
faling af Hcrren til at benytte Broderen som
Ordferer, da han selv havde vanskeligt ved at

fore Ordet (2 Mos. 4, 10-16. 27-31). A. led-

sager derfor sin Broder baade ved Forhand-
lingerne med den cegyptiske Konge og senere
under 0rkenvandringen. Under Aabenbaringen
paa Sinai folger A. i Forening med andre
fremragende Moend op paa Bjerget, hvor de
holde sig skv tilbage, medens Hen-en taler

til Mose (2 Mos. 24, 1 f. 5 f.). I skarp Mod-
ssetning til disse Trsek staar A.'s Upaalide-
ligbed ved andre Lejligheder. Allerede under
Opholdet ved Sinai lader han sig forlede
af det tojlcslese Folk til at stobe et gyldent
Tyrebillede og oprejse et Alter foran dette,

ved hvilket Folket fejrer en vild Fest (2 Mos.
32). Senere ere han og Sosteren Mirjam op-
fyldte af Skinsyge paa Mose, der har tilvendt
sig den ledende Stilling, uagtet Herrcn ligesaa

godt har talt til dem som til ham. Mirjam
straffes for denne Formastelighed ved at over-
faldes af Spedalskhed, medens A. hurtig indser
sin Brode og anraaber Broderen om Hjcelp

(4 Mos. 12). — Langt mere ensartet er det
Billede af A., som det saakaldte »Pnesteskrift«
meddeler. Han trader os her i Mode som det
prcestelige Forbillede og som Stamfader for
Prajsternes Shegt. Kun ved een Lejlighed (4
Mos. 20, jvfr. 27, 14. 5 Mos. 32, 51) naevner

dette Kildeskrift en af A. begaaet Brode, nemlig
hans Mangel paa Tro, da Herren bed Mose at
lade Vandet stromme ud af Klippen; men
denne Brode deler han med Mose, idet det
paa denne Maade forklares, hvorfor hverken
Mose eller A. kom til at betnede det forjasttede

Land. Ellers tjene alle Beretninger til A.'s
Forherligelse. Fortsellingen begynder ligesom
i de ovenfor nasvnte Kilder med, at A. skal
yene Mose som Ordferer (2 Mos. 7, 1 f.), et
Hverv, som han derefter udforer paa en langt
mere iejnefaldende Maade end i de seldre
Kilder. Under 0rkenvandringen staar han
stedse ved Mose's Side og kaemper ligesom
denne mod det oprorske Folk. Under Op-
holdet ved Sinai bliver paa hojtidelig Maade
Prestedemmet overdraget til ham og hans
Senner, medens de ovrige Medlcmmer af Levi
Stegt kun indtage en tjenende Stilling ved
Helligdommen. I sserlig Forstand bliver A.
desuden Ypperstepnest, en Vserdighed, der gaar
i Arv til den ferstefedte blandt hans Efter-
kommere. Da senere Korah paa Folkcts Vcgne
bekcemper det sserlige Pnestedomme, bliver A.
paa afgerende Maade retferdiggjort ved Her-
rens Indgriben (4 Mos. 16 og 17). — Forenings-
punktet mellem de to Kildestromninger ligger
altsaa i, at A. efter dem begge er Prest; men
den srerlige Udformning af denne Tanke i

Pracsteskriftet forstaas kun ved en mere om-
fattende Forstaaelse af dette Skrifts Karakter
og Formaal (sc Art. Mosebogerne). Fr. B.
Arpad (2 Kg. 18, 34) eller Arfad (Jes. 36, 19),

syrisk By i Nierheden af Hamat og Damaskos,
N. for Aleppo, nu Ruinen Tel Erfad. A. var tid-
ligere en betydelig Kongestad, blev undertvunget
af Assyrerne og ncevnes oftc i Kileindskrifterne.

Arrebo, Anders Christensen, Biskop og reli-

gies Digter, er fedt 2. Jan. 1587 i iEroskjebing,
blev 1608 Slotsprtedikant i Kbhvn og 1613
Slotspnest ved Frederiksborg Slot, 1616 Praest
ved Nicolaj Kirke i Kbhvn og 1618 Biskop
over Trondhjem Stift, hvorunder dengang laa
Nordland, Finmarken, Herjedalen, Jemteland
og Sondraer. Den hurtige Forfreramelse til et
saa ansvarsfuldt Embcde forte ham ind i For-
hold, han ikke kunde magtc. Ved sit ung-
dommeligc Overmod vakte han snart Anstod,
og hans skarpe, satiriske Lunc skaffede ham
mange Uvenner. Da han desuden flere Gangc
i Iystige Lag tilsidesatte sin gcjstlige Vaxdig-
hed paa en usommelig Maade, blev han dragct
til Ansvar derfor og paa Herredagen i Bergen
1622 demt til Embedsfortabelsc. Efter sin
Afsa:ttelse boede han 3 Aar i Malme, men fik

derefter Tilladelse til at segc et mindre Prwste-
kald og blev 1626 Praest i Vordingborg, hvor
han dode 12. Marts 1637.

A. har ikke scerligt Krav paa at mindes paa
Grund af sin gejstlige Virksomhed, men han
har vundet et Navn som Digter, idet han ind-
forte Reneessanceus nye poetiske Former i

dansk Digtekunst. Allerede som Slotsprtedikant

gjorde han sig bemsrket ved Lejlighedsdigte.

Hans Vise om Kalmars Erobring 1611 og et

Sergedigt over Dronning Anna Cathrine 1612
have vistnok skaffet ham Kongens Gunst og frem-
kaldt hans hurtige Forfremmelse. Disse, lige-

som hans Ben mod Pesten 1618, vise en be-
tydelig poetisk Begavelse. Her finder man
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Pocsi i den gamle Folkevises Aand og Former.
Men nans Overssettelse af Davids Psalmer 1623,

og serlig den omarbejdede Udgave 1627, viser,

at han bar arbejdet sig ind i den nye Kunst-

digtning og optaget dens metriske Former, dog
roed et vist Hensyn til den naturlige Bc-

toning. Den poetiske Reform gennemforte han
dog ferst i sit Movedvterk: >Hexaemeron eller

Verdens forste Uges sex Dages mtegtige og
pnegtige Gerninger<. Det er en Bearbejdelse

af Franskmanden Du Bartas's >La premiere

Scmaine<, mcd Optagelse af klassiske regel-

bundnc Former (Hexameter og Alexandrinere).

Hvor han holder sig nan- til Originalen med
dens mytologiske Uerdom og retoriske Stil,

bliver Fremstillingen tnng og trtettendc, men
ofte friger han sig fra Forbllledet og arbejder

selvsttendig, og hans Naturskildringer, ister af

den norske Natur, fremtnede saa frisk og med
en saa national Klangfarve, at de endnu for-

tjene at lseses.

Han efterlod sit Verk ufuldendt, og det udkom
forst 1661. Men da var den nye Smagsretning
ailerede trtengt ind ad andre Veje, og han kom
ikke til at ove den Indflydelse paa vor Digt-

ning, som man skulde have ventet. Den sven-

ske ..Erkebiskop H. Spegel har i sin Bearbejdelse

af Du Bartas's >Semaine< : >Guds Werck och
Hrila< (1685) i Here Afsnit fulgt A. med ord-

rette Reminiscenser. Mest bekendte bl. A. A.'s

Gengivelser af det gl. Test.'s Psalmer ere: >Om
Salighed og Gkede« (Ps. 118, 15 f.) og: >Gud
Hcrren er min Hyrde god« (Ps. 23). (H.

Rordam. Arrebos Levnet og Skrifter. I— II,

1857). S. M. G.

Arrhenins, Jakob, f. i Linkoping 31. Okt.

1642, studerede i Upsala, hvor han ogsaa, efter

at have beklcedt uuderordnede Poster ved Uui-

versitetet, blev Professor i Historic 1687. Han
afgik ved Deden 13. April 1725. A. er bekendt
som aandrig Psalmedigter. Han udgav >Psalme-
Profwer< 1689 og 1691, hvoraf 21 kom ind i

den svenske Psalmebog af 1695 (Swedbergs), og
af disse gik 16 over i den svenske Psalmebog
af 1819 (Wallins). J. N. S.

Arsa (1 Kong. 16, 9), den israelitiske Kong
Elas Paladspnefekt i Tirsa, i hvis Hus Kongen
myrdedes af Oproreren Simri.

Arsakes (1 Mak. 14, 2), Ftellesnavn for par-

thiskc Konger af Arsakidernes Hus. Den ora-

talte A. er Mithradates I.

Arsakios var Broder til Krysostomos's For-
giengcr Nektarios, og efter Krysostomos's For-
visning (404) blev han Patriark i Konstantinopel.
Han dode 11. Nov. 405.

Arsenios, oprindclig Munk paa Athosbjerget,

Patriark i Konstantinopel 1255—67, blev af
Mikacl PaUeologos forvist til en i Marmora-
havet, fordi han vovede at dadlc Kejseren for

bans Grusomhed imod hans Forgtengcrs Son.

A. dede i Forvisning 1273 efter i sit Testa-

mentc at have lyst Band over Mikael og hans
Hjrelpere. Hans Tilhiengere, Arseniterne,
dannede et mcegtigt Parti, der vedblev at gore
Modstand mod Palaeologerne og de Patriarker,

disse havde udntevnt, indtil A.'s Lig under Pa-
triarken Nefon (1311— 15) hajtidelig blev bisat
i Sofiakirkcn.

Areenius, f. o. 354, af en fornem rom. Fa-
milie, blev en af /Egyptens beromtestc Munke.

383 gjordc Kejser Theodosius ham til Ijerer

for sine 2 Sonncr, Arkadios og Honorius. 394
trak A. sig tilbage fra Hoflivet til den sketiske

0rk, men 434 tvang de uroligc Forhold ham
til at forlade 0rkcn. Han boede da i Naer-

heden af Memfls, og der dode han o. 450,
nwsten 100 Aar gl. >Jeg har ofte fortrudt, at

jeg har talt, aldrig, at jeg har tiet<, var et Ord
af A., som gik rundt i 0stens og Vestens Klo-

strc. Man tilkegger ham en >Formaning til

Munkec, der indsluerper Tugt af det indre
Mske ved Siden af den legem I. Tugt. Den gr.

K. kalder A. »vor Fader A.< og >den storc<

og mindcs ham 8. Maj. I Vesten er 19. Juli

hans Mindedag.
Artaxerxes, gr. Gengivelsc af oldpcrsisk Ar-

takhschathra, Navn paa flere Perserkonger.

Den bibelskc Artachschaschta er overalt lig

A. I. den Langhaandedc (464—424), under hvcm
ferst Esra og siden Nehemja drog til Jerusalem.
Han nsevnes Esra 6, 14 prolcptisk sammen
med Kyros og Darios, Jedefolkets 3 kongelige

pcrsiskc Velgorere. Om Esra 4, 7—23 se Art.

Ahasverus. H. M. L.

Artemas (Tit. 3, 12), en iovrig ukendt Kr.,

Paulus's Medhjtelpcr.

Artemon var en rom. Monarkianer (s. d. Art.),

der blev ckskommuniceret af Biskop Zefyrinos

af Rom (d. 217). A. trocde, at Kristus kun
var et Mske, men fodt af en Jomfru, og Pro-
feternes Overmand. Man beskyldte hans Til-

hsengere for at ssette Evklides over Kristus og
for at siette mere Pris paa Matematik og Dialek-

tik end paa de hi. Skrifter.

Artikler, de 39, er det gsengse Navn for den
anglikanske Kirkes Articles of Religion. Den
forste Begyndelse dertil var et Udkast, som
Cranmer 1'538 affattede i Forening med nogle

lutherske Teologcr, der efter Indbydelsc vare

komne til England, og med den Augsburgske
Konfession til Forbillede. Paa dettc Grundlag
udarbejdede han 1551—52 et Bekendclsesskrift,

de 42 Artikler, som 1553 sanktioncredes af
Edvard VI ; under Udarbejdclsen raadforte han
sig med Biskopperne og uden Tvivl ogsaa med
de nogle Aar i Forvejen indkaldte udenlandske
Teologer, der segte at forene calvinske og lu-

therske Synsmaader. Da Reformationen efter

Afbrydelsen under Marias Regering blev gen-

optagen af Elisabet, foretog Canterbury-Synoden
1562 under Parkers Ledelse en Revision af

Artiklerne, ved hvilken den Wurttembergske
(lutherske) Konfession blev lagt til Grand; 6 Ar-

tikler udelodes, 1 indfejedes i en anden, og 4

nye optoges, saa at Antallet blev 39. Skriftet

blev affattet paa Latin og Engclsk, og 1563

blev den latinske Tekst sanktionerct. Der var

Uoverensstemmelser mellem den Form, som
Synoden havde vedtaget, den, som Dronningen
havde godkendt, og en engelsk Overstettelse af

den latinske Tekst; men ved Subskriptionsakten

af 1571 faststillcdes en gyldig Form baadc paa
Latin og Engelsk, som nsermest stemmer mcd
den af Synoden vedtagne.

Art. have meget tilftelles med de lutherske

Bekendelser, som bleve benyttedc ved dcres

Udarbcjdelse, men ere ogsaa pnegede af den
calvinske Indflydelse. 17. Art. la?rer, at der
er en Forudbestemmelse til Livet, som er fuld

af Trost for de gudfrygtige, hvorimod de Menne-
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sker, der ikke have Kristi Aand, ved altid at

have Guds Forudbestemmelses Dom for deres

0jne, ncdstyrtes i Fortvivlelse eller 1 en Tryg-

hed, der ikke er mindre farlig. I Sakrament-
laeren afvise dc paageldende Art. den zwing-

liske Opfattelse og indtage et Standpunkt mel-

lem den lutherske og den calvinske. 27. Art.

kalder Daaben >et Tegn paa Genfedelse eller

en ny Fedsel, hvorved ligesom ved et Kedskab
de, der modtage Daab, rettelig indpodes paa
Kirkeiu. 28. Art. om Nadvercn udtaler, at

»for dem, der rettelig, vserdig og mcd Tro
modtage den, cr det Brod, som vi bryde, en

Meddelelse (a partaking, lat. Tekst: communi-
eatio) af Kristi Legeme og ligeledes Velsignel-

sens Kalk en Meddelelse af Kristi Blod ....
Kristi Legeme gives, tages og aedes i Nadvercn
kun paa en himmelsk og aandelig Maade. Og
det Middel, ved hvilket Kristi Legeme mod-
tages og aedes i Nadveren, er Troen<. Den
folgende Art. tilfojer, at de ugudelige ikke, faa

Del i Kristus, men snarere nyde Sakramentet
til deres Fordommclse.

Det lavkirkelige Parti har i Rcglen opfattet

Art. som calvinske. 1 Modsaetning dertil frem-
hievede R. Laurence det lutherske Grundlag
(An Attempt to illustrate those Articles of the

Church of England, which the Calvinists im-
properly consider as Calvinislical. Bampt. Led.
for 1804. New ed. 1820). Det hejkirkelige

Parti hrevder, at Art. ligesom Ritualet og den
i Book of Common Prayer optagne Katekisme.
laere Genfedelse i Daaben og Kristi Legemes og
Blods virkelige Nmrvasrelse i Nadveren, men det

har ogsaa undertiden fortolket dem i romersk-
katolsk Rctning. (Ch. Hardwick, History of

the Articles of Religion, 2. Udg., Cambridge
1859; E. H. Browne, Exposition of the XXXIX
Articles, 1. Udg., London 1850—53, 12. Udg.
1882; E. Tyrrell Green, The XXXIX Articles

and the Age of the Reformation, London
1896). C. E. F.

Artikler, organiske, var Navnet paa nogle,

for Staten gunstige, Artikler, som Bonaparte
8. April 1802 egenmsegtig fojede til det fr.

Konkordat af 15. Juli 1801. Dc ere aftrykte

i E. Ollivier, Nouvcau Manuel de Droit Eccle-

siastique Francais (Paris 1886) 115 f. Om dem
se Fr. Nielsen, Pavedemmet i det 19. Hdaar
(Kbhvn. 1895) I, 283 f.

Artikler, schmalkaldiske, se Schmalkaldiskc
Artikler.

Artister (af artes liberates, de frie Vidcn-
skaber) var Navnet paa de Loercre, der ud-
gjorde det 4. (filos.) Falkultct ved Middel-
alderens Universiteter, ved Siden af Teologerne,

Juristernc og Medicincrnc. Flere Stcder var
Formanden for Artistcrnes Fakultet Hojskolens
Rektor.
Arnbot (1 Kong. 4, 10), Sa?de for en af

Kong Salomos 12 Statholdere; laa formentlig i

Juda.
Aruma (Dom. 9, 41), By i Samaria, S0.

for Sikem, paa Vejen herfra til Jordan. For-
mentlig identisk med Ruincrne El-orme.

Arundel, Thomas, f. o. 1352, d. 1413, tredje
Son af Richard, Jarl af A., biev 1374 Biskop
i Ely og 1386 Kong Richard lis Kansler. Dcr-
paa var han en kort Tid .-Erkebiskop af York,
men 1396 blev han ^Erkebiskop af Canterbury.

Kort efter blev han anklaget for Forraederi
og Paven flyttede ham, paa Kongens For-
langende, til Bispcstolen i St. Andrews. Senere
maatte han forlade Riget og fulgte Henrik IV,

der, saasnart ban var kommen til Magten,
atter gjorde ham til Englands Primas, og han
blev igen flere Gange Kansler. Han var en
djrerv Forsvarer af K.'s Rettigheder og en Mod-
stander af Wyclifltenie.

Amp. 1) Jens Lauritz A., f. i Kristianssand
20. Apr. 1793, blev 1818 teol. Kandidat ,'

Kristiania. Efter at have bekJtedt en Rrekke
Stillingcr i K. og Skole, i&aer i Drammen, blev
ban 1845 Stiftsprovst i Kristiania og 1846 Biskop
ssteds. Som fleraarig Stortingsmand fra Dram-
men gjorde han sig saerlig fortjent ved sin Del-
tagelse i Dissenterlovens Udarbejdelse (1843\
Et Par Gange var han Medlem af Interims-
regcringer, og han kronede Karl XV 1860. Han
var en van-dig. mild og vindende Personlighed
og begavct Taler. Hans Forfatterskab er ube-
tydeligt. D. 9. Apr. 1874. — 2) Lars Chri-
stian A., Broder til formevnte, blev fodt 6. Jan.
1805 og dede 12. Sept. 1853 som Sogneprcest
til Frederikstad og Provst over nedrc Borgc-
syssel. Han har leveret flere Bidrag til Psaime-
bogssagens Lesning. Som ivrig Tillucngcr af
Konventikelplakatcn optraadte han strengt mod
Haugianerne. A. B.
Arvad (1 Mos. 10, 8; Hes. 27, 8), den nord-

ligste kanaanrciske Stamme, der befolkede den
lille (Arvad) tn?t ved Kysten paa samme
Brcdde som Kypern. Siden koloniseredes den
fra Sidon, og her skabtes en betydelig Sofartsbv.

der blomstrede under gnesk Hcrrcdemme efter

de fonikiske Byers Forfald. Nu hedder den
Ruwad, og dens Sofolk ere stadig beromte.
Arvesen, Olans, f. 26. Sept. 1830 af norsk

Bondestand, gennemgik Seminariet og studerede
Teol. 1864 blev han Medbcstyrer af Folke-
hojskolen Sagatun ved Hamar og fra 1873 Enc-
bestyrer. Han bar derhos som Redakter virket

for Folkeoplysning og Udbredelse af det grundt-
vigske Kirkesyn. Han har et Par Gange v«ret
paa Stortinget. A. B.
Arvesynd, se Synd.
Arya-Somadsj, se Brahmo-Somadsj.
Asa. 1) A. var Navnet paa den tredje Konge

i Juda; bans driftige og lykkelige Regering
varede ifolge 1 Kong. 15, 9 i 41 Aar. Frommere
end Forgasngerne, udrensede han med Iver det

indtrangende kanaanitiske Hcdenskab og gav

Templet rigc Gavcr. 2 Kren. taler om et

lykkelig tilbagcslaact aethiopisk Angreb. Israels

Rige gik under den cnergiske Baesa over fra

Forsvar til Angreb; A. afva?rgede dette ved at

kobe Svrernc til at anfalde Israel, et kortsynct

Middel. (1 Kong. 15, 9f.; Jer. 41, 9; 2 Kren.

14—16). S. 31. — 2) A. (1 Kren. 5, 1) var en

Ssegtoverste af Rubens Stamme.
Asael (2 Kren. 17, 8), en Levit, udsendt af

KongJosafat for at bchere Judoeerneom Herreos

Lov.

Asaf (1 Kron. 6, 39), en Levit, Sen af Be-

rekia, Psalmcdigter, Leder af det davidiske

Sangerkor. 12 Psalmcr baere hans Navn i dea

kanoniske Psalmebog (Ps. 50. 73—83), dog ere

de muligvis ikke allc af samme iEldc. — To
andre Personer nacvnes af dette Navn, den

ene i 2 Kong. 18, 18, den anden var Perser-
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kongens Opsynsmand med Skovene i Judaea
Xeh. 2, 8).

Asahel. 1) Sen af Seruja, Broder til Joab,
horte til Davids fremragende Krigsoverster (2

Sam. 23, 24). Berommes srcrlig for sin Fod-
raphed (som Akilles). Drasbtes af Abner under
Sclvforsvar (2 Sam. 2, 18). — 2) En Levit under
Kong Hiskija (2 Kran. 31, 13).

Asaja. 1) En af Kong Josias af Judas Em-
bedsma?nd (2 Kong. 22, 12), udsendt af denne
til Profetinden Hulda i Anl. af Fundet af Mose
Lovbog. — 2) Slnegt i Simeons Stamme (1 Kren.
4. 36).

Asan .Josva 15, 42). By i Syd-Juda, tildelt

Simeons Stamme (Josva 19, 7). Ogsaa kaldet
Kor-Asan (1 Sam. 30, 30).

Asanja (Nch. 10, 9) Fader til Leviten Jesua,
dcr underskrev Esras Stadnestelse af Mose
Pagt.

Asareel (1 Kren. 4, 16) nievnes i Juda Stam-
me* Sla?gtregister. En A. af Pnesteslaigt deltog
i den hejtidclige Indrielse af Jerusalems Mure
efter Eksilet (Nch. 12, 36).

Asareela (1 Kran. 25, 2), Sen af Asaf, Med-
1cm af det davidiske Sangerkor.
Asarhaddon, se Assurhaddon.
Asarja (Gud hjrelper), aim. hebr. Navn isa?r

i Prastcsltegterne (1 Kren. 6, 9— 14). De mest
bekendte ere: 1) Sadoks Sen (1 Kong. 4, 2),

Ypperstcpnest under Salorao. — 2) Natans
Son (1 Kong. 4, 5). den evcrste over de 12 Stat-

boldere eller Befalingsmend. — 3) Obcds Sen
2 Kren. 15, 1), en Profet under Kong Asa. —
1; 2 Senner af Kong Josafat, myrdede af deres
Broder, Kong Joram af Juda (2 Kran. 21). —
ai Kong Ussija ligesom dennes Son, Akasja,
2 Kong. 22, 6), antog officielt Navnct A. (1

Kren. 3, 12), hvormed han ogsaa nsevnes i

Kilcindskrifter. — 6) Hans samtidige Ypperste-
pnest (2 Kron. 26, 17). — 7) Kong Hiskijas

Yppersteprsest (2 Kren. 31. 10). — 8) En af
I*rofcten Daniels 3 Venncr (Dan. 1, 6), se Daniel.
— 9) Engelen Rafaels betydningsfulde Selvbe-
Icgnelse (i Tobias 5, 16) Azarias er en gncsk
Korm for A.
Asarjas Ban, se Daniel.

Asasel (3 Mos. 16, 8. 10. 26) oversales dels:

•den, tier leder vild<, dels >det, som skal bort-

stodes*. I sidste Tilfaclde have vi blot en
alraindelig Betegnelse af den omtalte Buk som
Rcpncscntant for Synden. Selv i forste Til-

fxldc er det ikke sikkert, at her tsenkes paa
en bestemt Diemon. Ordct forekemmcr cllers

ikke i Kanon som Egennavn. — Man har sat
A. i Forbindelse med en Folketro paa en sa?r-

liR Orkenaand eller ment, at her egl. sigtedes
til en tikendt kanaanreisk eller iegypti.sk Gud-
dom. Deu senere jediske Tcol. gjorde A. til

den ypperste af de faldne Engle.
Asasia (1 Kron. 15, 21). en af Kong Davids

Sangere, der musiccrede paa Harpe, da Pagtens
Ark flyttedes til Jerusalem.
Asbea (1 Kren. 4, 21), Sltegt af Simeons

Stamme, beremte som Linncdvrevere.
Asbel (1 Mos. 46, 21), en af Benjamins Sen-

ner, der fulgte Jakob til jEgypten (jfr. 4 Mos.
26, 38).

Asbuk (Neb. 3. 16), Fader til en Nchemja, der
deltog i Istandsxttelsen afJerusalems Mure efter

Eksilet.

Ascanius. Ments, en af de 7 romsdalske
Prsester, der er kendt under Navnet >Syv-
stjernen*. M. A. dede som Sogneprest til Aure
og Provst over Nordmere Provsti 1740. A. B.
Ascensio Jesajae (>Jesaja's Himmelfart<), en

kristelig Apokryf, sammensat af 2 ganske for-

skcllige Dele: 1) en oprindelig jedisk, men
kristelig intcrpoleret Legende (Jes.'s Martyrium),
som lader Profeten blive gennemsavet — en
Overlevering, som sandsynligvis ogsaa Hebr.

11, 37 har for 0je — og 2) en (kristelig) Bc-
retning om en Himmelrejse, som Jcs. i en
Vision foretager. Paa yEthiop. foreligger A. J.

(overs, fra Or.), og den cethiop. Tekst er, med
lat. Overs., udgivet af Dillraann 1877. Bogo-
milerne og Katarernc syncs at have brugt
Bogen i en lat. Overs. En saadan blev alle-

rede 1522 trykt i Venezia eftcr et nu tabt

Haandskrift. S. 0.

Aschaffenbnrg, By i det baierske Nedre-
franken, hvor der 1447 holdtes en Rigsdag og
et Konvent om Anerkendelsen af Pave Nikolaus
V. Aftalerne her dannede Indledningen til

Wiener-Konkordatet 1448. Dette er, som Con-
cordata Aschaflenbnrgensia, aftrj'^1 ' E. Munch,
Vollst. Sammlung aller Konkordate (Leipz. 1830)

I, 88 f.

Aschan, Peter Adolf, f. 18. Okt. 1818 i

Laukas, Student 1837, Mag. philos. 1837. Lck-

tor i Matematik og Fysik i Kuopio Gymnasium
1846. Sogneprest og Provst i Sakkola 1873.

Dede 3. Juni 1896. A. var den forste, som
udgav Laereboger i Geometri (1857) og Trigo-

nometri (1886) paa Finsk; desuden publicerede

han 1853 og 1863 Kuopio Stilts Matrlkel. A. N.

Aschera, se Astarte.

Aschi (Aschc), Rabbi i Sora i Babylon, d.

427 e. Kr., var >en toneangivende Autoritet<

iblandt Joderne, der kaldte ham Rabbana (vor

La?rer). I sin lange Arbejdstid samlede han
de jediske Traditioner, Mischna, og lagde dcr-

ved Grundcn til Kasmpevrerket den babyloniske

Gemara (Fuldkommengerelse a: Forklaring af

Traditioneme), en Del af Talmud. R. V.

Asdod (Azotus, nuvrerende Asdud) fllistaeisk

By ved Middelhavets Kyst mellem Askalon og
Joppe, var Ssdet for Dagons Kultus (1 Sam.
5). Byen blev tildelt Juda (Josva 15, 46), men
erobredes ikke. Herhen bragtcs Arken af

Filistrene. Som vigtigt, strategisk Punkt be-

ma?gtigede Kong Ussija sig den. Siden ind-

tog Sargon den. Ligesaa Psammetik. 163 erob-

redes den af Judas Makkabscr, 148 af Jona-

tan. Romerne gav den til Herodes. Evangelisten

Filip pra?dikede her (Ap. G. 8, 40), og Byen blev

siden Biskopsssede. Den nuvairende By liggcr

smukt, omgivet af Frugthaver. En Times Vej

nordligere ligger Ruiner af Havnebycn, dcr i

den kr. Tid bensevnedes Asdod ved Havet.

AsSitct cr den Egenskab hos Gud, at han
i sig selv har Grunden til sin Tilvserelse og
sit Liv.

Aseka (Josva 10, 10), By i Judas Stamme
paa Vestskraaningen, 0. for Dammim. Bc-

fcestedes af Rehabcam (2 Kron. 11, 9), belcjredcs

af Nebukadnesar (Jer. 34, 7). Omtales efter

Eksilet (Neh. 11, 30).

Aser (Josva 17, 7), By N0. for Sikcm paa
Gnensen af Manasses Laud. Ideutiflcercs med
det nuva?rendc Tejasir.
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Asfar (1 Mak. 9, 33), en Brand i Tekoas
0rk, S. for Betlehem, V. for det dode Hav.
Identificeres mcd nogle Ruiner Bir ez-Zafe-

ranch.
Asgad (Esra 2, 12), Slregtsoverste, hvis Slaegt

vendte tilhage fra Eksilet med Serubabel.

Asgot, Biskop i Viborg o. 1208, dode 1220.

Hans Virksomhed cr ukendt ; han nrevnes kun
ved Bortgivelsen af nogle Kirker.

Ashnr (1 Krou. 2, 24), SUegtsoverste og Sltegt

i Juda Stamme.
Ashurim, Assurim, (1 Mos. 25, 3), Efter-

kommcre af Abraham og Ketura. Stammen
maa rimeligvis identificeres med en af de mange
arabiske. Hes. 27, 23 narvncs Assur saramen
med Sabteerne.

Asia. I Biblen. I saerlig Betydning kaldes

Lilleasiens vestlige Landskaber (Mysien, Lydien,

Karien) >A.« (Ap. G. 2, 9); i mere omfattende
Betydning bruges A. om den romcrske Provins,

der desuden indbefattede Kongeriget Pergamon
og en Del greske 0er (1 Pet. 1, 1). Ogsaa
det gamle Seleukiderige kaldes A. (1 Mak. 8,

6), hvorimod Biblen ikke bruger A. om Verdens-

dclen. — A.'s 0vcrster (Ap. G. 19, 31), Asiar-
kernc, kaldes et Kollegium I den rom. Pro-

vins Asia, dannct af udvalgte Mtend fra de
enkelte Byer, der paatog sig Ordningen af de
aarlige Fester, der holdtes til JEre for Kejseren

og Rom, afvekslende i forskellige Byer. Dissc

Asiarker og deres Familie dannedc et Slags

Aristokrati.

Asiarker, se Asia.

Asiel (1 Kran. 4, 35), Sltegtshovding i Si-

meons Stamme. En af Kong Davids Sangcre,

der musicerede ved Pagtens Arks Flytning til

Jerusalem (1 Kren. 15, 20), bierer samme Navn.
Asien. Mission. I. De muhammedanske

Landc. 1) Asiatisk Tyrki. Man regner

her 16 Mill. Beboerc, deraf godt 12 Mill. Mu-
hammedanere og o. 3 Mill. Kr., nemlig 1— l'/j

Mill, gr.-kat.,
s
/4
— 1 Mill, monofysitiske Ar-

meniere. De sidste Andes spredte over hele

Lilleasicn, desuden i Konstantinopel (150,000),

Persien og Sydrusland (ialt 2'/, Mill.); ved Flid

og Handelsdygtighed (men ogsaa ved Aager) have
de vundct bedre Kaar end den evrige for-

armede Befolkning; Palgrave sartter dem hojere

end de gr. Kr. og siger, at paa dem er Euro-
pieernes Sympati mindst spildt. I det nordlige

Mesopotamien og Syrien leve 85,000 mono-
fysitiske Jakobiter, i Kurdistans Bjergdale 56,000
Nestorianere (foruden 25,000 i Persien ved Oru-
miasocn). Endeliger der 4—500,000 Kr. forenede
med Romerkirken : Maroniter, unerede Gnekere,
Armeniere og Jakobiter samt Nestorianere

(>kaldsiske Kristne<). I denne Folkeblanding
have amerikanske Kongregationalister og
Presbyterianere arbejdet siden 1821 med
stor Energi ved Skoler, Boger (en arab. Bibel-

oversrettelse) og evangelsk Pnediken. En di-

rektc Mission til Muhammedanerne var og er
umulig i Tyrkiet (som i Persien), trods alle

Sultanens Lofter om Religionsfrihed. Men man
haabede at paavirke dem indirektc ved at

bringe Lys og Luft ind i de forstenede oster-

landske Kirkesamfund, der ved deres dode
Formvsesen have tilsat Saltets Kraft, og ved
deres slettc Liv, deres Billeddyrkelsc og Maria-
kultus gjort Kristennavnet foragtet hos de

strengt monoteistiske Muhammedancre. Det
var Amerikanernes Mening at virke indenfor
de bestaaende Samfund uden at bryde med
disse; men med deres ensidige Protestantismc

og Skriftkristendom og deres kirkelige Radikal-

isme lykkedes det dem ikke at undgaa Brudet,

I Li lie asien (med Konstantinopel) arbejder
den kongregat. American Board srerlig blandt
Armenierne, hvor der allerede var kommen
en evangelsk Bevregelse i Gang (Pethtimaljan,

Hohannes Sahakian o. a.), som Missionen kundc
stotte og fremhjaelpe. Ved den armeniskc
Patriarks Bandlysning af de evangelskc (1846)

nodtes disse til at danne egne protestantiske

Menigheder i Konstantinopel og Lilleasicn,

hvilke 1850 anerkendtes af Porten som en
politisk Korporation i Riget, lige med de andrc
Kirkesamfund. De 1000 Protestanter, som da
traadte ud, ere siden voksede op til o. 50,000
i 1895 med 111 organiscrede Menigheder, 90
indfodtc Prtester og 10,935 Kommunikanter
(members). En stor Betydning for Leftelsen

af den kr. Befolkning i Tyrkiet (srerlig Ar-
meniere og Bulgarer) har Amerikanernes Hej-
skole ved Konstantinopel (Robert College) haft.

Desuden har Missionen et (kvindeligt) College i

Konstantinopel og 4 i Asien (deraf 2 kvinde-
lige), samt 3 teol. Skoler i Marsovan, Marash
og Harput, hvor den uddanncr dygtige ind-

fodte Pnestcr, i alt 102 Undervisningsanstaltcr

med 19,812 Elever. Fra Konstantinopel over
Brussa, Smyrna, Sivas til Erserum og Aintab
virke i over 20 sterre Staler 152 amerikanske
Msend og Kvinder i Missionen med en aarlig

Udgift af over */» Mill. Kroner. Denne Virk-

somhed har ogsaa faaet Betydning for de andrc
Samfund ved at tvinge disse til at la?gge mere
Viud paa Skoler og evangelsk Pnediken. Men
i 0jeblikket er den som lammet under den
gruelige Forfolgclsc, der begyndte i Sassun
(Avgust 1894) og fortsattes i Efteraarct 1895 i

Konstantinopel og over hele Lilleasicn, og
alene er rettet mod Armenierne, baadc de
gregorianske og de protestantiske. Mindst 20
protestantiske Pncster ere myrdede, Kapeller
og Skoler i stort Tal plyndrcde ellcr bnendte.
Men mange armeniske Kr. have mcd frit Valg
taget Doden under Pinsler fremfor at reddc
Livet ved at fornrcgte Troen, og derved vist.

at der cr Livskraft i disse Menigheder og
en bedre Fremtid i Ventc for dem. I Syrien
arbejde Presbyterianerne fornemmelig ved
Skoler (deb protestantiske College i Beirut,

hvor der uddannes indfodte La?ger) og Ltcgc-

mission. Desuden er der Skoler og smaa
Menigheder paa Libanon, i Damaskos o. fl. St.

De britisk-syriske Skoler (Fru Thompson efter

Blodbadet 1860) samle henved 4000 Born, kr.

og muhammedanske. Ialt er der 200 Skoler
med 18,000 Elever og vel 5000 protestantiske

Kr. (1858 members). I Paliestina flk Fr.

Vilhelm IV af Preussen 1842 oprettet et evan-
gelsk tysk-engelsk Bispedomme, der aflostes

1887 af et engelsk. Biskop S. Gobat 1846—79
(se Art. Gobat) virkede sserlig for Skoler og fik

en evangelsk Mission i Gang, der har smaa
Menigheder, mest fra Grsekerne, i Jerusalem.
Gaza, Jaffa, Nablus, Nasaret og Salt. Den
tyske >Jerusalemsverein< stotter arab. Menig-
heder i Betlehem og Beit Djala (o. 200 Kr.

,
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og omkring i Landet dannes der evangelske
Kolonier fra >Fader< Schnellers syriske Bornc-
hjem i Jerusalem, hvor ogsaa Diakonisser fra

Kaiserswerth have et Bernchjem (Talitha Kumi)
og et Hospital. Skolerne segtes tidligerc ogsaa
af muhammedanske Bern og vare vel sete hos
Befolkningen og Myndighederne, men nu holde
disse de muhammedanske Bern borte. Bedst
gaar det med La?gemissioncn (den engelske
Jedemission i Safed, den skotske Frikirke i

Tiberias). I Arabien er der i de seneste Aar
begyndt nogle Missionsforsog. vcd dc skotske
Presbyterianerc i Aden (J. Keith-Falconer d.

1887), saint den anglikanskc Biskop French i

Muskat (d. 1891) og Amerikanere 1 Basra. —
2) Persien. Her have dc amerikanske
Presby terianere arbejdet siden 1835 iblandt

de 26,000 Nestorianere paa Orumiasletten (samt
Bjerg-Nestorianerne i Kurdistan) under lignende

Forhold som omtalt ved Tyrkiet, og samlet 31
protest. Menighcdcr med 39 indfodte Pnester,

2270 Kommunikanter og 3300 Elevcr i Skolerne.

De have endvidere samlet smaa Menigheder
blandt de 43,000 Armeniere i Tabris, Teheran
og Hamadan; i Ispahan med Julfa er der en
nnglikansk Mission. Ogsaa nogle Muhammed-
anerc ere debte (Mirza Ibrahims Martyrium
1893). Et tysk luth. Missionsforsog i Nord-
persien 1893 endte med de to Udsendinges
t'dvisning.

II. Russisk Asien. Her arbcjder den
russisk-ortodokse Kirkc med hastig Oaab og
liden Undervisning i Sibirien o. a. St. Tid-
ligerc protest. Missionsforsog, et engelsk blandt
Burjsterne ved Baikalseen (1819—40) og et

fra Basel (Zaremba) blandt Muhammedanernc
i Armenien (1822—35), ere standsede vcd Re-
geringsforbud. Nu forsege amcrik. Missionsrer
blandt Ncstorianerne i Tiflis, og det svenske
Missionsforbund arbejder i Kavkasus (siden

1882).

III. Britisk Indien (Forindien med Assam
og Ceylon) se Art. Indien.

IV. Bagindiens 40 Mill, here til de tibcto-

kinesiskc Folk, med Undtagelse af Malajcrne
i Syden og maaske Karcnerne; dc flestc af
dem ere Buddhistcr. 1) Birma trellcr o. 9
Mill, lndb., nu alle under britisk Herredommc.
Den amerikanske Baptistmission (fra

1813) har her haft en rig Host, siden Judson
(se Art. Judson) 1819 debte den ferste Birman,
dog ikke blandt de sorglese Birmaner (o'/2
Mill.); af dem er der endnu kun o. 4000 Kr. Det
cr de undcrtrykte dremondvrkende Karener
(650,000), der ere stremmede ind siden 1828
Ko Tha Bju deu ferste omvendte og Evange-

list), i Egnene om Tavoj, Maulmein og Taungu
(Mason og den indfedte Sa Quala), ogsaa i

Rangun og Bassein, trods haarde Forfolgelser
fra Birmanerne. 1854 var der debt 8506
Karener. Og 1893 take Baptistcrne 31,672
debte Karener med 158 indfodte Pnester og
505 Skoler med 13,306 Elevcr. Mcnighcderne,
sserlig blandt Sgau Karenernc I Bassein, brerc
for det meste selv Udgifterne til Pnester, Kirker
og Skoler, ligesom de drive eu Missionsvirksom-
hed i det nordlige Siam. En Spaltning blandt
Baptisterne gav Anledning til, at dc bojkirke-
lige Anglikanere tnengte ind iblandt Ka-
renerne og nu ta;llc 6000 debte af disse. Og-

saa Katolikcrne benyttede Lejligheden. I

Bhamo ved Kinas Graense have Baptisterne
optaget Arbejdet blandt Bjergstammerne Shan
og Kakhycn (78 debte). To unge Danske, Hans
Poulsen og Hans Jergen Jensen, forsegtc 1886 at

missionere iblandt Redkarencrne (i Pobja),

men dede begge. — 2) Siam havde inden den
nyeste Landafstaaelse til Frankrig o. 10 Mill.

Indb., deraf 3 Mill. Thai eller Siamesere, 3

Mill. Lao, begge besuegtede med Shanfolket i

Birma, og henved 2. Mill, tilflyttcde Kineserc.

De amerikanske Presbyterianerc arbcjde

her (siden 1840), solicit (med 16 ordincrede
Missionterer og 8 Liegcr), men med liden Frem-
gang, blandt dc slappe Siamesere i Hovedstaden
Bangkok med dens 700,000 Indbyggere af alle

Racer og nogle andre Steder (292 Kommuni-
kanter). En bedre Arbejdsmark have de (siden

1867) i Vasalstaten Laos med dens kraftigerc

og serligere Befolkning; en Forfelgelse 1870
endte vcd Kongens Ded, og et Toleranceedikt

1876 fra Kongcn i Siam gav Missionen fuld

Frihed. 1 1895 var her 1376 Kommunikanter,
hvoraf 305 vare komne til i det sidste Aar:
nyc Dere aabne sig, og Missionen er meget
lovendc. — 3) Anam med Tonkin og Kam-
bodja er udelukkende katolsk Arbejdsmark
med en rig Host, men mange Ofrc af Mcnneskc-
liv under svsere Forfolgelser, hvilkc vistnok

hieiige sammen med de katolske Missiomercrs

lndflltring i, ssrlig fransk, Politik. Romerkirken
opgiver for hele Bagindicn 771,000 Kristne med
419 indfodte Pnester. — 4) Malakka. I de
engelske Besiddelser er der en engelsk Missions-

virksomhed og en strerk katolsk Mission.

V. Dc indiske 0er. 1) Nederland.sk In-

dien taller 32'/, Mill, dels egtl. Malajer, dels

Javancre og Sundanesere (Java), Battaer (Su-

matra), Dajaker (Borneo), Alifnrer (Celebes

o. a. 0er). Dc flestc ere Muhammedaoere.
Den fra Begyndelsen drevne Regeringsmis-
sion blev mere og mere utilstrakkclig, og
de indsamlede Menigheder forsemtes og for-

faldt. Fra 1812 traadtc nedcrlandske o. a.

Missionsselskaber til, men medte liden Vel-

viljc hos Regcringen, der begunstigede den
stierkt fremtnengendc Islam. Efter kostbarc

Krige paa Sumatra har Regcringen foraudret

sin Politik og stotter nu Missionen. En
rig Host har Barmcr-Missionen (Rhei-
nische Mission) siden 1861 haft blandt Bat-

taernc paa Sumatra med Nias, hvor de debtes

Tal er vokset fra 5009 i 1880 til 31,076 i

1894, og Tilvieksten vedbliver, 6000 stod 1895

i Daabsundervisning; sserlig glxdeligt er det.

at mange af de dobte komme fra Muhamme-
danerne. Paa Borneo har det samme Selskab

(siden 1835) blandt Dajakerne kun 1599 Kristne.

Hovedoen er Java med 20 Mill. Muhammed-
anere; her virke 34 Missionasrer, de flcste fra

Nederlandene ; der er kun 17,000 Kristne. Den
storste Frcmgang har Missionen haft paa
Celebes (Riedel og Schwarz 1834—60); Halv-

ocn Minahassa er mesten et >kristcnt Land<
med 134,277 evgl. Kr., 4082 kat. og kun endnu
11,000 Hedninger, der synes snart at ville belt

forsvinde, da der 1894 dobtcs 1578 voksne.

Paa mange af de mindre 0er mangier der til-

stnekkelig Arbejdskraft til at bctjene de ved

Regeringsmissionen samledc talrige debte, saa-
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ledes paa Molukkerne (Josef Kara 1815— 33).

1 alt Andes der i Nederlandsk Indien 104 Mis-

sionaerer og maaske 300,000 Hedningekristne. —
2) Paa britisk Borneo og i Rajah Brookes
Land virker en anglikansk Mission (4000

Kristne). — 3)Filippinerne (spanske) taelle

o. 7 1
/, Mill, mest malajiske Beboere, en Del

Negritoer, der ere Hedninger paa et meget lavt

Trin. 6 Mill. Malajer ere rom. Kat. (siden 16.

Aarh.), i trykkende Afhaengighed af det rom.
Prtesteskab, en medvirkcnde Anledning til den
nuverende Rejsning mod dct spanske Aag.

Desuden er der nogle Muhammedanere.
VI. Kin a, se Kina.

VII. Japan, se Japan. V. Sn.

Asima (2 Kong. 17, 30), en syrisk Guddom,
dyrket i Hamat og indfort i det senere Samaria.

Vi vide intet om den.

Asinarii (jEselsdyrkere) var oprindclig et

spottende Navn forJederne, fordi det hed sig,

at de dyrkedc et JEsel. Siden gik det over

paa de Kr. Paa Palatinerbjcrget, i Pagernes
Kammer, bar man fundet en Graffit, paa hvilkct

man ser en mandlig Figur med et .Eselshoved,

der med begge Armene er naglet til et Kors. Se
Art. Spotkrucifiks.

Asisa (Esra 10, 27), en af de Israeliter, der
over for Esra maatte forpligte sig til at lade sin

ikke-jadiske Hustru fare.

Askaby Kloster i Bankekinds Herred l
1

/.

Mil 0. for Linkdping tilhertc oprindelig Cister-

ciensernonner og var (ifelge et Vrernebrev fra

Pave Lucius 111) et af Sverigs icldste Klostre.

Det omfattcdes med Velvilje af Konger og
Rigsforstandere og ejede ved Reformationstiden
store Jordbcsiddelser i Ostergdtland og paa
6land. Ved Rcduktionen 1527 inddroges dets

Kostbarheder i Statskasscn, og Klostret bort-

forpagtedes med Moderklostret Vrcta til dcttes

Abbedisse. Klosterkirken, nuvocrende Sogne-
kirke i A., er delvis bevaret. O. A.

Askalon, Asklon, nuva?rende Askulan, gammel
Aiistansk Kongestad ved Middelbavet, S. for

Joppc. Erobredes vel af Juda (Dom. 1, 18),

men Besiddelsen af den varcde kun kort. Den
var Ssede for Dyrkelsen af Gudinden Derketo.

Profeterne Amos, Scfanja og Sakarja trucde
den. Byen segte at afkaste Sankeribs Aag.

2 Gange erobredes den af Makkabteeren Jo-

natan. Herodes d. st. fodtes her og smykkede
derfor Byen med Pragtbygninger. Aar 65 segte

Jedcrne forgjeves at erobre den. Siden blev
den Fristad under romersk Herredomme. Paa
Korstogstiden erobredes den gentagne Gange
og edelagdes sluttelig. De Leg, som i Oldtiden
gjorde Byen bcremt (Ascalonine, Skalotter),

vokse endnu vildt der. Havnen er nu lillc

og slet.

Aske. Stev og Askc var i det gl. T. og
hos Osterh-cnderne Symbol paa Intethed og
Sorg. Abraham kalder sig >Stov og Aske<
over for Hen-en (1 Mos. 18, 27; jfr. Jjob 30,

19). Som Tegn paa sin Sorg tog Tamar Aske
paa sit Moved (2 Sam. 13, 19); den sorgende
Jjob sad >midt i Asken< (Jjob 2, 8; jfr. Lk.
10, 13), og hos Profeten er det, at kaste Stev
paa sit Hoved og va:lte sig i Aske, Tegn paa For-
frerdel.se og Fortvivlelse (Hes. 27, 30). Da
Daniel vendte sit Ansigt til Gud med ydmyge
Begreringer, var nan >i Faste og Sa>k og Aske<

(Dan. 9, 3), og da Jjob >forkastede, livad haw
havde sagt<, angrede han >i Stev og Aske<
(Jjob 42, 6). Den elendige klager over, at ban
har >t«eret Aske som Bred< (Ps. 102, 10), og
den sorgende over, at han er >nedtrykt i

Askcc (Begr. Bog 3, 16). Ogsaa hos Gnekerne
var det, at stre Aske paa sig, Tegn paa Sorg;

da Akilles (Iliaden XVIII, 23 f.) sergede over
Patroklos, streede han >graalig Aske< paa sit

Hoved og den prregtige Kjortel, og de sorgende
Madre hos de gr. Tragikere gore det sammc.
Herodot fortajller, at dette ogsaa var Skik i

Mgypten. I den kr. Oldtid og i Middelalderen
vedblev Asken at vsere Sorgcns og Intethedens
Symbol. Asketen streede Aske paa sit Hoved.
og den segte Discipel af Frans fra Assisi lsengtes

efter at do som en fattig paa en Askehob.
Askenas (1 Kren. 1, 6; 1 Mos. 10, 3), en Jafe-

tide, hvis Efterkommere af nogle sammen-
stilles med Frygerne (Askaniere). Ifelge en

jedisk Tradition, isrer i Middelalderen, ansaas
A. for Betegnelse for de germanske Folk.

Aske-Onsdag (dies cineris). Denne Dag,

Onsdagen for 1. Sondag i Fasten, indlcder den
strenge Faste; den er caput jejunii. 1 den gl.

K. og i den a?ldre Middelalder var det Skik, at

de bodfserdigc ved Fastens Begyndelse medte i

Kirken med askestreede Hoveder og i Bods-
dragt. Senere streede alle Kr. Askc paa dercs

Hoveder, og nu er der i den rom.-kat. K. til

A.-O. knyttet en sierlig Gudstjeueste. Askcn
af de paa forrige Aars Palmesondag indviedc
Palmegrene stilles paa Altret, og efter forskl.

Banner bliver den st«nket med Vlevand og
gennemreget med Regelse, hvorpaa Praesten,

ofte med en lillc Pensel, dyppct i den, tegncr
et Kors paa Panden af de paa Altrets Trin
fremtraedende Prajster og Lcegfolk, idet han
sigcr: >Husk paa, o Menneske, at du er Stev
og skal blive til Stev igen!< Stundum nejes

han med at stre lidt Aske paa hver cnkelts
Hoved. Derpaa felger en Mcssc, der til Lektic

har Joel 2, 12—19 og til Evangelium Mt. 6,

16—21. Hvor gammel denne Kirkeskik er.

kunne vi ikke sige. Vi vide kun, at en Synodc
i Benevent 1091 befalede, at alle Pnester og
La?gfolk, Msend og Kvinder, paa A.-O. skulde
modtage Aske paa deres Hoveder. Den angli-

kanske K. holder Ash-Wednesday mod en ssrlig

Kollekt og OpUesniirg af de to fra den rom.
Liturgi arvede Laesestykker.

Askese. Overalt, hvor det erkendes, at der
er et Modsstningsforhold mcllem Aand og
Natur, og at Aanden ber voire sejrende og le-

dende, vil det Krav fremsaettes, at Naturen
gennem Optugtelse skal undcrordne sig Aanden.
En saadan Optugtelse eller Indevelse kaldcs
Askese {uaxtjm;, Ovelsc). I sin videst gaa-
ende Yderlighcd tneffe vi den i de ostcrlandskc
Beligioner, soerlig i Indien, hvor Brahmanismens
Emanationslrere, ifelge hvilkcn den legemligc
Eksistens er en stedse slettere og ringcre Ud-
stromning af Brahma, har fremkaldt alle-

haande Selvpinsler lige indtil Lcmla?stelse og
Ded, forat Sjeelen paa denne Vis lutret og
renset kan vende tilbage til sit Ophav.
Den kristelige Aabenbaringstro opfatter For-

holdet mellem Aand og Natur paa en dybere
Maade. Efter denne er der fra ferst af ingen
Strid mellem dem, men begge ere oprindelig
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skabte i lykkelig Harmoni (1 Mas. 1. 31). Forst
ved Syndcfaldet sker der en Forandring, Na-
turen, eller, som den ogsaa kaldes, >Kodet<
viser sig i Trods mod Aanden, og begge staa

liinanden imod (Gal. 5, 17).

Det er da ikke fra Endeligheden, men fra

den onde Vilje, at Spliden stammer, og den
kan kun tuevcs ved, at den onde Vilje tilbage-

ta«es i Angeren, og et nyt Liv i Tro og Kter-

lighed scettes ved Gcntedelsen. Men det nye
Liv maa styrkes gcnnem Hclliggorelsen, og
hcrtil kreeves Indovclscns eller Askesens op-
dragende Tugt. Apostlen Paulus skildrer den
under en Raekke Billeder, laante fra Samtidens
Kamplegc og Krigertjcneste (1 Kor. 9, 24—26;
Fil. 3, 12—14; 1 Thes. 5, 8; Ef. 6, 13 f.). Men
allerede tidlig gar der sig en Misvisning
gteldendc i den gamle Kirke, idet man taber
Klikket for Askesens egentlige Maal og indre
Vaesen, og mere og mere opfatter den som en
blot udvortes Handling, et oput operatum,
hvonned Mennesket selv kan fortjcne sin Salig-

hed. Askesen betragtes som enstydig med en
Forsagelsc af Livets Goder. Asketer ere saa-

danne, som i Stilhed og Ensomhed drage sig

tilbage fra det bevaegede Verdensliv. Paa Grand-
lag af dcnne Tankegang udvikler Enebocr- og
Munkcvtesenet sig, og i Klosterlivet med al

(lets selvlavcde Askese finder Middclaldcren sit

religios-sasdelige Ideal, hvilket endnu den Dag
i Dag fastholdes af den rom. og den gr.-kat

Kirke.

Reform atorerne nedlagdc en kraftig Indsigelse

herimod, og fornemmclig var Luther, der selv

i sin Uugdom havde d revet den strengeste

Munke-Askese og i fuldt Maal erfaret dens
I tilstrickkelighed, utraettelig i sin Polemik mod
Samtidens falske Askese. Som Hovedsynspunkt
fastboldt ban sin evangelske Grundsaetning,
hvorefter fuld og evig Salighed ikke kan vindes
ved nogensomhelst menneskelig Gcrning eller

Askese, men ene og alene skaenkes af Guds
Naade, som modtages af Troen. Som Folge
heraf kan Askesen kun va-re Middel, ikke have
sit Maal i sig selv. Endvidere forkastes al

unaturlig Sclvpinsel, ligesom ogsaa Mishandling
af Legemet, eller endog Leratestelse. Hvad
der giver Askesen sit stedelige Vaerd, er ikke
den ydre Form, hvorunder den fremgaar, men
den Aand. hvori den drives, hvilken fremfor
alt maa vterc sand Selvforna?gtelse og Ydmyghed.
Naar Askesen betragtes fra dcttc Synspunkt,

behover man ikke at sage la-nge for at flnde

de rette asketiske Midler. Livet selv med sine

ntangeartede Tilskikkelser frembyder dem i

rigt Maal, navnlig vil dcts Modgang og Gcn-
vordigheder, naar de basres paa rette, kristelige

Maadc, vaere et ypperligt asketisk Middel til

Indevclseaf Sagtmodighed, Ydmyghed og frem
for alt urokkclig Tillid og Fortrestning til Guds
Naade.

Ved Siden heraf ville ngsaa sa?rlige asketiske
Midler af rcligios-ssedelig Natur kunnc an-
vendes. Den hellige Skrift anviser jajvnlig

Aarvaagenhed og Afholdenhed. samt Bon og
lirkelig Opbyggelsc. Men ogsaa om disse Hand-
linger gnelder, at de rent udvortes som blotte,

ydre Handlinger ingen Vaerd have, men faa det
torst ved den Aand, hvori de drives.
Den evangelske Kirke f.jrkaster derfor ikke

Askesen, men den gor i Modstctning til Romer-
kirken greldendc, at den sande Askese ude-
lukker al menneskelig Fortjeneste og Selvret-

faerdighed, at den derfor kun kan vaere Middel,
ikke Maal, og at dens Vierd ganske vil afhienge

af den Aand, hvori den drives, nemlig ude-
lukkende med det Formaal for Oje at styrke

Viljen i det gode og indeve Sind og Hjerte i

sand kristclig Tro og Ka?rlighed til Gud og
Naesten. H. S.

Asketer, se Art. Askese og Munke.
Asketisk Literatur, se Andagtsboger.
Askidas, se Theodor A.

Aslaksen (Axclsen), Cort, f. i Bergen 28.

Juni 1564, fandt tidlig en Velynder i den ber-

gensiske Biskop Jens Skjelderup, som skaffedc

ham i Skole i Malmo. 1584 blev ban Student.

En Tidlang var ban hos Tyge Brahe paa Hveen,
men 1593 rcjstc ban, cfter at have vundet
Magistergraden, med kglt Stipendium og som
Hovmester for to unge Adelsmasnd, til Udlandet.

Han opholdt sig 1 de 6 Aar, Rejsen varede,

ved Univcrsiteter i Tyskland, Schweiz, Frank-
rig, England og Skotland. Allerede 1597 skrev
A., der var Platoniker, et lat. Skrift, i hvilket

han segte at godtgore Overensstemmelscn mel-
lem Skriften og Naturvidenskaberne, og i sit

store V«rk Physica et Ethica Mosaica (1613)

stnebte han siden at grunde disse Videnskaber
paa Aabenbaringens Principer. Efter sin Hjem-
komst blev A. forst (1600) Prof, peedagogiens,

derpaa (1607) Prof, i Teol. ved Kbhvns Uui-

versitet; s. A. vandt han Doktorgraden. Som
Docent og Forf. lagde A. fremragende Egen-
skaber for Dagen, og han udmaerkedc sig ved
Tolerance over for anderledes tenkende. Som
H. P. Resen, mod hvis spekulative Kristologi

han polemiserede let, afviste han al Pcla-

gianisme, selv i arminiansk Form, og i et

dygtigt, dansk Skrift >Om Uduelielsen til det

euigc Liff< (1612) fastholdt han den luth. Lsre
om denne Artikel. 1 3 lerde Disputatser

(1616—18) behandlede han Dogmet om Kristi

Person fra Ortodoksiens Stade, og 1617 paa-

begyndte ban en sammentnengt Gcnnemgang
af alle Dogmatikens Artikler, beregnet paa at

vaere en Laerebog, men Vaerket blev ikke

fuldendt. Han dode 7. Febr. 1624. A. an-

befalede Studiet af Kirkehist.; hans >Bcskrif-

fuelse om den ref. Rel.« (1622) er et af de terste

Bidrag til den dske Khist. J. O. A.

Asmavet (2 Sam. 23, 31), en af Kong Davids
beromte Krigshelte.

Asmild, Hovcdgaard i Norlyng Herred, 0.

for Viborg So, tidligcre et Nonnekloster af

Augustinerordcnen, indviet til St. Margrete.

Oprindelig var det anlagt i Viborg o. 1130.

men det flyttedes o. 11 63 til A. Det stod

under Domkapitlets Opsigt. Den beromte
Bisp Gunner, der dode her, holdt i A. ved
de store Hojtidcr Gilder for Adelen og for

Klosterjomfruerne. Bisperne i Viborg tiltog

sig cfterhaanden Hcrredommct over A., der
iovrigt styredes af en Prior og en Priorinde

og havde et eget Birk. Efter Reformationcn
saekulariseredcs A. og blev kgl. Kmbedslen.
Siden 1671 er det i privat Eje. Det gamle
Hovcdskib af Kirken staar endnu. J. O. A.

Asmodasus, Da?mon i den jodiske Folketro.

omtales terste Gang i Tobias Kap. 3 som en
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lysten Demon, der i sin skinsyge Forelskclse

i Sara, Ragucls Dattcr, ombragte hendes 7 Brud-
gomme i Brudenatten ; i Talmud figurerer han
som jEgteskabsdjoevel. A. er oprindelig en
persisk Dtemon; i Avesta hedder han aeshma
datoa, >Vredens< eller >Bcga;rIighedens Dre-

mon< ; han modsrettes Engelen Sraosha (Lydig-

hed), der bestandig maa kaempe med ham; i

dct sidste store Stievne, far Ormuzds endelige

Sejr over Ahriman, er Aeshma en af de sidste

Djievle, der overvindes. En saadan fremtraedende

Stilling har deu jodiske Asmodai ingeniundc;

i den nordeuropceiske Folketro er A. sunket
ned til at blive en pudserlig Figur, >Halte-

fanden<, hvis Vanferhed sikkert kun er et

Udslag af Almuens Hang til at gore sig lystig

over en afnuegtig Djtevel. E. L.

Asmnndsen, Tyge, Biskop, er fodt 1522 i

Skaane af Smaakaarsfolk, blev Student, for-

modentlig fra Lund, studerede ved Kebenhavns
Univcrsitet og rejste 1544 til Wittenberg. Paa
Bugenhagens Anbefalingfikhan 1545—46 Under-
stettelsc fra Christian III. 1554—58 var han
Praedikant hos Hertug Frcderik paa Malmohus,
blev 1559 Professor padagogicus ved Keben-
havns Universitet, 1560 Preest ved vor Frue
Kirke i Kobenhavn og s. A. Biskop i Lund.
Som kirkelig Tilsynsmand optraadte han med
stor Strenghed, hvilket maaske var nodvendigt
under de oploste Tilstande i Skaane Stift under
Syvaarskrigcn, og da han ikkc kunde magte
Forholdene, der bleve sserlig vanskelige paa
Grund af Gejstlighcdens Uvi(je, nedlagde ban
Bispeembedet 1577 og levede siden som Kannik
i Lund til sin Dad 23. April 1586. Han var
en Ven af N. Hemmingsen, der tilegnede ham
sin bcromte Pastoral tcologi. S. M. G.

Asna (Josva 15, 33. 43), Navn paa to for-

skellige Byer i Juda Stamme, begge beliggende
i Lavlandet mod V. (Shcfela). — En Slregt af

Livegne, der fulgte Serubabel fra Babylon (Esra

2, 50), bar samme Navn.
Asnat (1 Mos. 41, 45), en regyptisk Preeste-

datter, Josefs Hustru.
Asnot-Tabor (Josva 19, 34), en Lokalitet ved

Naftali Stammes Sydgrrcnse, nmr Bjerget Tabor.
Asor (Hasor, Nasor), By med omgivende

Slette i Nrerheden af Gennesaret So, formcntlig
V. for Hulesoen. Bekendt i den jodiske Krigs-

historie (Josva 11, If.; Dom. 4, 1), isser ved
Jonatans Sejr (1 Male. 11, 67 f.).

Aspata (Ester 9, 7), Son af Jodefjenden Ha-
inan, ihjelslaaet af Israeliterne tillige med 9 af
nans Brodre.

Aspegren, Gabriel, f. 9. Dec. 1708 i Kristinc-

stad i Ostcrbotten, blev Student i Abo 1730,

Mag. i Upsala 1737 og flk 1740 oenia docendi
i Abo. S. A. prrcsteviedes han. 1749 blev

han Skolercktor i Wasa og 1754 Sogncpr. i

Jakobstad og Kontraktsprovst. Han dodc 13.

Maj 1784. Han vandt By for sin okonomiske
lndsigt, anlagde Teglva;rker, Salpeterkogerier
in. m., en Virksomhed, der forskaflcde ham
geiitagne Ancrkendelser. A. N.
Aspenas (Dan. 1, 3), Kong N'cbukadncsars

Overhofmester, der bl. a. udvalgtc Daniel til

Opdragelse i kalda?isk Visdom.
Asperheim, Ole Bugge, f. i Valders 1846,

studerede Tcol., blev siden Prrest og Professor

i den norske Svnode i Nordamerika. Fra

1878—80 var han Semandspncst i New York.

Siden levede han som Prsst i Norge til sin

Dod 1891. Han var en kritisk anlagt Teolog.

der gerne gav sig af med religiose Problemer.
Frugten af sine Studier, nedlagde ban isacr i

>Bnendende Spargsmaal< og et Par novellistiske

Arbejder. A. B.

Aspis orthodoxias, >Rettroenhedens Skjold'.

er Titlen paa et polemisk Skrift fra 1672, i

hvilket Dositheos, Patriark afJerusalem, afviscr

Kyrillos Lukaris's calvinistiske Vildfarelser. S?

Dositheos og Lukaris.

Asplund, Katarina, fodt i Beg. af 18. Aarh

.

var gift med Lorcutz Nyman, Kronlensmand i

Nykarleby (d. 1737 eller 38). Hun sluttede st£

med urokkelig Fasthed til den myst.-pietist

Anskuelse, som Bredrcne Jakob og Erik Erick-

son vare Talsnuend for. Adskillige Gange mod-
tog hun Advarsler for sine sekteriske Vild-

farelser (m. H. t. Barnedaabens og Nadvcrens
Unedvcndighed). Hun satte >det indre Ord>

over Biblen, lastede Kirkeskikke og Preeste-

skabet og beskyldte Gvrigheden for Uretfjerdig-

hed i alt, som hun ansaa for stridende med
hendes egen Samvittighcd. Hun demtes 1758

af Wasa Hofret paa Grund af sine Vildfarelser

til Boder og Landsforvisning. Hendes senere

Skaebne er ukendt. A. .V.

Asriel (1 Kron. 7, 14; 4 Mos. 26, 31), Sla-gts-

everstc og Shcgt i Manasse Stamme.
Asrikam (1 Kron. 3, 23), Israelit af Kong

Davids Sloegt, Juda Stamme. Levede i Tiden

efter Jerusalems Odelaeggelse.

Assa, se Asa.

Assail (4 Mos. 34, 26), Fader til Paltiel. der

af Mose valgtes for Isaskars Stamme for at

lyrclpe til ved Fordclingen af Kanaans Land.

Asseburg, Rosamunde Juliane von der, f.

1672, en bekendt sva?rmcrsk Kvinde, der allc-

rede i sit 18. Aar vakte stor Opsigt ved sine

formentlige Syner og Aabenbaringer. En Tid-

lang sluttede bun sig til Kiliasten Dr. J. W. Peter-

sen, og efter hans AfsaHtelse levede hun i Braun-

schweig, Wolffenbuttel, Magdeburg og Berlin.

Hun er dod efter 1708. Et Par af hendes

Psalmer have fundct Optagelse i tyske Psalme-

boger.

Assemani, en kr. (maronitisk) Familie fra

Egncnc ved Libanon. Flerc af dens Med-

lemmer have indlagt sig store Fortjenester af

de kirkeligc Videnskaber, sa?rlig ved at aabne

Adgangen til den for deres Tid kun lidt't

kendte og paaagtcde oldsyriske Literatur. I'

Den beromteste af Slmgten var Josef Simon A.,

f. 1687 i Tarablus i Syrien, d. i Rom 31. Jan.

1768. Da han horte til det med Rom uncrcdf

Kirkesamfund, gik han som ungt Mcnneske
til Rom for her at fortsa?tte sine i Hjcmmct
begj'ndte Studier. Ved sine grundige Kund-

skaber i den oldsyriske Literatur og i oster-

landske Sprog vakte han snart Opmserksomhed
og ilk Ansicttclse ved det vatikanske Bibliotck.

hvor han tilsidst blev Overbibliotekar. Af

Paverne sendtes han fl. Gange til 0sterlandcnc

for at kobe ostcrlandske Haandskrifter, font

1715, sidste Gang 1735—38. Hvcr Gang hjem-

kom han med rige Skattc; de flestc af Vati-

kanets vKrdifuIde ostcrlandske Haandskrifter

hidrorc fra ham 1 Vatikanet begyndtc ha:i

tidlig at forfatte en Kataiog over BUilio-
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tekets esterlandske Haandskriflcr mcd Ud-
sigt over deres Indhold. Han afskrev de
nuerkeligste af dem, gjorde Udtog af andre
og oversatte Tcksteme paa Latin. Katalogen
skulde omfatte alle Afdelinger af esterlandske
Haandskrifter og var bestcmt til at udgives;
men kun de Dele, dcr behandlede den syriske

Afdeliug, udkom iTrykken: Bibliotheca Orien-
talis Clementino-Yaticana (Roma 1719—28, 4
Bd. i Fol.). Dette Skrift, hvori mange vigtige

syriske Skrifter for forstc Gang ere udgivne
og ledsagede af Overstettelse, bar vteret grund-
Ixggende for Studiet af den oldsyriske Litera-

tur. Hans Samlinger til lignende Kataloger
over de andre esterlandske Afdelinger naaede
ikke at Wive trykte og gik uheldigvis til

Grunde tilligemed Restoplaget af bans trykte
Skrifter ved en Udebrand i Vatikanet 30. Aug.
1768. A. bar ogsaa udgivet Kirkefaderen
Afrem's Vterkcr, saavel de syriske som dem,
der haves paa Greesk, med latinsk Overssttelse
Roma 1732—46). Af de 6 Bind skyld.es de 3
sidste, hvor Overstettelscn er mindre god, hans
Medarbejdere, sa-rlig Benedetti (Mobarek), en
andeu Maronit (ded 1742), og Stefan E. Asse-
mani (sc nedenfor). Sammen mcd sidstnsevnte
begyndtc han tillige en Gencralkatalog over
Vatikanets samtlige Haandskriftsamlinger, saa-

vel klassiske som esterlandske; han tog ferst

fat paa de esterlandske, hvora'f 3 Bd. (syriske,

hebraiske o. a.) ere udgivne i Trykken (Roma
1756—59 i Fol.). Resten cr aldrig udkommen.
A. udgav ogsaa: en Helgenkalender i 6 Bd.
Roma 1755— 1757), Bibliotheca juris orientalis

canoniei et civilis (Roma 1762— 1766), en arab.,

en syr., en gr. Sprogltere m. m. A. var ogsaa
eu neje Kender af italienske historiske Kilde-

skrifter og udgav en Fortswttelse af Mura-
tori's Italicae Historiae Scriptores (Roma 1751
—53 i 4 Bd.) o. s. v. A. var .-Erkcbisp af Tyros
og bekleedte ogsaa andre heje gejstlige Vserdig-

lieder. — 2) Stefan Enodius A., f. 1707, d. i

Horn 24. Nov. 1782, Sestersen el. Fretter til

J. S. A., kom 1717 til Rom for sine Studiers
Skyld, flk Ansxttelse ved det vatikanske Bi-
bliotek, hvor han var t'oranfortes Medhjselpcr
og fra 1 768 hans Efterfolger. Paverne lod ham
foretage videnskabelige Rejser saavel i 0stcr-
landenc som i Europa. Under et Ophold i

Firenzc forfattede han en Katalog over de
osterl. Manuskripter i denne Bys Bibliotekcr.

Han udgav ogsaa Acta SS. Martijrum Orien-
lalium (Roma 1748 i 2 Bd.), paa Syrisk og Latin,

indeholdende syriske Martyrakter m. m. A. var
.Erkebisp af Apamea. — 3) Josef Aloysius
A., Sestersen el. yngre Broder til J. S. A., f.

1710, d. 9. Febr. 1782 i Rom, Professor i

osterlaudske Sprog ved Sapienza i Rom, udgav
lil. a. Codex Liturgicus ecclesiae unioersae (Roma
1749—66 i 12 Bd., ufuldendt) og De catholicis

t. patriarchis Chaldaeorum et Neslorianorum
Roma 1775 i 4to) m. m. — 4) Simon A., Sla?gt-

ning af de foregaaende, f. 20. Febr. 1752, dod
7. April 1821 som Professor i esterlandske
Sprog ved Seminarict i Padova, forfattede en
Katalog over de padovesiske Manuskripter, et

i numismatist Hcnseendc grundlreggende V;erk
om de kufiske Menter i Bibliotcket og et Vrcrk
om Araberne for Muhammed m. m. V. S.

Assens var i Middelaldcrcn en ret betydelig

By, vel befestet indtil Grevens Fejde. A. var
Saxle for den ene af Fyns 2 Provster, der be-

ntevnedes efter sin Prsebende, Tofte (Gamtofte),

og tillige var Forstander for Helligaandsbuset

i A. Af A.'s Provster er sterlig Christiern II's

haandgangne Mand, Hr. Hans Hansen, bekendt
bl. a. for sin Strid med Bispen, Jens Andersen
Beldenak. 2 Gange var han Kongens Scndebud
i Rom og fulgtc ham i Landflygtigheden. Han
dede udenlands som Protestant. Kirken (Vor
Frue), Fyns nieststerste, fuldfertes 1480 (for-

mentlig det ombyggede Kor), restaureredes efter

1842. A. besad i Middelalderen en Latinskole,

hvori bl. a. Peder Palladius har gaaet. Omtr.
1500 fik A. sit ferste Klostcr, Vor Frues, af

Karmeliterordenen, der flk Helligaandshuset

overdraget med Forpligtelse til at holde Hospital.

Stiftelsen forfaldt snart. Den ferste Prior,

Dr. theol. Morten Pedersen (d. 1515) var be-

remt som Pnedikant. A. herte til de Byer,

der ferst sluttede sig til Reformationen. Evan-
geliet pnedikedes her af Peder1 Laurenssen og
Christiern Skrok. Med A.'s Kebstadssogn er

nu forenet A.'s Landdistrikts Sogn og Kjierum

Sogn (H. F. Rerdam i Fynske Saml. I). J. O. A.

Assens, Ovidius Sofus, Prast, f. 1832 i

Ulvborg, blcv 1853 teol. Hand., rejste uden-
lands 1857—58 og var derefter Adjunkt i Aal-

borg 1858—69. Mcdudgiver af Aim. Kirke-

tidende 1860—64. Hans sterre Bibelhistorie

1863, mindre 1871, ere dygtige og meget brugte

Skolcbeger. Han blev Sogneprsest i Nibe-Voxlev

1869, forflvttedes til Redby-Ringseballe 1875;

1876 blev han Provst. R. V.

Assensus. Ordet bctyder Samtykkc, Til-

slutning, Bifald. Det er det tneffende Udtryk
for det rom.-kat. Trosbegreb, den upersonlige

Antagelse af, hvad Skriften indeholder, og K.

lserer. Derfor trader det i denne Betydning

tilbage hos Reformatorerne (overspringes saa-

ledes i den bekendte Definition af Trocn i

Apol. Conf. 125, 183; derimod nok lasscntiri

promissioni* 124, 182). Men i den orto-

dokse lutli. Dogmatik anvendes det som fast

dogmatisk Terminus i Udviklingen af Trosbe-

grebet, der nemlig skildres som indeholdende

de 3 Led: notitia, assensus og fiducia. Den
protest. Teol.'s Genoptagelse af dette Begreb

hsnger sammen med Udviklingen af det orto-

doksc Skriftprincip. A.-Begrebet blcv et for

Ortodoksien uodvendigt Va?rn imod den Fare,

at det subjektivc Trosprincip skulde ville fri-

gere sig fra de objektivt, i Skrift og Kirkeltere,

fastslaaedc Normer. Thi det Bifald, der fordres

i a., gtelder ikke alcne, som fiducia, den egent-

lige Genstand for Trocn (Kristus og hans For-

tjeneste), men den helc hcllige Skrift i Bc-

kcndclsesskrifternes Opfattelse. Derfor spal-

tedes Begrebet ogsaa hos sencre Dogmatikere

i assensus generatis (omfattendc Skriftordet) og

specialis (o: Antagelscn af de i Skriften givne

Forjarttelser som ga;ldendc mig). 1 deres

mangclfuldc Psykologi vaklede Dogmatikerne

mellem at siette a. i Erkendelsen (.Gerhard,

Hollaz, Quenstcdt) eller i Viljen (L. Hotter,

Heerbrand). Hele denne Opstilliug kan i denne
Form ikke mere fastholdcs. Idet den ikke

klart skelner mellem Tro og Lrere, indkapsler

den paa en forunderlig og uholdbar Maade det

protest. Trosbegreb i det rom.-kat. Den nyere
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Teologi med dens storre psykologiske Sans og
skscrpede kritiske Evne har derfor mere ellcr

mindre omformct ellcr fjernet sig fra den
gammel-ortodokse Brug af dctte Begreb. J. P. B.

Asser (1 Mos. 30, 13), Jakobs Sen mcd Leas
Tjencstekvinde Silpa, en af Israels 12 Stammc-
fyrster. Om Stammen sc 4 Mos. 1, 26; 1

Kron. 7. Om det den tildelte Land se Josva

19; Dom. 5, 17. Det var den nordligste Kyst-
strcekning, hvis bedstc Parti var Sletten om
Akkon. Imidlcrtid forblev det bedste i Foni-

kernes Besiddclse. I Historien traadte A. kun
lidct frem ; dog om tales den i Fortsllingen om
Gideon. Profetinden Anna (Lk. 2, 36) var af

denne Slaegt.

Asser af Lund, den danske K.'s forstc JErkc-

bisp, var en retstor Mand, Son af Sven Thor-
gunneson, Knud d. bl.'s tapre Forsvarer i St.

Albans Kirke. A., der omtalcs af samtidige som
vellserd og from, modtog 18. Nov. 1089 Indvielse

som Lundcbisp. Ved Erik Ejegods Pilgrims-

rejse 1102 indsattes han som Rigsforstander,

men synes ikke at have kunnet luevde sig

overfor den voldsomme Harald Kesja. Allerede
1098 havde Urban VIII lovct den dske Konge
Oprettelscn af en selvstanidig nordisk Kirke-
provins; nu gjorde Forholdene Paven Op-
fyldelsen mulig. Hamburg-Bremens iErkcstol

havde nemlig under den gregorianske Strid

sluttct sig til Modpaven (Wibert), og denne
Svigtcn af Pligterne' blev strafTet med Rettig-

hedernes Fortabelse. Af Hensyn til de andre
nordiske Rigcr blev Lund udsct til iErkesxde,
og 1103 ellcr 1104 overrakte Legatcn Alberik A.

Palliet fra Paschalis II. Pavebullen eksistercr

ikke, og A.'s Rettighcder og Gncnserne for

dissc ere derfor ukendte. Den folgcnde Hi-
storic tyder paa, at Brcmens Ret fuldtud blev
overfort paa Lund. Anselm af Canterbury,
den beromtc Teolog, der 1098 havde stottet

Erik Ejegods 0nsker, lykonskedc A. I nogle
Aar stod denne nu i hjertelig Forbindelsc med
Rom, men da Investiturstriden var bilagt ved
Konkordatet i Worms 1122, fornyede Bremen,
stottet af den tyske Konge, Kravet paa den
nordiske Kirkeprovins og frcmlagde en Rtckke
forfalskede Dokumenter. Calixtus II aner-
kendte paa det aim. Koncilium i Rom 1123
iErkebisp Adalberos Fordringer. A. forholdt
sig rolig overfor Kravcne, der en Tid vare uden
Virkninger. 1130 opstod et nyt Skisma, og
Stillingen blev nu farligere, da Innocentius II

maatte betale Kcjser Lothars Hjselp med mange
Indrommelser, deriblandt Anerkendelsen af Bre-
mens gamle Magtstilling i Norden. En pavelig
Bulle udgik til Biskop A., om at lyde sin

Metropolit. Kravet havde Vagt, da Lothar
efter Knud Lavards Mord (Jan. 1131) havde
stor Indflydelse i Danmark. Nu afsendte A.

en tyskfedt Lundekannik, Hermann, til Kurlen,
og hans Ret tnaa have vieret klar; thi 1134
afgjorde en pavelig Legat, Kardinalpresbyteren
Martin, Sagen til hans Fordel, hvorved den
dske K.'s Selvstsndighed var sikret, trods
senere Angreb. — A.'s kirkelige Virksomhed er
ellers ret ukendt. Han ordinerede adskillige
Bisper, paabegyndte den nye Domkirke, hvis
Krypte han indviede 1123. Hans Ret aner-
kendtes 1127 af den anscte Biskop Otto afBam-
berg, der begserede hans Tilladelse til en

Mission paa Rygen. Jan. 1133 berigede A.

sin Kirke med en stor Gave, al hans Fxedrc-

jord og hans personlig erhvervedc Formue. —
I de danske politiske Forhold greb A. stterkt

ind. Han stottede Kong Niels, da Almucn
efter Knud Lavards Mord rejste sig mod ham,
og mseglede Forlig paa Ringsted Landsting. Da
Erik Emune ved Jul 1133 kom til Skaane, vandt
han dog A. for sin Sag, da denne muligvis blev

bange for at miste sit Pallium paa Grand af
Magnus Nielssons Forhold til Kejscr Lothar.

I Slaget ved Fodvig 1134 opmuntrede A. til

mandig Karap for Erik, skont de danske Bisper
stottede Niels. Efter sin Sejr skrenkede saa

Erik Lunds Kirke en ny Pnebende. — Ud-
hendinge fandt A.'s ydre Fremtraeden for tarvclig

efter den Glans, Kirkens Fyrstcr andetsteds
udfoldede, og politiske Modstandere fandt ham
holdningsles; men sclv om han i Begavelse
stod tilbage for sine to Efterfelgere, viste han
sig dog sin vigtige Post vokscn i de usikrc

Tider. Han dodc 5. Maj 1137 og blev begraven
i sin nye Domkirke. J. O. A.

Asser af Roskilde var tidligerc Munk i

Augustinerkonventet paa iEskilso i Roskilde-

fjord. 1140 mevnes A. som Erik Lams Kapellan,

men han modtc allerede 1145 som Biskop i

Roskilde ved Indvielsen af den nye Lundc-
Domkirke. Hans Deltagelse i Vendcrtoget 1147
viste, at han ikke besad sin Efterfolger Absa-
lons Mod. Han dode 18. April 1158 og blev

begraven i Roskilde Domkirke. J. O. A.

Asserbo i Tibirke Sogn, Holbo Hcrrcd, var
fordum en Gaard i Hvideslsegtens Eje. Absalon
overlod o. 1163 A. til de af iErkcbisp Eskil

indkaldte franske Chartreusere; da disse imid-

lcrtid snart vendte tilbage, kom Stiftclsen under
Sorokloster. I Lobet af 15. Aarh. kom A. i

privat Eje. 1502 inddrog Kronen Gaarden og
tog den 1560 i endelig Besiddelse. Flyvesand
edclagde den dog efterhaanden, og i Begyndel-
sen af 18. Aarh. flyttede man fra den; Hovcd-
bygningen var da allerede bnendt, som dc
1849 udgravede Ruiner viste. J. O. A.

Assersen. 1) Jens A. (Johannes I), Biskop
i Aarhus 1288—1306, stottede, trods sit Slasgt-

skab med iErkebisp Jens Grand, ikke denne
i Kampen mod Kongen. Han formanede sin

fangne Frsendc til Eftergiveuhed og stadfaestedc

1299 Kongens Klage over Isarnus's Dom, som
blev appelleret til Rom. 1303 forbedrede han
Skoleforholdene i Aarhus, og i sit Dodsaar
fornyede han Bestemmclsen om, at enhver
pnestcviet Mand ferst skulde tjenc som Vikar
ved Domkirken i 2 Aar, hvorved der sikredes

Kirken veldannede Stiftsgejstligc. A. blev be-

graven i sin Domkirke, hvor hans Llgsten

endnu findes. — 2) Thomas A., Pncst i Sten-

bjerg i Angel i 50 Aar, dede kort efter sin

Resignation (Aug. 1553) i Helligaandshuset i

Flensborg, hvori han havde kobt sig en Plads.

Han stiftede et starre Legat for studerende og
traengende. J. O. A.

Assir (2 Mos. 6, 24), Sen af Koran, Shcgt-
hevding af Levi Stamme.

Assisi, By i Umbrien, den hi. Frans's
(Elegikeren Propertius's og Operadigteren P.

Metastasios) Fodeby, har vreret et beremt
Midtpunkt for Fransiskanerordenen. 17. Juli

1228, Dagen efter Frans's Kanonisation, lagde
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Pave Gregorius IX Grundstenen til den Dobbelt-
kirke (romansk Underkirke, gotisk Overkirke),

der sknlde vaere den nye Helgens Gravkirke;
Vasaris Fortselling om, at denne skyldes en
Mester >Jacopo Tedesco<, er urigtig. 25. Maj
1230 var Arbejdet saa vidt fremmet, at Frans's

Lig kunde fares over i den nye Kirke, men
den Procession, der skulde ledsage dct, blev

overfalden af vsebnede Mend, der rovede Kisten,

bragte den ind i Kirken, lukkede Dorene for

Folget og jordede Helgenen i Kirken. For-
argelsen herover var saa stor, at Paven truede

med Interdikt, hvis Byen ikke vilde gore Bod
for en saadan Helligbrode. Endnu o. 1236 synes
Overkirken ikke at have vaeret fcerdig ; der blev

ncmlig i dette Aar, til mange strenge Fransi-

skaneres Harrae, i Tyskland samlet Penge ind
til den prcegtige Bygning. 1239 maa Campa-
nilen, ifolge Indskrifterne paa et Par af

Klokkerne, have va?ret fserdig, men paa selve

Kirken blev der fremdeles bygget. 25. Maj
1253 var Innoccntius IV i A., og da blevc
begge Kirkcrne indviede i fl. Kardinalers Nser-

A"a;rclse. — S. Francesco i Assisi er blcven den
nyere Kunsts Vugge. Kunstnere som Cimabue
og Giotto (se d. Art.) kappedes om at smykke
baade Nedrekirken og Overkirken, og den nyere
Kunst, hvis Lesen er Studiet af Naturen,
traadte sine Bornesko ved den serafiske Helgens

Grav. Da man 1818 efter mojsommelige Ud-
gravninger fandt Frans's jordiske Levninger i

Klippegraven under Hojaltret, besluttede man at"

bygge en tredje, lavere liggendc Kirke til disse.

Giuseppe Brizi og Pasquale Belli fik det haedrende
Hverv at give Tegning til den, og i Okt. 1824
blev Krypten indviet. — Haand i Haand med
Dobbeltkirkens Opforelse gik Klostrets. Til

dette blev der ved Midten af 14. Aarh. fojet et

nyt, stort Sygehus, og Klostret i A. bar i Aare-
nes Lab vscret Genstand for mange indgribende
Ombygninger. 1860 bleve Munkenc udjagne.

1877 vendte nogle af dem tilbage, men en
va?sentlig Del af Klostret bruges nu til Skole. —
1257 begyndte Filippo da Campello, som havde
vairet sysselsat med Fuldforelsen af San Fran-
cesco, Opforelsen af Kirken Santa Chiara; 3.

Okt. 1260 blev den hi. Klaras Lig fort over i

den nye Kirke, der er enskibet som Overkirken
i San Francesco og denne lig i mange Enkelt-

heder. 1265 blev den indviet af Clemens IV,

som var i A. fra den sidste Aug. en Ugestid ind
i Sept. — I Na?rh. af A. findes Kirken S. Maria
degli Angeli, der er bygget over det lille Por-
tiuncula-Kapel fra Frans's Tid (se Portiuncula-

Aflad), som Nazareneren Fr. Overbeck 1829
smykkede med en beromt Freskc. Opforelsen
af Maria degli Angeli blev begyndt 1569 af

Vignola, og efter nans Dod (1573) fortsat af
Galeazzo Alessi og Giulio Danti. Ved denne
Kirke Andes en lille Rosenhave, der ifalge

Sagnet skal vrerc skudt frem af de Torne-
buske, i hvilke Frans vsltede sig for at vinde
Sejr over sine Lidenskaber. Portiuncula-Ka-
pellet, Frans's og Klaras Grave have gjort

A. til et beromt Valfartsstcd. (A. Christofani,

Storia della citta d'A., I— II, Assisi 1875; Gdthe,
Italien. Rcise). Fr. N.
Assistentia passiva. Naar et blandet Mgte-

skab (se d. Art.), ved hvis Iudgaaelsc der ikke
Oliver givet Lofte om de eventuelle Boms Op-

Kirke-Leksikon for Korden. I.

dragelse i Romerkirkcns Tro, skal indgaas, maa
den rom.-kat. Pr«st kun vsere tilstede >som
Vidne<, for at Kopulatlonsakten kan blive ind-

fert i ^Cgteskabsregistret. Denne >passive Nsr-
va?relse« har 1 den nyere Tid betegnet den
yderste Indrommelse fra Roms Side m. H. til

Medvirkning ved Indgaaclsen af blandede JEgte-

skabcr.

Association catholique, se Mun, Grcv Al-

bert de.

Assumptio Beats Virginia, Jomfru Marias
>Optagclse<, kaldes Marias Himmelfart ofte

i den rom.-kat. K., i Modsaetning til Kristi

Ascensio (>Opstigning«), fordi Kristus ifolge

Romerk.'s Loere for til Himmels ved sin egen
Kraft, medens Maria blev optagen i Himlen
ved Guds Almagt.
Assumptio Mosis (>Mose's OptageIse<), en

jodisk Optegnelse fra 1. Aarh. Et storre

Stykke deraf er opbevaret i lat. Overssttelse:

en Profeti af M. om Israels Ska&ne i den
fjerne Frcmtid. Den tabte sidste Del maa
have omhandlet M.'s Dod og Optagelse til Gud.
Ifolge patristiske Vidnesbyrd har Skriftet inde-

holdt den i Juda V. 9 benyttede Overlevering

om iErkeengelen Mikacls Tvist med Satan om
M.'s Lcgeme. S. 0.

Assur. 1) Fader til Profeten Hananja fra

Gibeon (Jer. 28, IX der af Jeremja blev be-

skyldt for falsk Profeti. — 2) En af Israels

Overster, der deltog i Beseglingen af den ved
Nehemja fornyede Pagt (Neh. 10, 17).

Assnrbanipal, se Assurhaddon.
Assurhaddon (assyr.: assur-akh-iddin:

>Assur har givet en Broder<), assyrisk Konge
680—668, Son af Senakerib, hvem han ikke

fulgte umiddelbart paa Tronen, da hans Broder
Nergal-sar-usur (i Biblen kaldet Sarezer),

efter at have myrdet sin Fader, 681 satte sig i

Besiddelse af Regeringen. At en anden Broder.
Adra-Melek, har deltaget i Mordet, som vi

ltesc i Biblen (Jcsaja 37, 38; 2 Kong. 19, 37),

er ikke urimeligt, uagtet hverken A. selv eller

de Udtog, vi have af Assyriens Historie af

Alexander Polyhistor og Abydenos, omtale ham.
A. vilde ikke anerkende sin Broder, samlede
en Har, gik mod Ninive og holdt snart sit

Indtog i Byen, efterat en Del af Hsren og
Here Statholdere i Provinserne vare gaaede
over til ham. Disse indre Kampe havde frem-
kaldt Opror rundt om i de betvungne Lande.
A. gik forst mod Syrien (679), hvor han slog

den oprorske Kong Ebed-Melkart af Sidon,

efter hvis Paid alle Konger i Syrien (deriblandt

Manasse af Juda) hyldede ham som deres Over-

herre. Over for Babylon (s. d. Art.) fulgte han en
forsonligere Politik end sin Fader, der havde
odelagt Byen aldeles og ladet den ligge ube-

boet i 11 Aar. Han genopbyggede Byen, be-

fsstede den atter, og synes selv oftere at

have taget Ophold i den. Det er derfor ikke

umuligt, at Manasse, som 2 Kron. 33, 1 f. for-

txeller, er blcven fort til Babylon, hvis han
har ponset paa Opror. Efter at have foretaget

sejrrige Krigstog til Kilikien, Armenien, Medien
og Elam, gik han i sine sidste Aar mod
jEgypten, hvor han trsengte sejrrigt frem; men
668 maatte han paa Grund af Svaghed ned-
ltegge Regeringen. Hans Son og Efterfolger,

Assurbanipal (maaske Osnappar, Esra 4, 10),

11
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forsegte et Par Aar ved gentagne Krigstog at

havde Besiddelsen af iEgypten, men maatte
efter yderst blodige Kampe opgive Landet. Sin

anden Sen Saul-sum-ukin (Saosdokin el. Sa-

muges) gav A. Babylon, men under Broderen
Assurbanipals Overhojhed. Af A. have vi mange
Indskrifter, der fortffille om hans Krigstog, hans
Bygninger, og hvorledes ban indkaldte en No-
tabelforsamling i Ninive o. s. v. A. synes at

have vaeret en blidere Karaktcr end de fleste

andre assyriske Konger. Hans Indskrifter ere

ndgivne af Budge o. a. Samaritanerne sagde,

at de vare bosatte i deres Land af A. (Esra

4, 2). 7. S.

Assuri (2 Sam. 2, 9), Betegnelse for en Del
af Israels Folk. Muligvis en Fejlkesning for

Asscrs Stamme.
Assus (Assos, Ap. G. 20, 13), reolisk Koloni

i SV. Troas, det nuvssrende Beiram Kalessi.

Amerikanske Oldgranskere o. a. have her i de
sidste Aar gjort vigtige Fund fra den rom.
Kejsertid.

Assyrien (Assur), kaldtes i Oldtiden et Land-
skab, der gennemstremmedes af Tigrisfloden og
af to af dennes 0st fra kommende Bifloder,

der begge, baade i Oldtiden og i vore Dage,
fere Navnet Zab. A. beboedes i Oldtiden af
Assyrerne, der talte det samme Sprog som Ba-
bylonierne, et til den semitiske Sprogret herende
Tungemaal, som vi nu gerne kalde det assyriske

Sprog. Oprindelig synes A. kun at have strakt

sig fra 35° til 37° N. B., men efterhaanden
lykkedes det Kongerne i A. at betvinge de
omkringliggende mindre Naboriger og at for-

vandle dem til assyriske Provinser. Kun Ba-
bylonien var, selv om det oftere laa under,
altld i Stand til paany at optage Kampen med
A.; efter mange Aarhundreders blodige Krige
lykkedes det tilsidst Babylonien, enten alene
eller snarere ved det nydannede mediske Riges

Hjselp, for bestandig at gere Ende paa A.

(henimod Aar 606 f. Kr.).

Vort Kendskab til det assyriske Folks Hi-
storic ese vi af den ved de senere Aars Ud-
gravninger genfundne, i lange Tider helt for-

svundne, assyriske Literatur, af hvilken store

Rester ere bevarede, alt skrevet med Kileskrift.

Fra de fleste Konger have vi officielle Ind-
skrifter, deriblandt Here historiske Beretninger
om sejrrige Krige og om Byggeforetagender.

Da mange Konger give deres Slffigtregistre, er
det ikke vanskeligt at ordne de vigtigste

Konger i deres Raekkefalge. Tidsregningen
staar ogsaa fast. Assyrien omtales ikke for

efter Aar 2000 f. Kr. Ved Aar 1400 fertes

flere Forhandlinger imellera A. og ^Egypten.

Vi have endnu Originalbreve fra Kongerne i A.

til Datidens Faraoner (Tell-el-Amarna Fundet).

Allerede for Aar 1000 sogte Konger i A. at

gere Erobringer i Syrien. Landets glimrende
Tid begynder med Assurnazirpal (885—859),
der byggede >Nordvestpaladset< i Byen Kalah
(nu Nimrod). HansSenSalmaneser (859—829)
fortffiller bl. a., at han kom i Berering med
Akab (843) og siden med Jahu (Jehu), Konge
i >Bet-Omri< d. e. i det af Omri grundede
Shimron (Samaria). Alle S.'s Indskrifter ere
udgivne med dsk Overs, og Forklaring af

N. Rasmussen (>Salmanasser II's Indskrifterc,

Kbh. 1897). Flere folgende Konger foretog lige-

ledes Krigstog til Nabolandene, bl. a. til Ar-

menien og Syrien, og kom ogsaa i Berering

med Israels Rige; men ferst Tiglat-Pilesar
(745—728) foretog et egentligt Erobringstog til

Pakestina (734—732). Han edelagde Rezins.

Rige 1 Damaskos, slog Peka og bortferte en Del

af Befolkningen i den nordestlige Del af Is-

raels Rige til Assyrien. Tidligere havde han
modtaget Skat af Menahem, og i sine sidste

Aar hyldedes han af Usih d. e. Hosea. Han.

fortffiller ogsaa, at han flk Tribut af Asarj*

(Ussija) og af Jaukhaz, d. e. Akas, i Juda.

Den nteste Konge, Salmaneser (728—722),

gjorde Ende paa Israels Rige, men hans Efter-

felgerSargon (722—705) tilskrev sig jEren for

denne Bedrift. Sargon udvidede Riget, slog bl.

a. iEgypterne, indtog (711) Asdod (se Jes. 20, 1)

og overvandt 710 Merodak-Baladan, Konge i

Babylon. Ved sin Dad efterlod han A. som et

mffigtigt Rige til sin Sen Senakerib (705—681),
der fortffiller om et Krigstog til Syrien (701—700),
paa hvilket han slog Hesekia, Konge i Juda,

og bortferte 200,000 Jeder til Assyrien; men
om sit store Tab paa Toget til Jerusalem (2

Kong. 19, 35) taler han naturligvis ikke. Da
han imidlertid siden maatte kaempe kenge med
Folk og Byer, som tidligere vare betvungne, er

det klart, at han i Mellemtiden har haft store

Uheld, som han ikke enskede omtalt. Under
de folgende Konger, Assurhaddon (680—668)
og Assurbanipal (668 til o. 629) httvedes A.

til sin sterste Magt (se Assurhaddon); endog
iEgypten blev besejret, Theben adelagdes (Na-

hum 3, 8-11), men Assyrerne formaaede ikke
at havde deres Besiddelser. Disse to Konger
foretog heldige Krigstog til Armenien, Lille-

asien, Arabien, Medien og Elam. De forte

haarde Krige med det paany oprorske Baby-
lonien. Men pludselig (efter 640) begyndte
Riget at forfalde, de betvungne Folk rev sig

les. Provinserne maatte opgives, saaledes Sa-

maria og Galilffia, hvor vl se Josias nedbryde
Afgudsaltrene (2 Kong. 23, 15—20). Snart
efter forsvinder A. helt. Det nwrmere kende
vi ikke. — Kulturen i A. stammede fra det langt

ffildre Babylonien; ogsaa Religionen, i hvis Spidse-

Guden Assur stod, var paavirket fra Babylonien
(se Tiele, Gesch. der Rel. im Alterthum I,

Gotha 1896; Rasmussen, anf. Skr. Ill, 1 f.)

Hver By havde forevrigt sine Guder, og af den
store Mffingde Guder udvalgte hver Konge sig

nogle, som han ssrlig tilbad. Hovedstssderne
i A. vare Assur, der laa Vest, Kalah, Ninive og
Dur-Sargon (Khorsabad), der laa 0st for Tigris.

Foruden de historiske Indskrifter, der dels ere

indhuggede paa Alabasttavler i Paladsernes
Pragtsale, dels indridsede paa Lertavler, have
vi mange Tavler med Kileskrift, indeholdcnde
Oldsagn (saaledes den babyloniske Syndflods-
historie m. m.), Hymner, magiske Indskrifter,

astronomiske Observationer, private Aktstykker
osv. (se Bezold, Bab.-Assyr. Literatur, 1 886,1.

Assyriens Historic er behandlet af Lenormant,
Menant, Maspero, Tiele, Hommel, Murdter,
Winckler, Vald. Schmidt (Assyriens og Mgyp-
tens Hist., 1872—77) o. fl. a. V. S.

Astarot (Josva 9, 10) eller Beesthera (Josva

21, 27), ffildgammel kanaameisk By i Landet 0.
for Gennesaret Se. Den blev erobret af Kedor-
laomer (1 Mos. 14, 5). A. Karnaim er for-
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mentlig Fejlskrift for A. og K., 2 forskellige

Byer. Siden blev A. Ssede for Basans Konge
og var derefter i Manasses Besiddel.se. Navnet
viser, at Astarte var Byens Gudinde. Nogle
sage den i Tell-ashtere ved en af Jarmuks
nordlige Tilleb, andre i Bosra, Haurans Hoved -

sUd.
Astarte, gr. Gengivelse af Navnet paa en

Gudinde hos Kanaaniterne, af dem kaldet Asto-
ret el. Asteret A. er saavel Himlens sorn den
jordiske Natnrs, Frugtbarhedens og Kaerlig-

bedens Gudinde. Hendes Dyrkelse var derfor
ofte forbunden med Udskejelser o. desl. A.
var det til Baal svarende kvindelige Vresen, og
da Baal som Himmelgud sterlig er Solgud, er
A. ofte Maanens Gudinde. Gnekerne sammen-
stillede derfor A. snart med Artemis, snart
med Afrodite. A. tilbades, foruden af Ka-
naaniterne, ogsaa af Filisterne og isaer af
Fenikerne, der tog A. med til Kolonierne;
bun dyrkedes f. E. i Fonikernes Kvarter i

Memfls. Overalt ansaa Fenikerne A. for en af
deres hejeste Guddomme; vi finde ofte fenikiske

Personnavne sammensatte med A. I Dommer-
tiden laerte mange Israeliter af deres kanaani-
Uske Naboer at tilbede A. Da Dyrkelsen af
A., som af andre Guddomme, sjslden fandt Sted
overalt paa samme Maade, antoges de paa for-

skellige Steder i Kanaan dyrkede Astarter

gerne for forskellige Vaesner; derfor tales der
ofte om A. og Baal i Flertal (se f. E. Dom. 2,

13 og 10, 6; 1 Sam. 7, 3 og 12, 10). Salorao
tiUod i sine sidste Aar Dyrkelsen af A. ved Je-

rusalem, men den afskaffedcs af Josias (1

Kong. 11. 5; 2 Kong. 23, 13). I Kongetiden
kaldtes forevrigt den Gudinde, som dyrkedes
ved Siden af Baal — og som man stundum
vilde ssette ved Siden af Altret for Herren
(Jahve) — oftest Aschera, et Ord, der kun
forekommer i Biblen, og som der i Reglen be-
tegner en Billedstette af Trie. Men det kan
neppe betegne nogen anden Gudinde end A.

I Fenikernes Byer fandtes ofte Billedstatter af

A. Da Kunsten hos dem ikke besad nogen
Originalitet, vare deres aeldre Billeder af A.

udfarte i aegypt. Stil (som Isis med Kohorn),
de yngre i gr. (som Afrodite). V. S.

Asterios. 1) A. fra Kappadokien, en Di-

scipel af Lnkianos fra Antiokia, var oprindelig

Retor. Som Kr. var han Talsmand for en
mild Arianisme; han skal have skrevet forskl.

eksegetiske Skrifter. Vi kunne forfolge bans
Spor til Aaret 341. — 2) A., Biskop af Amaseia
i Pontos var en af Krysostomos's samtidige og
beramt som en af den gr. K.'s storste Pnedi-
kanter. Han bar eftcrladt sig fl. Homilier, der
ere trykte i Mignes Series gr. 40.

Asterisker (o: smaa Stjerner). 1) Or igenes
brngte i sin store Bibeludgave (Hexapla) Tegnet
A. (SfX naar han til Scptuagintas gr. Tekst, efter

en af de andre gr. Overs, (oftest Theodotions,
ogsaa dog Akylas's), mente at burde foje en gr.

Gengivelse af nogle Ord, der stod i den hebr.

Grundtekst, men vare udeladte af de alex.

Oversaettere. — 2) Da Eck sendte sin Biskop,

Gabriel af Eichstadt, et Eksemplar af Luthers
Teser, satte han ved de Sastninger, han mis-

billigede, Udeladelsestegnet >Obelisk< (a: lille

Spyd) og segte at gendrive dem ved Rand-
gioser. Luther skrev da (Aug. 1518) et Skrift,

som han kaldte >A. mod Ecks Obelisker«.
Dette lille Skrift er rimeligvis kun meddelt
Vennerne i Afskrift og for ferste Gang trykt
i den samlede Udgavc af Luthers lat. Vasrker
(1545).

Asteriskos (stellula) er Navnet paa en kors-
formet Bejle, som Pnesten i den gr.-kat. K.
setter over Disken (Patenen), for at den lille

Serviet, som bredes over denne, ikke skal for-

styrre den Orden, i hvilken de forskellige Dele
af Nadverbradet ere lagte. Idet Pnesten sastter

A. over Patenen, udtaler han Matth. 2, 9.

Sagnct fortffiller, at Krysostomos er Opflnder
af dette liturgiske Redskab.

Xati6, Jean Frtderic, schweizersk Teolog,

blev f. 21. Sept. 1822 i Nerac i Frankrig. Efter

at have studeret i Geneve, Halle og Berlin

rejste han til Amerika, hvor han (1848—53)
var Praest for en fransk-ref. Menighed i New
York. 1856 blev han Prof, i Filosofl og Teo-
logi i Lausanne og Udgiver af Revue de Thiol
et de Philox. Han har skrevet de forenede

Staters Historie (I— II, Paris 1865). udgivet
Pascals Pensies (2. Udg. 1882) og et Udvalg af
Alex. Vinets Tanker (Esprit d'A. V. I—II, Paris

1861) og taget livlig Del i den schweizerske og
fransk-reformerte K.'s indre Kampe. Hans for-

trinlige Artikel om Vinet i L'Encgclop. des
Sciences religieuses er udkommet som Ssrtryk
under Titlen: Le Vinet de la Ugende et eelui

de Vhist. (Paris 1882). Han dede i MaJ 1894.

Astrologi, se Stjernetyderi.

Astrnc, Jean, Prof. med. i Paris, f. 1684,

d. 1766, udgav 1753 Formodninger om de
Hovedkilder, som Mose synes at have benyttet

i 1 Mos. Han antager 2 starre, Elohisten og
Jehovistcn (narvnede efter de to Guds Navne
Elohim ogJehova, hvorpaa de kendes), og 10

mindre. Efter at Tyskeren Eichhorn havde
optaget hans Hypotesc, er den udviklet mere
og mere og bleven epokegarende for de nyere
kritiske Undersagelser om Mosebegernes Til-

blivelse. Se Art Mosebagcr. R. V.

Astntp. 1) Nils A., norsk Missionrer. f. 1843,

jur. Kand. 1866, teol. Kand. 1877, Sognepreest

til Norddalen 1879, tog Afsked 1882 for at fort-

saettc Biskop Schreuders Mission i Sydafrika.

Han erklcerede offentlig. at han stod paa sin For-

gtengers >konservative, luthersk-konfessionelt-

kirkelige Standpunkt<. Foruden enkelte Pne-
dikener har han udgivet >En Missionsrejse til

Limpopo* (1891). — 2) I 1884 nedlagde ogsaa

hans Broder, pers. Kap. Hans A., f. 1852,

Kand. 1876, sit Embede for at virke som
Missionsr i den samme Mission. Begge stottes

ved Bidrag, samlede af en af det norske Missions-

selskab uafhtengig Komitl i Christlania. C. B.

Astyages, Medernes sidste Konge, hvis Rige

Perseren Kyros gjorde Ende paa (o. 559 f. Kr.),

nievnes i det apokryfe Tillseg til Daniel 14 (om
Bel'i Babylon V. 1).

Asuba (1 Kong. 22, 42), gift med Kong Asa
af Juda, Moder til Kong Josafat.

Asvat (1 Kran. 7, 33), Shegtseverste og Sla-gt

af Assers Stamme.
Asyler ere Hjem, hvor fattige Barn i Al-

deren fra 2 til 7 Aar, under en Forstaudcrs

eller — som oftest — en Forstanderindes Opsyn
og Plejc, kunne tilbringe Dagen paa en god
Maade, medens Arbejde holder Foneldrcne

11*
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164 Asyler — Ateisme.

borte fra Hjemmcne; dc ere et betydningsfuldt

Led af Menighedens Kaerlighedsgerninger. Del
er Louise Scheppler (H. Stein i Kr. Kalender
for 1874), en fattig Tjenestepige hos Praesten

Oberlin i Steinthal i Elsass, som liar undfanget
Ideen til Asylerne og fort den ud i Livet, idet

bun o. 1 782 aabnede det farste Asyl for fattige

Smaabarn i Prsestegaardens Lade i Steinthal.

1802 grandede Fyrstinde Pauline af Lippc-

Detmold en lignende Anstalt, men der gik dog
mange Aar, for Tanken rigtig slog igennem,
og JEren herfor tilkommer Englendcrne. 1816
oprettede Sir Robert Owen, Fabrikejer i New-
Lanark i Skotland, et Asyl for sine Arbejderes
Bern med Vseveren James Buchanan som
Lserer; denne kaldtes 1820 til London for

"at overtage det farste Asyl der. Dermed var
Asylinstitutionen grundfsestet i England, hvor-

fra den hurtig udbredte sig i hele den krist-

nede Verden. — I Danmark kom Tanken tidlig

frem, nemlig allercde i Plancn for Fattigvaesenet

i Kabenhavn af 1. Juli 1799 § 75, gentaget i

Anordningen om Skolcvaescnet for Kabenhavn
af 20. Juli 1814 § 41—43, men den blev ferst

til Virkelighed 1828 ved Oprettelsen af det

kvindelige Velgarenheds-Selskabs Asyl. 1829
aabnede Prinsesse Caroline Amalie et nyt
Asyl, og 1835 dannedes >det kobenhavnske
Asylselskab<, for hvilket navnlig Professor

Sibbcrn, Hofprcest Munterog Kateket Schaa-
rup havde vseret virksomme; dette kunde
snart aabne 4 nye Asyler. Af andrc Sel-

skaber er der senere hen, sierlig i Stadens
Forstasdcr, oprettet endnu flere. Ogsaa de flestc

Provinsbycr flk snart deres Asyler. — I Norge
kom Asylinstitutionen farst frem i Trondhjem,
hvor Selskabet >de nodlidendes Vcnnerc aab-

nede det farste norske Asyl 1837; det var
General Birch og Fru Kristine Aas, som
forte Sagen igennem her. I Christiania kom
den snart efter frem, den blev forbercdt af

Kaadmand Saxild, der fra 1836 havde skrevet

om den i livens Aviser; dets farste Asyl op-
rettedes 1838 af Fru Andrinc Schaudorff i

Forbindelsc med Eugenia-Stiftelscn ; der kom
snart flere til. — 1 Svcrig banede Asylsagcn

sig ligeledes hurtig Vej; inden Udgangcn af

1830 var det farste Asyl oprettet der; det var
isser Statistikeren For sell og Gencralauditor
Hetzel, der her vare virksomme for Op-
rettelsen af Asyler og >smabarnsskolor< (>barn-

asyler«). Se Bernehjcm. A. G. S. P.

Asylret. En af Theodosius's og Valentinian

U's Love forbad den verdsl. Magts Tjenere at

gribe Forbrydere, der havde sogt Tilflugt i

Kirkerne og paa Kirkegaarden ; derimod skuldc
det vtere K.'s Msend tilladt at udlcvcre de
Flygtninge, der havde segt Ly ved Altrenc,

naar der var givct Lefte om, at de vildc slippe

for Straf paa Liv og Lemmcr. Denne >A.<, der
var en Arv fra Hedenskabet, blev senere i den
kanoniskc Ret udvidet til ogsaa at gselde Klostrc,

Biskoppers og Prsesters Huse og milde Stiftelser.

K. har sclv ophaevet A. for store Forbryderes
Vedkommende, og i den n3'ere Tid have flere

Stater (Italien ved Lov af 9. April 1875) nasgtet

at anerkende den.
Asynkritos (Bom. 16, 14), ukendt kr. Romer,

som Paulus sender Hilscn.

Ata'd (1 Mos. 50, 10), en Lo nan- Abel-Mis-

raim, 0st for Jordan, hvor den ugelange Deds-
klagc holdtes over Patriarken Jakob. Endnu
holdc de estjordanske Bonder Dodsklagcr paa
den afdedes Tserskeplads.

Ataj (1 Kran. 2, 35), Skegtshevding af Juda
Stammc.

Ataja (Neb. 11, 4), fornem Israelit af Juda
Stamme, der tog Bolig i Jerusalem efter Eksilet.

Atak (1 Sam. 30, 30) By i det sydlige Juda.

Atalia (2 Kong. 8, 26), Datter af Akab og
Jesabel, gift med KongJoram afJuda, besmittede

Tempeltjenesten (2 Kran. 24, 7). Hendes Son
Akasja fulgte hendes Spor, men drosbtes efter

kort Rcgering i Samaria af Jehu. Nu ud-

ryddede A. alle Kongeietlingernc, kun den lille

Joas blev reddct. Selv regerede hun i 6 Aar
(o. 884—78). Ypperstepraesten Jojadas Opror
gjorde Endc paa hendes Rcgering, og A. dnebtes

(2 Kong. 11; 2 Kron. 23).

Atara (1 Kron. 2, 26), gift med Jerahmecl,

en Slasgtsoverste af Juda Stamme.
Atargatis, se Atergation.

Atarot (Krone), hyppigt Bynavn. 1) I Gads
Stamme, 0. for det senere Maka:ros ved det

dode Hav (4 Mos. 32, 3), nuvasrende Attarus. —
2) Ved Efraims Sydgraense (A.-Addar, Josva 16.

2. 5), nuvaerende Atare, S. for Bire. — 3) A. i

Nord-Efraim ved Jordanskraenten (Josva 16, 7).

— 4) Atarot-Sofan i Ostjordanlandet (4 Mos.

32, 35). De sidste Steders Beliggenhed er endnu
ikke cftervist.

Ateisme (af gncsk ti&tog, gudforladt, gudlos,

gudsformegtende, ugudelig) bctegncr efter Sprog-

brugen teoretisk Fornrcgtelse af Gud eller Gu-
derne. Som Forncegtelse er A. forskellig fra

Tvivlen og fra den Agnosticisme (se d. Art.).

der lader Plads aaben for en Guds Tilvjerelsc.

Som teoretisk er den forskellig fra Irreligiositet.

der ikke behaver at vterc forbundct med A.,

og forskellig fra Ugudelighed, den af Irreligiositet

prxgede usaedelige Tainkc- og Handlemaade,
der godt kan vrere forbunden med Trocn paa
Guds Tilvffirelse (Jak. 2, 19). Ordet ti&io; havde,

som det ses, forskclligc Nuanccr i sin Betyd-
ning og er efterhaanden blevct benyttct paa
ret forskellig Maade. 1 de antikc Samfuud
(som overhovedet i cthvert Samfuud med en
officiel Religion) kunde den, der ikke anerkendte
Statens de rctte Guddomme, let paadrage sig

Beskyldningen for Gudlashed. Denne Anklagc
rejstes saaledes mod flere gr. Filosoffcr, bl. a.

Anaxagoras og Sokrates. Ligeledes maattc de
Kr., da de ikke vilde dcltage i den bedenskc
Kultus, paadrage sig sammc Beskyldning. Men
omvendt varc efter Paulus's Opfattclse Hed-
ningcrne at karakteriserc som a-theoi, fordi de
ikke havde Samfund med den rette Gud. Saa-

ledes Ef. 2, 12, hvormed kan sammcnholdcs
Rom. 1, 18 f.; Gal. 4, 8f.; 1 Thes. 4, 5. Lige-

saa kunde Kirkefaedrene betegne Afgudsdyrkcrne
som a-theoi.

Imidlertid vil efter vor Sprogbrug A. utvivl-

somt vaere at bestemme, ikke som Foriueg-

tclse af den sande Gud eller de rigtige Guder,
men som Fornaegtelse af en Guds eller Guders
Tilva?relse overhovedet. Derved blivcr den rene
A.'s Omraade betydelig indskrsnket. Men hvad
er da en Gud? Er cthvert ovcrnaturligt Va;sen,

cthvert Aandevajsen, godt eller ondt, at be-
tegne saaledes? Det forekommer os for rumme-
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Hg en Definition. Vi foretrakke — hvis en
Definition ovcrhovedet er mulig — at definere

en Gud som ct ovematurligt Vcescn, til hvilket

man kan bede med Haab om at blive banhort.

Efter dennc Definition bliver f. E. Epikurse-

ismen at betegne som A., tbi vel antog E.

Ktcsistensen af nogle hojerestaaende Vsesener,

>Gnder<. men disse havde intet at gore med
Menneskenes Verden, ligesaalidt som Menne-
skene med dem. Fremdeles bliver den a?gte

Buddhisme at betegne som A., denne 'Religion

uden Bone. Ligeledes vil man her have et

Kriterium til Bedemmelsen af alle de Fa?no-

mener, der gaa under Panteismens Navn. For-

saavidt Pant, bestrider Rettcn til at bede til

>Gud<, er den i Virkeligheden maskeret Ateisme.

Iovrigt bor dct erindres, at de religiose Stand-

punkter jo paa mange Maader glide over i

liinandcn. saa at der, hvor der ikke uden
videre kan tales om Ateisme, kunne ateistiske

Momenter dog va?re til Stede. Som dct ene
Yderpunkt i de religiose Standpunkters lange

Rjckke kunne vi sselte den udprsegede Teisme,
Troen paa, at den hele Verden har sit Ophav
i en overnaturlig Skabergud, og paa, at mit
eget Liv bseres af denne cue, saedclige, person-

lige Magt, til hvilken jeg altsaa kan henvende
mig i Ben. Som den afgjorte Modsstning her-

til staar saa A., der benxgter, at Tilvaerelsens

Ophav cr af pcrsonlig Natur, og bensegter, at

mit Liv beherskes af nogen personlig Ska?bne-

magt. Men mcllem disse Yderpunkter ligger

en Haekke Mellemstandpunkter, hvor teistiske

og ateistiske Elementer indgaa forskellige For-

bindelser. Naar man i de polyteistiske Re-
ligioner tilbeder Here personlige Skxbnemagter,
beror dette paa teistiske Elcmenters Tilstede-

vierelse, men forsaavidt som man samtidig

mener, at disse Guder ere rundne op af et

upersonligt Kaos, er herined givet et ateistisk

Element. Mellem Teismen og A. svaever Pan-
teismen i forskellige Nuancer, lueldende snart

til den ene, snart til den anden Side. Og
indenfor A. kan der, hvor der tros paa en
sjedelig Verdensorden, siges at vrere en vis

Tilniennelse til Teismen.
Hvor ofte A. end har rejst sig til Kamp

mod Religionen, har den altid vist sig ude af

Stand til at ksempe denne ned. A. cr, som
Ordets Form viser det, en Negation, og kan
end A. hos enkelte tilfredsstillc en vis Er-
kendelsestrang og Selvstandighedstrang, saa er

der dybe Ltengsler i Mennesket, som A. hvcrken
kan tilfredsstille eller udryddc. Indenfor Heden-
skabets Omraade har A. aldrig kunnet faa Dyr-
kelsen af Folkeguderne afskaffet. Det klassiske

Hedcnskab endte langt fra som A., og f. E.

Buddhismen har paa mange Maader allieret

sig med Polyteismen. Ogsaa den bibclske
Monoteismes Gud har til alle Tider haft sine

Fornsegtere ; allerede i Ps. 10, 4; 14, 1 finde

vi, om ikke en abstrakt Gudsfornregtelse, saa
dog en epikureisk Fornaegtelse af en Forsyncts
Gud; men til denne Dag er Teismen hos os

dog den folkcbeherskende Magt, og hvert Op-
sving for Ateismen har kun endt med at doku-
mentere dens Afmagt (f. E. Fornuftdyrkelsen
under den franske Revolution). Alligevel skorter
act heller ikke nutildags paa Bestnebelser for

at gore A. popular. Ofte soges den stottet ved

en materialistisk Naturvidenskab, og nogle af

Nutidcns Samfundsbevoegelser eller Samfunds-
sygdomme optnede i skjult eller aabenlyst For-

bupd med den (Anarkismen og tildels Social-

demokratiet). Saaledes bliver den selv til et

sergeligt, rcligiost og socialt, Sygdomsfanomen,
og vil, hvor den breder sig, uundgaaelig vise sin

negative Karakter, idet den gor Mennesker ulyk-

keligc og svxkker Samfundet ved at undcrminere
Pietetsfoleisen i videste Forstand. H. M. L.

Aten, cegyptisk Guddom. Ordet bctyder 'Sol-

skive', og denne Guddom afbildedes som en
Solskive, der udsendcr Straalcr, endende i

Hender, som holde det symbolske Tegn for

Livet, Hankekorset. Denne Guddom, der ellers

kun var en lidet paaagtet Form for den segyp-

tiske Solgud, blev af den a?gyptiske Konge
Amenbotep (Amenofis) IV (18. Dynasti, o. 1400

f. Kr.) draget frcm som den eneste Gud. Han
gennemforte en voldsom religios Revolution i

iEgypten, der var rettct mod Guden Amon-
Rfl's og hans Presters store Magt, og han
erkendte i den offlcielle Kultus ingen anden
Gud end A. Det var dog et unaturligt For-

sog, der utvivisomt var grundet mere 1 po-

litiske end i religiose Motiver, og denne kun-

stige Monoteisme, der nieppe havde nogen

religios Betydning udovcr Hoffets Kreds, faldt

hurtigt til Jorden, da Reaktionen under Amen-
hotep lV's nrermeste Efterfolgerc kom til

Roret. H. O. L.

Ater (Esra 2. 16), jodisk Slffigt, som fulgte

Serubabel fra Babylonien til Palaestina efter

Eksilet.

Atergation (2 Mak. 12, 26), Tempel, indviet

til Atargatis, en syrisk Gudinde, identisk

med Astarte. Det laa i Karnion o: Karnaim,

der identificeres med Tallul Kanaan, V. for

Muzerib, i det gamle Batanea. Her sogte en

talmudisk Tradition Ijobs Bosted.

Athanasianum, se Symboler, ekumeniske.

Athanasios, >den stores >Rettroenhedens

Fader«, den gr. K.'s betydeligste Personlighed,

Metropolitanbiskop i Alexandria, fodtcs rime-

ligvis 293, maaske i na;vnte By. Om hans
Ungdomsliv vides natsten intet sikkert; mulig-

vis er han allerede tidlig traadt i Forbindelsc

med de askctiske Eneboere (is*r Antonios),

som han siden med kirkepolitisk Klarsyn sogte

at drage ind under det kirkelige Styre. Tiden

var et Vendepunkt i K.'s Historic Den diokle-

tianske Forfolgelse havde vtekket Menigheden

af den Verdslighed, som den lange Fredsperiode

havde medfort, og en askctisk Tendens bredte

sig isa;r i den estlige K. Samtidig sporedes

der en Rcaktion mod den teol. Spekulation,

som siden Origenes's Dage truede med at lade

Krdm. blive en Tankesag ved at swtte den i

platonisk Filosofl fangne Erkendclse (Gnosis)

over Licgfolkets simple Tro.

Da nu den alexandr. Presbyter Arios frem-

satte sine med dialcktisk Fserdighcd formede

Meninger om Forholdet mellem Gud, Frelseren

og Verden, der med subordinatianske og kos-

mologiske Momenter af Origenes's Kristuskere

forbandt et abstrakt Gudsbegreb (hvis ufattelige

Va?sensindhold adskiltes skarpt fra Viljes-

ytringerne, det skabte, hvis Krone er Kristus),

udbrod 318 den Strid, under hvilken A. ved

sin urokkelige og imponerende Personlighed
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166 Athanasios.

blev Bolvaerket for Troserkendelsen imod den
rationalistiske Spekulation.

A. var, cfter i 6 Aar at have tjent som
Anagnost, bleven Diakon, og som en Slags
Amanuensis fulgte han sin Biskop, Alexandras,
til Synoden i Nikaea 325, bvor Kristi Veesens-

enhed med Faderen (o/xoovaio;) blev haevdet.

Allerede forinden havde han ved apologet.

Skrifter (>Mod Graekerne; >Om Ordets Ked-
blivelse<) Iagt sin varme Trosinteresse for

Dagen. Da Alexandras dode, blev A. bans
Efterfelger (indviet 8. Juni 326). Det mele-
tianske Skisma (se Meletios af Lykopolis) og
Arianismen satte ham nu tilstraekkelige Op-
gaver. Faa Maend have gaaet saa meget igennem
for deres Overbevisning som A., mod hvem
Modstanderne forudcn ydre Void brugte alle

Bagtalelsens Midler. 5 Gange maatte han vige

sin Bispestol; men i sin Menigheds inderlige

Kaerlighed og i hele den rettroende K.'s Be-
undring fik han Igield for al Traengsel.

Som den vigtigste Forsvarer af Nikaea-Be-

kendelsen i 0sten rettede snart saavel Arianere,

som Evsebianere (de origenistiske Halv-Arianere)
alleslags Anklager mod A., isaer da han ikke
vilde genindssette Arios. I Juli 335 maatte A.
rejse til Synoden i Tyros, hvor Meletianerne
vare hans Anklagere, og Evsebianerne hans
Dommere. Han afsattes, men undveg til Kon-
stantinopel. Kejseren forviste ham dog til

Trier, en Landflygtighed, dcr varede til Kon-
stantins Dod. — I Nbv. 337 drag A. atter ind
i Alexandria og modtoges i Triumf. Han ind-

satte nu overalt ortodokse Maend. Men Kejser

Konstantius, der i den evsebianskc Majoritet

fandt Kirkens Enhed virkeliggjort, saa i A. en
Fredsforstyrrer, og Anklagerne fandt atter villigt

0re. A.'s Afsaettelse besluttedes. Da man i

Marts 339 ved Nat segte at gribe ham i Theonas-
kirkcn, gik denne op i Lue, men A. undkom.
Fra Konstantius's Territorium flygtede han til

Sos til Bom, hvor han snart efter traf sin Ven,
Markellos af Ankyra. Her tog Biskop Julius

sig af hans og Nikaenernes Sag (Synoden i Bom
340, i Sardica 343). Imidlertid herskede en
evseblansk Kappadokier, Gregor, i Alexandria,
indsat ved Militaermagt. Da han dode i Juni
345, flk A. dog Lov til at vende hjem. I An-
tiokia fremstillede han sig for Kejseren, og i

Okt. 346 var han atter i Alexandria.
Til denne Tid herer isacr A.'s Forseg paa

at indordne Munkevaesenct under K. ved at

meddele Munke kirkelige Vielser. Hans eget

verdensforsagende Liv og aerbodige Beundring
for Asketer, flk imidlertid ogsaa Lon i den blinde
Lydighed i aegyptiske Munkekredsc mod hans,
og desvaerre ogsaa de senere alexandr. Patriar-

kers, dogmatiske Anskuelser. Hans Stilling blev
dog snart usikker. Efter Konstans's Dod (350)

haevede Arianismen Hovedet i en skarp Form.
Konstantius, der lededes af arianske Hofbisper,
tvang nu Vestens Bisper til at lade A. falde

(Aries 353, Milano 355). Vel afholdt Alex-

andrinernes truende Holdning i nogen Tid Kej-
seren fra at rare A., men i Febr. 356 lod han en
Militaereverste i Alexandria traenge ind i Theo-
naskirken under Vigiliegudstjenesten. A. und-
kom atter og flygtede ud i 0rkenen, hvor han
opholdt sig hos Eneboere og Munke og i Stilhed

udarbejdede sine vigtigste dogmatiske Skrifter

(>Om Synoderne«, »Arianernes Histories ogBre-
vene til Serapion om Pneumatologien). En ny
Kappadokier, Georgios, indsattes nu med Magt
357, og under hans Beskyttelse praedikede den
dialektisk dannede Afitius den rene Arianisme
om Kristi Vaesen som det fra Guds ganske for-

skellige. Menigheden bortjog dog Georgios, og
da han 361 kom tilbage, blev han fangen,

myrdet af Peblen, og Liget braendt.

Imedens havde Hofteoiogerne paatvunget 0st
og Vest den saakaldte Nikeformel, hvis intet-

sigende Bamme kunde omfatte en vidtgaaende

Arianisme (Kristus ligner Gud; Homoiisme).
Men Julians Tronbestigelse gjordc Ende paa
Homoiismens Herredomme. Meningsfriheden
faeldede den kunstige Enhed, og den indre

Uenighed i den arianske Opposition kom
nu klart frem. Mange Homoiere vovede sig

aabenlyst over til Anomoierne, der Iigefrem

naegtede Kristus al Lighed i Vaesen med Gud.
De maadeholdne Antinikaencre(Homoiusianerne)
bleve derved klarere paa, hvor meget naermere
de stod Ortodoksien end Arianismen: de for-

kastede jo den Antagelse, at Kristus skulde vaere

en Skabning, de fastholdt, at hans Vaesen var
guddommeligt, han selv Gud lig i alt (Sftoios

xarte n&vm xal xm' ovalay), og deres Mod-
stand mod Homousien i Nicaenum skyldtes

Frygt for Sabellianisme ; men deres videnskab.
Interesse gjordc, at de ikke kunde opgive

Origenes's Laere om Logos's kosmologiske Stil-

ling, og de fastholdt Udtrykket 3 Hypostaser
om de 3 guddommelige Personer (modsat Ni-

kaenerne, for hvem Vaesen og Hypostasc vare

eet), hvorved det store Mysterium laa i Be-
stemmelsen: >Vaesenet«.

Hjemkommen til Alexandria holdt A. 362
her en lille, men beremt Synode, der atter

fremdrog og fastslog Nicaenum samt konse-
kvent hsevdede Hellig-Aandcns fulde Guddoms-
vaescn. Men tillige, isaer af H. til Meletianerne

i Antiokia og de positivt kr. kerende Horaoiusi-

anere, indrommede den Friheden til at tale om
3 Hypostaser. A. indrommede herved faktisk

(som i Skriftet >Om Synoderne«), at oinonwmog

kunde forstaas ortodokst o: uden Forringelse af
Kristi Vaesen, idet Mysteriet blev anerkendt, om-
end paa anden Vis. Synoden forsvarede ogsaa

(modsat Arianerne og maaske Apollinarismen)
i det kristolog. Dogme Kristi mskl. Naturs
Fuldstaendighed. Det blev da denne Synode,
der banede Vej for den endelige Tilslutning

i 0sten til Ortodoksien, men Tilslutningen be-

holdt sin sserlige Farve, forskellig fra A.'s og
forskellig fra Vestens, og det er den, der atter

siden viste sig, da man i 0sten naegtede >filio-

que« (se Treenighed).

A.'s 4. Eksil (Okt. 362— Sept. 363) blev af
Iiden Betydning; Julian udjog ham som Gudernes
Fjende, men A. flygtede kun til Thebais. Da
Julians Fald var kendt, rejste han til Jovian, der
modtog ham med Haeder, og Febr. 364 tiltraadte

han atter sit Embede. Endnu ringere Betydning
havde den 5. U.djagning under Arianeren Valens

:

i nogle Maaneder maatte A. forladc sit Bispe-

saede (Okt 365—Jan. 366), men opholdt sig

naer Alexandria paa en Villa >ved den nye
Flod<. De sidste 7 Aar af sit omsklftelsesrige

Liv tllbragte han i Ro, og han dode 2. Maj 337
i uhindret Besiddelse af sin Vaerdighed.

Digitized byGoogle



Athanasios — Athen. 167

A.,$ Forfatterskab er af storste Betydning,

men i formel Henseende lide hans vigtigste

Skrifter, som Lejlighedsskrifter, af Here Mangier;

den systematiske Forbindelse er ofte las, og

de ere fulde af Gentagelser. Blandt A.'s mange
Skrifter maa sserlig nsevnes en Rskke vigtige

Festbreve og enkykliske Skrivelser samt Breve

til Enkeltpersoner om dogmat. Emner. Den
arianske Strid belyses ister ved Apologien

>mod Arianerne< (mellem 347 og 351), Apol.

til Constantius (357—58), Apol. for hans Flugt

(senere), >Arianernes Historie, til Munkene<
(for 358) og >Om Synoderne< (359). Som A.'s

dogmat Hovedvserk regne mange de >4 Taler

mod Arianerne*, der aim. henferes til det 3.

Kksil, men maaske rettere tilhore Tiden for 339.

Flere ekseget. Arbejder ere delvis bevarede,

videre det for Munkelivets Historie og Fremme
saa vigtige Skrift >Om Antonios's Liv< (hvis

iEgthed, nsppe med Rette, er angrebet). En
Rsekke andre Skrifter gaa under A.'s Navn,
hvoraf flere kunne tillaegges andre; adskillige

ere sikkert falske. Det saakaldte >atn. Symbol<
er ikke af ham.
Betydningen af A.'s Lsere ligger isser i, at han

i den kempede en sejrrig Kamp for Bevarelsen
af den kr. Tcenknings nedvendige og inderligc

Sammenhsng med Aabenbaringens historiske

Midtpunkt. Kristi Frelservterk, Forlosningen, og
med Troens Grundssetning om i »den enbaarne
Sen< at staa overfor Guds fulde Aabenbaring.
Nsgtes kan det vel ikke, at A.'s Teori om
Menneskevordelsen og Forlosningen ikke rober

en Augustins og Luthers dybe Indblik i den
mskl. Naturs rel.-etiske Tilstand; hans Tro
gemtes i et a^gtc gnesk Hjerte. Men han sogte

ingen Tankerus i Dogmet, det er ham en
personlig Sag, der handler om Menneskets
Genforening med Gud, og han soger stadig til

Skriften og Kirkens Tro som Autoriteten. Den
Erkendelse, han segte, var den for Tilbedelsen

nedvendige. Er Kristus Forloseren, saa er han
Gud og harvet over alt skabt, men da Gud er

een, maa Forloserens Vsesen soges i Guds Enhed.
Fadernavnet viser ogsaa, at Sonnen maa soges

i Gnddommen selv. Men intet Tidsmoment
kan kegges ind i dette Forhold ; er Gud Fader,

herer det til hans Vsesen, og han er det fra

Evighed. Sonnens Aviing skyldes da ikke Hen-
synet til Verden, men en uigennemtrcengelig

Nodvendighed. Forholdet kan billedlig lignes

ved det mellem Solen og dens Lys. Sennen er

derfor Guds sande Billede. Dogmets Nodvendig
hed for Krdm.'s Absoluthed farer saaledes

A til Afvisningen af enhver rationaliserende

sobordinatiansk Underordning af Sennen, og
denned ogsaa felgerigtigt af Aanden.
Ud fra disse Tanker brugcr han Udtrykket

>v«esensf«elles« (ofiooiaux;) om Kristus »: det
ene og samme Guddomsvajsen er hans Vresen
(faktisk = TBvrooimof). Naar han tilltgc bruger
Udtrykket Hypostase om dette Vajsen, vil han
harvde, at det ikke er et Abstractum, og at

der ene tilkommer det AsCitet (iboende Grund
til sin Vcren). Udtrykket ipoovato; om Kristus,

der allerede tidligere var brugt, havde imidler-
tid ingen god Klang i den gr. K., det mindede
om Sabellianismen ; Nicamums Bestemmelser
skyldtes Vestens Terminologi. Men da A. for-

dybede sig i Vssensbetragtningen, paatrajngte

Udtrykket sig med Troens bydende Krav, og
Forstaaelsen af Personernes Trehed blev ham
(med Forkastelsen af al Sabellianisme) det
store Mysterium. Dog ses det, at A. i sine
reldre Skrifter na?rmest saa det gaadefulde for

Forstaaelsen i Vesensenheden (undgik ofiooimog

og Identificationen af vnoerams og ovala\ /En-
dringen skyldes da maaske Opholdet i Vesten.

Font da han siden fuldtud erkendte, at My-
steriet ikke behovede at tilsidesaettes ved en
forskellig Sprogbrug, var han villig til, naar
Viesensfeellesskabet anerkendtes, at godkende
Talen om 3 Hypostaser (i vor Betydn. = Person),

og det blev ved de store Kappadokieres Virken
(>Ny-Nik»nerne«) den gsngsc Terminologi. Det
var saaledes A. forst og fremmest om For-
staaelsen, ikke om Udtrykkene, at gore. —
Endnu minde vi om, at A. foruden at opstflle

det store Spargsmaal : >hvorfor blev Gud Menne-
ske?< ogsaa paa Alexandria-Synoden 362 vistc

Troserkendelsen Vej m. H. til Spargsmaalet:

>hvorledes var Gud Menneske?c det for hans
Eftertid saa brsndende Problem.

A.'s Varker ere udgivne af Maurinerne (ved

B. de Montfaucon) Paris 1698, ved Migne 1857

(gr. Serie 25—28); hans Ungdomsskrifter samt
et Brev til Drakontios ere overs, paa Dsk. 1869

og 1877, paa Norsk 1891. (Om A. se Mohler,

A. d. grosze, Mainz 1827 ; Atzberger, Die Logos-

lehre des h. A., Munchen 1880; H. M. Gwatkin,

Studies of Arianism, Cambridge 1882; Boh-
ringer, A. und Arius, Stuttgart 1874; G. A.

Pell, Die Lehre des h. A. von der Sunde u.

Erlosung, Passau 1888). J. 0. A.

Athen, Attikes Hovedstad, tabte, efter at

vsere erobret af Sulla (86 f. Kr.), sin gamle
politiske Betydning, men ved den nye Ord-
ning, som Augustus indforte i Gnekenland,
blev Byen en fri Stad med selvstacndig Styrelse.

A.'s Betydning tog imidlertid mere og mere
af, og Korinth, Patra? og Nikopolis hmvede sig

paa dets Bekostning; allerede for Horats var

A. >det ede A.<. Omtrent 52 e. Kr. (Ap. G.

17, 15 f.) var Ap. Paulus i Byen (E. Curtius,

Paulus i Athen, dsk. Overs., Kbhvn 1895); men
kun faa Athenreere bleve omvendte, og Heden-
skabet havde lsnge i A. en af sine fasteste

Borge. Efter Neros Dad blomstrede det fllos.

Studium op paa ny, og ogsaa i kunstnerisk

Henseende oplevede Byen en Renaissance. I

Antoninernes Dage var A.'s Hejskole det be-

romteste af Gr.'s Universiteter; i 4. Aarh. havde

den ls«r i Proaresios, i 5. Aarh. i Nyplaton-

ikeren Proklos navnkundige Lwrere, som drag

mange Disciple til Byen. Men efter Proklos's

Dad (485) sygnede den ath. Hejskole hen, og

selv om Kejser Justinian ikke, som Kranike-

skriveren Malalas fortasller, ligefrem (529) har
lukket Hejskolen ved et Edikt, der forbad at

fortsaitte Undervisningen i Filos. og Retsviden-

skab de> og tvang de 7 sidste Lnrere til at

udvandre til Persien, er det dog sikkert, at

det ath. Akademis glimrende Tid dengang var

til Ende. Da var det gr. Hcdenskabs Dads-
kamp nesten forbi, og Hellenismen var ved
at vige for Bysantinismen, som flk sit Midt-

punkt i Konstantinopel. — I A. sporedes ikke

den i Alexandria saa sta>rkt fremtrxdende Til-

bajelighed til Sammensmeltning af Krdm. og
hedensk Filosofi, og i Kristenforfalgelsernes Tid
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hores der forholdsvis lidet om Martyrier i A.

Menigheden var i de ferste Hundredaar Dieppe

talrig, og Hedningerne i A. ikke Fanatikere.

Kodratos (Quadratus), der af nogle gores til

samme Person som en, sandsynligvis noget
yngre, athcn<eisk Biskop af samme Navn, skal

o. 125 i A. have overrakt Kejser Hadrian en
Apologi ; Apologeten Aristides (se d. Art.) saettes

af nogle i Forbindelse med A., og Apologeten
Athenagoras skal af Fodsel have vieret en
Athenseer. I og for sig var det naturligt, at

den kr. Apologi blev kaldt til Live i dette

Midtpunkt for den hedenske Filosofi. — 267
tnengte gotiske og heruliske Horder ind i A.,

og efter Theodosius d. st.'s Dod blev Byen ind-

tagct af Alarik. Sagnet fortseller, at Vestgote-

kongen, da han vilde angribe A., saa Akillcs

og Athene Promakos foran Byens Mure, og at

han af den Grund skal have sluttet Forlig

med Indbyggerne og vtere kommen ind i Staden
som Ven. Trods det ath. Akademis tidlige

Forfald levede endnu i 12. Aarli. flere Steder

i Vesterleden den Tro, at Videnskaberne frem-
deles blomstrede i Athenes By, hvis Navn man
i Middelaldcrcn stundum udledte af A og Tha-
natos (Dod) og betragtede som >den udodelige

Moder til al Visdomc — Nu residerer i A.

Biskoppen for Attike og Bootien, der, ligesom

Korinths Biskop, har Titel af Metropolit eller

-Erkebisliop. 1837 oprettedes i A. et Universi-

tet efter vesteuropaeisk Monster. (V. Schultze,

Gesch. des Untergangs des gr.-rom. Heiden-
tums I, Leipz. 1887; F. Gregorovius, Gesch.

der Stadt A. im Mittelalter I—II, Stuttgart

1889 f.). Fr. N.
Athenagoras, kr. Apologet under Marcus

Aurelius, skal, ifelge en sen Overlevering, have
voeret en Athcnreer af Fodsel; af nogle identifi-

ceres han med den A., til hvem Alexandrineren
Boethos dedicerede et Skrift (Zahn, Forsch.

zur Gesch. des neutestl. Kanons III, 60). Ifolge

Filippos fra Side skal han have vreret den
alex. Kateketskoles forste Forstander. Man til-

lsegger ham saedvanlig 2 Skrifter: 1) et Bon-
skrift for de Kr., rettet til Kejserne Marc.
Aurelius og L. Commodus, rimeligvis forfattet

177 ; 2) et Forsvar for Troen paa Kadets Op-
standelse. A. cr en smagfuld Forf., der ud-
masrker sig ved en klar Tankegang og et smukt
Sprog. Hans 2 Skrifter ere udg. af E. Schwartz
(Leipz. 1891): overs, paa Norsk 1886.

Athenais, Datter af Filosoffen Leontios, blev
7. Juni 421 gift med Kejser Theodosios II efter

at voire debt og i Daaben at have faaet Navnet
Evdokia. Hun og hendes Svigerinde Pulcheria
greb begge ind i Tidens dogmatiske Stridig-

heder (F. Gregorovius, A., Leipz. 1882).

Athinganerne (^AfKyyavot) var Navnet paa
en gnosti.sk Sekt, der dukkede op i Lilleasien,

navnlig Frygien, i Beg. af Middelalderen. Deres
Litre skal have vsret en Blanding af Krdm.
og Jodedom, hvorfor nogle have ment, at de
vare Udlobere af den gl. Jodekrdm. Deres
Navn skulde bctegne, at de, af Frygt for Be-
smittelse, ikke turde >rore< ved forskellige Ting
(jvfr. Kol. 2, 21: ror ikke!).

Athos kaldcs gerne den astligste af de 3
Halveer, i hvilke den fra Makedonien ud-
springendc storre Halve, Kalkidike, lober ud.
Egentiig betegner Athos eller, som det i vore

Dage benaevnes, Athonas kun Sydspidscn
med sit msegtigc 1935 M. hoje pyramideformedc
Bjerg; men af Vesterliendere bruges A. gerne
som Betegnelse for hele den ostlige Halvo,
imedens den i 0sten altid kaldcs >det hellige

Bjerg< (To hagion oros, Monte Santo). Haiv-
oen A., der er 48 Km. Iang og 4—9 Km. bred,

er meget bjergrig og stenet, kun bevokset med
Krat og endel Tracer. Agerdyrkning kan nseppc
flnde Sted, uden hvor Jordcn med stor Om-
hyggelighed er spredt over kunstige Terrasser.

Da A. kun haenger sammen med Fastlatidet

med en 2 Km. bred Tange, har det vaeret

muligt for A. i noesten 1000 Aar at fere et

Liv for sig og at danne en Art Munkerepublik,
forst under Kejserne i Konstantinopel, siden

under Tyrkerne. I Klostrene paa A. Andes en
Mtengde Aktstykker fra Middelalderen og den
nyere Tid, hvoraf kun Udvalg hidtil ere ud-
givne. Der vil derfor i Fremtiden kunne haabes
bedre Oplysning om disse Munkesamfunds Hi-

storic.

I Oldtiden spillede A., der var beboet af

Thrakere og nogle Graekere, kun en ringe Holle.

Efter Krdm.s Sejr har der vel nok levet nogle

Eneboere, ja der har maaske vseret Klostre

her; men vi vide intet om saadanne for 842.

Af et Dokument fra o. 885 ses det, at Ene-
boere og Munke paa A. dengang havde et Sarn-

lingspunkt i en Laura i Flaekken Kareais. og at

Lauren's Forstander var Protot, d. e. Forstander

for dem alle. Men den egentlige Grundlaegger af

A. som Munkehjem var Anakoreten Athana-
sios fra Lilleasien, der 963 anlagde en

velordnet Laura paa Sydestspidsen af A. En
Forfatning for A. gaves 970 af Kejser Johannes
Tzimiskes. Munke strommede nu til A., ikke

alene gneske, ogsaa andre, bl. a. georgiske; for

dem grundedes Iviron (Iberernes Kloster); for

Gnekcrne Vatopedion o. a. En ny Forfatning

(Typikon) gaves 1046 af Konstantinos Mono-
makos. Der var ved denne Tid her omtr. 60

Munkcsamfund ; A. betegnedes allerede dengang
som >det hellige Bjerg<. Kejser Alexios Kom-
nenos (1081— 1118) gjorde Munkene skattefri:

der var da 180 Samfund og 700 Munke paa A.

Serbiske, bulgariske o. a. Fyrster kappedes snart

med de gra?ske Kejscre om at berige A. Trods

Klostrenes gode Befaestninger undgik de ikke

Plyndringer af Serovere. For at fri sig for

Latinernes Plyndringer efter det 4de Korstog

gav Munkene sig ind under Paven. Efter Gen-

oprettelsen af det gneske Kejserdomme 1261

kom de atter under Grtekerne og begunstigedes

af Palseologerne. Henimod Aar 1400 vandt

en mystisk Retning Indgang paa A., ligesom

ogsaa Bogimilismen kan spores. Da Tyrkerne

indtog Saloniki 1430, underkastede Munkene
sig frivilllg og flk af Murad II Bekneftelse paa

deres Privilegicr. De betale siden den Tid en

aarlig Afgift (den angives nu til 16,000 frcs.)

og Told. En tyrkisk Foged (Kaimakan) findes

paa A., men ellers styres A. af en repnesentativ

Forsamling (Synaxis) af 24 Medlemmer, valgte

af Klostrene ; den moder i Kareais ; Forfatningen

stammer fra 1783; Vaerdigheden Protot af-

skaffedes 1662. Der Andes nu 20 Klostre, 12

>Skiter< (d. e. Askct-Hjem, Aere Bygninger om-
kring en ftelles Kirke) og o. 300 >Kellier<

(Celler); en Del Eneboere leve desuden i Huler.
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Klostrene Hgge i Reglen ved Udlob af Klefter
n«r Kysten. Der er uu o. 5000 Munke, hvoraf
2000 i Klostre. Omtrent Halvdelen er Grsekere,
nwsten ligc saa mange ere Russere (i Klostret

Russikon alene over 1000). 11 Klostre styres

monarkisk, hvert af en Hegumenos; de kaldes
Koinobier. Livet er her strengt. Resten, Idior-

rytmer, styres hver af et Raad. I Middel-
alderen afskrev Munkene mange Haandskrifter.
Der skal endnu vsere 10—12000 Haandskrifter
paa A., men mange ere vandrede til Vesten.
Omtr. 1749 grundedes en Laereanstalt paa A.;

den blomstrede en Tid, men Nid fra ulserde

Munkes Side fik den opharvet. Der Andes ogsaa
en Malerskole, hvis Billeder ere efterspurgte

til Kirker. Munkene eje hele Halvoln og have
ogsaa Besiddelser i andre Lande. Kvinder
taales ikke paa A. (Langlois, Le Mont Athos,

Paris 1866; Riley, Athos, London 1889; H.
Rrockhaus, Die Kunst in den Athos-Klostern,
Leipz. 1891 ; Ph. Meyer, Die Hanpturkunden f.

die Gesch. der Athoskldster, Leipz. 1894). V. S.

Atlaj (Esra 10, 28), en af de Isracliter, der
hojtidelig lovede Esra at bortsende deres ikke-

jodiske Hustrner.
Atrinm («t&q$oy, reittij) var Navnet paa den

trie Plads, der i Reglen fandtcs foran de eeldste

kr. Kirker. Den var ofte omgiven af Bue-
gange og helt eller delvis brolagt med Mosaik-
brolsegning. Midt i den var der en Brand
<l uii.ll, canlhams), der brugtes til Aftvietning

af Hinder og Fodder for Indtriedelsen i Kirke-
husct ; da denne Renselse gik af Brog, dukkede
Vievandskarret op indenfor Kirkens Dare. I A.'s

Bucgangc stod tit de bodfcerdige, der endnu
ikke maatte komme ind i Kirken (Tiooaxkaioyrts,

flentes); i selve A., udsatte for Kulde eller

bnendende Sol, havde den laveste Klasse af

de bodfsrdige (xtiuatofuvot, hiemantes) deres
Plads. — Eftcr 6. Aarh. begyndte man at jorde
dode Kr. i A., og denne, som da tit var be-

plantet, fik saa Navnet >Paradiset<. Paa A.'s

Omraade byggcdes ogsaa ofte Daabskapcllcrne
;Baptisterierne). Evsebios beskriver i sin Kirke-
hist. ('X, t\ Forgaarden foran Kirken i Tyros,
og ved Here af Sydcns aeldste Kirker (t. E. ved
S. Clemente og S. Cecilia i Rom) Andes Lev-
nfnger af saadanne gamle Forgaarde.
Attalia (Ap. G. 14, 25), nuverende Antali,

Sostad i SV. Pamfylien, bygget af Kong Attalos

11 af Pergamon. Her indskibede Paulus sig paa
Tilbagerejscn fra sin forste Mlssionsrejse til

Antiokia.

Attalos II, Filadelfos, Konge af Pergamon,
modtog en Skrivelse fra Romerne til Gunst
for Joderne (1 Mak. 15, 22). Den maa sarttcs

til o. 140 f. Kr.

Attikos, Patriark i Konstantinopel 406—426,
var f. i Sebaste i Armenien. Han kom til

Konstantinopel som Presbyter og blev en af
Krysostomos's bitreste Modstandere. Han har
oden Tvivl spillet en Hovedrolle i Intrigcrne mod
denne, og da han selv var bleven Patriark, for-

nilgte han den store Kirkelarers Tilhamgere.
Han var i hej Grad virksom for at hsevde sin Bi-

spestols Anseelse og flk Theodosios II til at ud-
stede et Reskript, der lagde hele Illyrien og
Provineia OrientaUs under Patriarken i Kon-
stantinopel; men da Pave Bonifatius 1 af Rom
og Kejscr Honorius gjorde Indsigelser, flk dette

Reskript ingen Betydning. Vigtigere var et

andet Reskript, der gav Konstantinopels Pa-

triark Ret til at have det afgerende Ord ved
Anseettelsen af allc Provinsens Biskopper.

Atto, se Hatto.

Attritio. Dette er 1 den rom.-kat. Teol. Ud-
trykket for en ufuldkommen Form af Anger,

en Anger, der ikke (saaledes som den rette

Anger, contritio) er fremkaldt af det rette Motiv,

Sorgen over Synden selv. Reformatorerne for-

kastede hele denne Adskillelse; netop paa dette

Punkt, den rette Forstaaelse af, hvad Anger og
Tro er, vare de sig bevidste at bringe Lys i

Fortidens Morke (sc f. E. Apol. Conf. 162, 5).

Men Tridentiner-Konciliet fastholdt Begrebet

(Sess. XIV Kap. 6). Dog maa det mierkes, at

det ikke bestemmer a. som den blotte Helvedes-

frygt; dertil maa fojes Udelukkclse af Viljen

til at synde og Haab om Tilgivelse. Og der

siges ikke, at denne a. er >tilstnekkelig< (hvil-

ket Udtryk vel var foreslaaet paa Synoden,

men blev forkastet) til at opnaa Guds Naade
i Bodens Sakramcnt, men kun, at den >dispo-

nerer« dertil. Hvorvidt denne Disposition saa

er tilstrcekkelig eller ikke, derom hersker der

Uenighed mellem Romerkirkens Teologer. Se

forovrigt Art. Anger. J. P. B.

Atzer Bonde. >En Historie om Peder Smid
og A. B.< er Titlen paa et satirisk dansk Rim,
der fremkom paa Reformationstiden og var

rettet mod Romerkirken. Det er forfattet 1529

eller 1530 af en ukendt Laegmnnd i Sailing i

Viborg Stift og er det eneste originale danske
Digtervserk, der fremkaldtes ved Ga?ringen paa

Reformationstiden. Efter det eneste kendte Tryk
(fra 1577), som Andes i Sverigs Rigsbibliotck,

er det udgivct paany af Sv. Grundtvig (Kbhvn.

1880). Om det se A. Heise i Khist. Samlinger

2. R. V, 738 f.

Aube, Bartheleml, fr. Historiker, f. i Paris

1826, har oversat Platons Stat og fl. af Des-

cartes's Skrifter paa Fransk og skrevet en

Rtekke kritiske Skildringcr af de kr. Apologeter

(St. Justin, Paris 1875), af Kristenforfolgelserne

(Paris 1875 f.) og den hedenske Polcmik mod
Krdm. (La Polimique palenne a la fin du
second siMe, Paris 1878).

Auberlen, Carl August, f. 19. Nov. 1824 i

Fellbach ved Stuttgart, blev tidlig paavirket

af J. T. Beck i Tubingen og af den a?ldre

wOrttembergske Teologi. Efter at have vwret

Vikar paa Landet og Rcpetent i Tubingen blev

han 1851 teol. Prof i Basel, hvor han dode 2.

Maj 1864. Han er navnlig bekendt ved 2 Skrifter

:

>Der Prophet Daniel und die Offenbarung Jo-

hannes* (2. Opl. Basel 1857) og >Die gottliche

Offenbarung* I— II (Basel 1861—64).

Aubertin, Edmond, ref. Prrest, d. i Paris

1652, efterlod et Skrift om Nadveren (udg. efter

bans Dod, 1654, af David Blondel og J. F.

Gronow), i hvilket han sogte at bevisc, at de

gl. Kirkcfsedre, og navnlig Augustin, havde
haft den calvinskc Opfattelse af Nadveren. Mod
dette Skrift var Anton Arnaulds (se d. Art.)

Bog La Perpituitt de la Foi de VEglise cath.

touchant VEucharistie for en Del rettet.

Aubespine, Gabriel, Biskop af Orleans, d.

1630 i Grenoble, har skrevet forskl. lcerde

Skrifter om Koncilierne, Tertullian og Bods-

sakramentct.
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Aublgntf, Theodore Agrippa d', f. 8. Febr.

1551, var Sen af en ivrig Hugcnot, der tidlig

lod ham love, at han altid vilde vaerge Prote-

stantismcn over for Romerk. Han studerede
i sin Ungdom i Geneve, vendte derpaa hjem
til Frankrig og tog livlig Del i de relig. Karape.

Ved et Tilfelde undgik han Bartholomaeus-
Natten, skont han var en god Ven af Henrik
af Navarra. Da denne senere gik over til den
rom.-kat. K., talte d'A. ham haardt til rette,

og Henrik IV gjorde sig forgseves Umag for at

gore ham til romersk Katolik. 1620 trak d'A.

sig tilbage til Geneve, og der dede han 1630.

Han har skrevet en Verdenshistorie, besunget
Hugenotternes Martyrium og digtet relig. og
polit. Satirer, der udmierke sig ved bibelsk
Farve og Kraft i Udtrykket, samt efterladt sig

interessante Memoirer.
Andianere vare Tilhengere af, Audios (Udo),

en mesopotamisk Ltegmand, som i Arios's Dage
optraadte mod Klerikernes verdslige Vandel.
Da A. herfor blev udstedt af Kirkesamfundet,
dannede han en munkeagtig Sekt, der valgte

ham til sin Biskop. Han skal vaere bleven
forvist til Skythien og der have gjort Forsog
paa at praedike Evangeliet for Goterne. Han
dede o. 370. Han og hans Tilhaengere skulle

have tillagt Gud en Iegemlig Skikkelse, livorfor

de bleve kaldte Antropomorfiter.
Audientes, se Katekumener.
Anditores, se Uditore.

Augsburger-Interim. Efter det evgl. Partis

Nederlag i Slaget ved Muhlberg (1547) blev
Forh. ml. Kejser og Pave i hoj Grad spaendt.

For at standse alle Planer til kirkl. Reformer
havde Paul HI (11. Marts 1547) flyttet Konciliet
fra Trient til Bologna; men Karl V, som on-
skcde Reformer, og som efter Protestanternes
Nederlag felte sig meget sUerk, kraevede, at

Konciliets Faedre skulde vende tilbage til Trient.
Paa den >harniskklaedte< Rigsdag i Augsburg
(aabnet 1. Sept. 1547) fik Kejseren med stor Meje
ogsaa de protest. Rigsstacnder til at gaa ind
paa i Trossager at underkastc sig Konciliet,

forudsat at dette blev et frit, kristeligt Kon-
cilium. Men ingen vilde tro, at Konciliet var
» frit«, i">ar det samledes i Bologna, i Pavens
Naerhed. 16. Jan. 1548 lod dcrfor Karl V sine
>Prokuratorer« i Bologna erklaere, at han ikke
vilde godkende Konciliets Bestemmelser, for
det atter kom til Trient, og samtidig besluttede
han selv at tilvejebringe >eine Ordnung, wie
mittlerzeit die Religionssache christlich anzu-
stellen und zu rlchten sei<, Han nedsatte en
Kommission, bestaaende af den nye Biskop i

Naumburg, Julius von Pflug, Tituherbiskoppen
af Sidon, Michael Helding (Sidonius), og Joh.
Agricola (se d. Art). Til disse Msend sluttede
sig senere den kejserl. Skriftefader Soto, den
spanske Dominikaner Malvenda og en af Kong
Ferdinands Hofpnester. Grundlaget for For-
handlingerne var Regcnsburger-Interim'et (se d.

Art.) og en af Pflug forfattet formula sacrorum
emendandorum. Ifolge een Kilde skulle Raad-
slagningerne om denne formula ikke vsere holdte
i Augsburg, men i Ingolstadt, ford! man onskede,
at Sagen skulde gaa for sig i storste Hemme-
lighed. Resultatet af Forhandlingerne var den
saakaldte >Buch Interim* (den tyske Tekst i

Samml. der Reichstagsabschiede, Frankf. 1707,

S. 465 f.), der blev faerdig midt i Marts. Karl
V sendte dette Udbytte af Forhandlingerne til

Bologna; men der gjorde man mange Vanske-
ligheder. Derfor besluttede Kejseren at tage sig

selv til rette, og 15. Maj, for han havde givet

den pavelige Nuntius Foretraede, lod han i sit

Herberg >Interim'et< oplaese for Stoenderne.

Efter at disse havde raadslaaet en Time, traadte

Kurfyrst Sebastian af Mainz frem og erklaerede,

at de med skyldig Lydighed vilde foje sig efter

Kejseren. Det var imidlertid Protest, en stor

Skuffelse, at dette I. blev betegnet som en
Rettesnor alene for dem; de havde til det

sidste — med eller uden Grand — ventet, at

det skulde gaelde alle Tyskere, Romerk.'s Til-

haengere lige saa godt som Protest. I. blev der-

paa kundgjort som Rigslov og fojet til Rigsdags-
afskeden af 30. Juni 1548.

I dette I. vare alle vaesentlige Forskelspunkter
affattede i rom.-kat. Form eller stillede paa
Skruer; selv de 7 Sakramenter og Helgen-
paakaldelscn var beholdt. De eneste Ware Ind-
remmelser gjaldt Praesternes jtgteskab og Nad-
ver under beggc Skikkclser. Alligevel vare
de rom. Kat. mlsfornojede med denne kejserl.

>Mcllemreligion< (interreligio imperialit), som
var bleven til uden Roms Medvirken ; og Protest,

kaldte Bogen >en Drage med 3 Hoveder, Slange-

hale og Skorpionbrod > og omsatte Bogstavernc
i Ordet I. til mentiri (at lyve). Den fsengsledc

Kurfyrst Johann Friedrich erklaerede, at han
ikke kunde godkende I. uden at begaa Synd
imod den Hellig-Aand, og de nordtyske Staeder

(Hamburg, Lubeck, Bremen, Braunschweig,
Magdeburg osv.) vare enige om at afvise I.,

om det end skulde koste dem Liv og Gods.
Selv Melanchthon, der anerkendte Kejserens
gode VUje og I.'s Maadehold, tog visse For-
behold over for det, som man kan se af bans
sergelige Brev til Carlowitz (28. April 1548,

Corp. Ref. VI, 881 f.), i hvilket han klager over
Luthers Stridssyge og sin egen Troeldom under
ham. I Aug. 1549 erklaerede endelig Kard. Otto
Truchsess, Augsburgs Biskop, hejtidelig, at der
i I. hverken var noget skadeligt eller vanskeligt,

og opfordrede samtidig Kejseren til >at afskaffc <

de Praedikanter, derstyrkede Folkettil Modstand
mod I. Dermed var dette godkendt af Paven,

og i den felgende Tid blev der gaact voldsomt
frem mod dets Modstandere. Praester bleve af-

satte i Hundredevis, og de genstridige sydtyskc
Staeder bleve ved spanske Soldater tvungne til

at tage imod det. Men de protest Fyrster vilde

ikke drive dets Godkendelse igennem med Magt
i Nordtyskland ; selv Kurfyrst Moritz turde ikke
forkynde det som Rigslov i sine Lande, men
aftalte med sine Teologer og Landsstaender det
saak. Leipziger-Interim (se d. Art), og kort efter

dannede han i al Hemmelighed Fyrsteforbundet
mod Karl V. (Ranke, Deutsche Gesch. im Zeit-

alter der Ref. V ; G. Egelhaaf, Deutsche Gesch.
im 16ten Jahrh. II, 497 f.). Fr. N.
Augsburger-Religionsfreden. Hcrtug Moritz

af Sachsens Frafald (se foregaaende Art.) tvang
Kejser Karl V til at slutte Forliget i Passau
1552, ved hvilket det blev bestemt, at der
skulde vcere Fred mellem de to relig. Partier

i Tyskland, indtil en Rigsdag afgjordc, hvor-
ledes den relig. Spaltning bedst kunde hasves

(ved et aim. eller et National-Koncilium, ved
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en Samtale eller en Rigsforsamling). Da Kejse-

ren indsaa, at en Fred efter al Sandsynlighed
vilde tilintetgere Rigets relig. Enhed, trak han
sig Ulbage og lod sin Broder, Kong Ferdi-

nand, fere Forhandlingerne. Af forskl. Grande
traadte den paataenkte Rigsdag farst sammeu
5. Febr. 1555 i Augsburg. De gejsti. Fyrster
enskede ikke en >evig«, men kun en fore-

lebig Fred; efter lange Forhandlinger gik de
dog, paa Kard. Otto Truchsess af Augsburg naer,

ind paa, at der skulde vaere en >ubetinget og
evig Fred< imellem >den gl. Religionsc Til-

haengere og >die Stande so der Augsburger
Konfession verwandt sind<. I denne Bestem-
roelse om, at der skulde vaere Fred, selv om
man ikke blev enig i relig. Henseende, laa

der en Anerkendelse af Protestanternes Ret
til at were, og derved skiller A.-Freden sig fra

alle de tidligere Rigsdagsbeslutninger; hermed
var ogsaa Faren for, at Kejseren skulde paa-
tvinge Protestanterne Tridcntiner-Konciliets Be-
slutninger, grundig afvaerget Freden skulde
gteldc >den gl. Religions' Tilhaengere og alle

>Augsburgische Konfessions-Verwandte<. Fra
rom.-kat. Side blev der gjort Forsog paa at

indskreenke den til dem, der holdt fast ved
den augsb. Konf., >wie sie anno 1530 exhibiert

worden< (se Art. Augsb. Konf.), men det mis-
lykkedes. Ogsaa de, der vedkendte sig Variata,

bleve optagne i Freden; denne skulde gaelde

alle, >was nit verdammte Sekten sind«.

De verdslige Rigsstaender fik ved denne
Fred Ret til at gaa over fra den ene Konfes-
sion til den anden. Den gejsti. Jurisdiktionsret
blev suspenderet i evgl. Egne, men de evgl.

Stcnder maatte love, at Kapitlerne ikke skulde
blive fordrevne fra de protestantiske Staeder.

Dette var et Skaar i de protest. Staenders >Re-
fonnationsret< (Jus reformandi), men disse

gik ind herpaa, fordi de holdt Patronatet
over Domkapitlerne for en kejserlig Herlig-

hed. Endelig fik Protestanterne Tilladelse til

at svaerge >auf Gott nnd das Heilig Evan-
gelium< i Steden for >zu Gott und den Hei-
ligen«. Om Felgerne af en gejsti. Rigsstands
Overgang til den evgl. Laere var det umuligt
at blive enige; de to Partier overrakte derfor
Kong Ferdinand helt modsatte Forslag. Ferdi-
nand stillede sig imidlertid paa de rom. Ka-
tolikers Side og bestemte >in Kraffl hoch-
gedachter Rdm. Kays. Majestat uns gegebenen
Vollmacbt und Heimstellungc, at en iErke-
biskop, Biskop eller Abbed, der gik over til

den evgl. Ltere, skulde give Slip paa sit Bispe-

demmc eller sin Pnelatur, der skulde vaere

forbeboldt den rom. K. (reservation ecclesiasti-

cam), og det skulde vaere Kapitlerne tilladt

(men ikke paabudt) at vaelge en Tilhaenger af
den gl. Religion i den overtraadte Kirkcfyrstes
Sted. Undersaatterne fik kun et ringe Maal
af Religionsfrihed : de maatte have Lov til at

udvandre med Koner og Born og tage deres
Fonnue med (Jus emigrandi), dog saaledes at

Landsherren kunde kraeve >Nachsteuer« efter

Landsens Skik og, for saa vidt de udvandrede
vare Livegne, Erstatning («Abtrag der Leib-
eigenschaft«). Cujus regio, ejus religio var den
Grnndsaetning, der her blev fastslaaet. Da de
verdsl. Kurfyrster saa, at de rom.-kat. vilde
beholde de gejsti. Fyrstendommcr, krsevedc de

for Undersaatterne den frie Religionsovelse,

som disse hidtil havde haft Herpaa vilde de
gejsti. Staender dog ikke gaa ind, men Ferdi-
nand stillede sig i dette Punkt paa Protest's

Side og udstedte 24. Sept. 1555 en saerlig De-
klaration (fojet til, men ikke indlemraet i

Freden), der gav de gejsti. Fyrsters protest.

Undersaatter fri Religionsavelse. Alt i alt var
denne Fred kun lidet fordelagtig for Luther-
anerne, skant disse udgiorde o. '/

10 af Tysk-
lands Indbyggere (*/„> vare Sekterere og kun
o. Y, rom. Katoliker); de protest. Fyrsters

Mangel paa Energi og Fremsynethed maa btere

Skylden for det ringe Resultat af Fredsunder-
handlingerne. A.-Freden indledede Territorial-

ismen, standsede Reformationens Udbredelse
og Iagde Grunden til de Tvistigheder, der forte

til Trediveaarskrigen (G. Wolf, Der A. Religions-

friede, Stuttg. 1890). Ft. N.

Augsburgske Konfession. I. Dens Til-

biivelse. 21. Jan. 1530 udskrev Kejser Karl
V de tyske Rigssttender til at mode 8. April

til en Rigsdag i Augsburg, i en Skrivelse, hvis

overraskende forsonlige Tone ved Omtalen af
de religiose Stridigheder, der her skulde bi-

laegges, vakte nye Forhaabninger hos de tyske
Protestanter, der efter Udfaldet af Rigsdagen i

Speier Aaret i Forvejen vare beredte paa det
vaerste. Man fik nu travlt i Sachsen med at

forberede alt. Der blev nedsat en Kommission
af Teologer i Torgau for at afgive Betaenkning
om de omstridte Artikler. Tidcn var jo knap
(ferst 11. Marts var Kejserens Skrivelse kommen
i Kurfyrstens Haender). Allerede i Begyndelsen
af April bred man op, og 15. April indtraf

Kurfyrsten, Johann den standhaftige, med sit

Folgc i Koburg, Kurfyrstendommets sydligste

By. Her maatte Luther blive (Nurnbergerne,
hos hvem han forespurgte sig, vilde ikke huse
ham eller give ham frit Lejde, fordi han var
lyst i Rigens Akt), og her opholdt han sig, i

sin >0rkenc, under hele Rigsdagen for at vaere

Vennerne i Augsb. saa naer som muligt og
hjaelpe dem med Raad og Trost gennem Breve.

Her i Koburg gjorde Melanchthon det ferste

Udkast til den augsb. Bekendelsc, som han
imidlertid selv kaldte >en Apologi«, og saa-

ledes omtales den hyppigst i den folgende Tid,

indtil Betegnelsen Bekcndelse, isier efter dens
Oplaesning paa Rigsdagen, bliver den alminde-
lige. Sagcn var nemlig den, at de evgl.-luth.

ikke mente i noget Punkt at vare afvegne fra

den virkelige Kirkelacre; de vilde ikke ind-

romme, at de skulde have indfert nye Laer-

domme (og tog netop i denne Henseende skarp
Afstand fra Schweizernc og Gendoberne); og
de vilde derfor begrtense sig til at forsvare,

at de havde afskaffct visse Misbrug, der ikke

kunde taales. Herom alene skulde den paa-

taenkte Redegarelse dreje sig.

Men da man (2. Maj) kom til Augsburg,
forandrede Situationen sig ganske. Der fik

man nemlig at vide, at Eck i et Skrift til

Kejseren havde sammenstillet 404 Artikler

(ogsaa fra Modstandernes Side havde man nem-
lig forberedt sig i Tide) af >Kirkefredcns For-
styrreres« Skrifter. og d^r snildt grupperet

Saetninger, ikke blot af Luther og Mel., men
ogsaa af Zwingli og Carlstadt og alskens Gcu-
dobcre. Derfor besluttedc nu Mel. ogsaa at
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gore Rede for den cvgl. Lsere i saa kort og
sammentreengt en Form som muligt, og saa-

ledes blev Apologien en Bekendelse. Alle-

rede 11. Maj var Mel. fa?rdig med sit L'dkast,

der straks blev sendt til Luther, som 15. Maj
ndtalte sin Billigelse deraf med de beromte
Ord : >Ich hab M. Philippsen Apologia uber-
lesen, die gefallet mir fast wohl. und weiss
nichts dran zu bessern noch andern. wurde
sich auch nicht schicken, denn ich so sanft

and leise nicht trcten kann<. At denne Bil-

ligelse dog ogsaa havde sin Begra?nsning. traadtc

imidlertid frem i senere Udtalelser, saaledes

naar ban 21. Jali erkla?rede, at Satan nok
havde market sig. at de havde tiet om Sksers-

ilden, Helgendyrkelsen og isaer om Antikristen,

Haven. Men hvordan dette Udkast saa ud.

vide vi rigtignok ikkc: kun saameget kan der
af forskellige Udtalelser sluttes, at det mang-
lede den nuv. Art. 20 og vistnok ogsaa 21

jfr. Ltithers ovenf. anf. Ord\ og at Art. 27
og 28 i al Fald ikke dengang forelaa i deres
senere Skikkelse. Mel. arbejdede stadig viderc

derpaa, i Forb. med andre, saaledes ogsaa den
sachs. Kansler Bruck.
Man havde allerede i Forvejen sendt Kejseren

en forelobig Trosbekendelse trimeligvis Schwa-
bacher-Artiklerne), men da Kejseren omsider
15. Juni, Dagen for Kristi Legems Fest. kom
til Augsb. og begyndte med at forlange, at

Protcstantcrne skulde deltage i Festproces-

sionen. og at den cvgl. Pnediken i Augsb.
skulde ophore, svandt de Forvcntningcr, Kej-

serens Rigsdagsskrivelse havde vakt, meget
hurtig. Man deltog vcl ikke i Processionen
og udvirkedc, at der heller ikke maatte prae-

clikes fra den anden Side, men hos dc a-ngste-

ligere Gemytter, sa?rlig hos Mel., voksede Be-
kymringerne, og han bestnebte sig af al Magt
for at gore Konfessionen saa >sanft und leise<

som muligt. Han indlod sig ogsaa i privat

Forhandling med enkelte af Modpartict. sogte

at fremstille Forskcllene i saa mildt ct Lys
som muligt, og vovede sig her ln?nger frem
end de evgl. som Helhed vilde gaa med til.

Mel.'s Haab om at faa Sagen bilagt i al Stil-

hed bristede, og man fastholdt Beslutningen
om at overleverc Bekendelsen. Mere Held
havde Mel. med at faa Bekendelsen formet
saaledes, at den ikke kunde underskrives af

de zwingliskc Stseder, der gerne havde villct

staa Last og Brast med dc luth. SUender, og
hvis Bestnebelser i den Henseende. der stottcdes

af Landgrev Philip af Hcssen, Mel. stadig paa
alle Maader sogte at krydse. De kom altsaa

ikke med; derimod blev Bekendelsen, der var

opstaaet som Kursachsens saTlige Bekendelse.
under Udarbejdelscn omdannet til en Faelles-

bekendelsc for de flestc paa Higsdagcn re-

pnesenterede luth. Sta?nder. 23. Juni blev
Teksten. der affattcdes baade paa Tysk og
Latin, endelig afsluttct og underskrevet af
Kurf. Johann, Markgrev Georg af Branden-
burg. Hertug Ernst af Luneburg, Landgrev
Philipp af Hessen. Fyrst Wolfgang af Anhalt
vistnok ogsaa af Kurprins Johann Fricdrich
og Hertug Franz af Luneburg^, samt af Sta?derne
Nurnberg og Reutlingen : og endnu flere Rigs-

staidcr traadte senere til. Med Fasthed mod-
satte man sig Modpartiets Forsog paa at hindre

Bekendelsens Oplarsning. og om Efterm. 23.
Jttni fandt da Oplaesningen Sted, vcl ikke i

Raadhussalen, men i Bispegaardens Kapitel-

stue. Den sachs. Kansler. Dr. Beyer, oplseste

den tyske Tekst saa hojt og tydeligt, at ogsaa
de ndenfor staaende kunde forstaa alt, og begge
Tekster bleve derpaa overgivne til Kejseren.

Om Begivcnhedernes videre Gang, se Art. Apo-
logienX

II. Bekendelsens Beskaffenhed (Kilder,

Form og Indhold). Konfessionen. der indledes

med en fortraeffelig. af Kansler BrOck forfattet.

Fortale. falder i to Hoveddele, af hvilke den
forste indeholder de egtl. articuli fidei (Art.

1—21). Der begyndes med en Artikel om
Gud (Artiklernes Overskrifter fandtes ikke i

den oprindelige Konf.") med Tilslotning til dct
niksenske Symbol. Dcrnarat folger (Art. 2) en
Artikel om Arvesynden. og derved forberedes

Art. 3 om Gnds Son, Gudmennesket, der frelscr

fra al Synd, med udtrykkelig Fremharvelsc
af dct apost. Symbol. Hermed ere Forud-
sa?tningerne givne for Bekendelsens Hoved-
pimkt. Art. 4, om Retfa?rdiggerelsen af Troen.

I Art. 5 peges der paa denne Tros Kilde:
Ordet og Sakramenterne, til hvis Forvaltning

Embedct er indstiftet, og i Art. 6 paa de gode
Frugter. Troen skal ba?re. Art. 7—8 om-
handler Kirken, hvad den er. hvad der kneves
til dens Enhed, og at Sakramentcmes Yirke-

kraft ikke afhaenger af den forvaltendes Be-

skaffenhed. Art. 9— 13 behandler saa Sakra-

menterne, forst Daaben (Art. 9\ derna»t Nad-
veren (Art. 10) og (11—12) Skriftcmaal og Bod.

samt endelig ;'Art. 13) Sakramenternes rette

Brug, nemlig i Tro. Art. 14— 16 luevde dct

rette Forhold til ydre, kirkclige og borger-

lige Ordninger, og endelig omhandler Art. 17

Kristi Genkomst til Dom. Disse 17 Artiklcr .i

hvilke man tydelig kan spore de foreliggende

Forarbejder, nemlig Marbnrger-Artiklernc
og sa?rlig Schwabacher-Artiklerne) danne
ligesom ct Hele for sig, hvortil der er fojet

forskellige mere specielle Punktcr, nemlig Art.

18 om Viljens Ufrihcd. Art. 19 om Syndens
Aarsag. Art. 20 om dc gode Gcrninger, en

videreforende Optagelse af Art. 6, samt endelig

Art. 21 om Helgendyrkelsen, hvori man be-

gynder at spore Indvirkningen af Torgauer-

Artiklernc. Flere af Artiklerne slutte med en

Fordommelse af Kxttere. Deis fordommes
nemlig isvarende til hele Bekendelsens For-

maal N de i den gl. K. fordomte Ka;tterier

saaledes Manika;ere, Gnostikere, Arianere. o.

fl. i Art. 1. Pelagianere i Art. 2. 18, Dona-

tistcr Art. 8, Novatianere Art. 12\ dels Sam-
tidens Gendolwre i Art. 5. 9. 12, 16 og 17, Of!

La?ren om Sakramcntets Virkning e.r open
operalo i Art. 13; og uden Navns Narvnelse

hvad rimeligvis Landgreven af Hessen er Skyld

i) misbilliges (improbant, ikke damnant) Zwing-

lianernes Nadverla?re i Art. 10. — Med noglc

almindelige Bemarkningcr sker derpaa Over-

gangen til Konf.'s anden Del. som vil retfier-

diggore Afskaffelsen af visse Misbrug, og

hvorom ofter I*rotestanternes Formening altsaa

hele Striden drejer sig. Her trteder derfor Karak-

tercn af en Bekendelse mere tilbage for det apo-

logetiske. og I'dviklingcn bliver som Folge deraf

bredere. Det drejer sig om (22) Nadvcrens l'd-
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deling under begge Skikkclser, (23) Pra?ste«gte-

skabet, (24) Messcn, (25) Skriftemaalet (jfr. Art.

1 1), (26) om Forskel paa Spiser, (27) om Munke-
lofterne og (28) om Bispcrnes Magt; og dcr
sluttcs saa med en kort Epilog, i hvilkcn den
dogmatiskc Enighed med Kirken paany he-

tones. For dette sidstc Afsnit have aabenbart
Torgauer-Artiklerne 3: de paa det ovenf.

omtalte Mode i Torgau affattede Artikler, liggct

til Grund. Hvis disse nemlig, som det synes,

ere identiske med det hos Forstemann (Ur-

kundenbuch I, 68 f.) aftrykte Dokument, saa

have de begnenset sig til Droftelse af Mis-

brugene og laa da aabenbart til Grund for

Mel.'s opriud. >ApoIogi<, som vi altsaa efter

Indholdet genflnde i Konf.'s 2. Del. Her kan
der til de flcste Artikler Andes Parallelcr i

Torg.-Artiklerne (nemlig 22. se T. 3; 23: T. 2;

24: T. 4 og 10; 25: T. 5; 26: T. 1; 27: T. 8).

III. Konfessioncns Historie. Kejseren

havde forbudt at trykkc Konfessionen. Allige-

vel kom der den ene Udg. efter den anden
(man ta?ller 7 tyske og en Iatinsk). Men da de
hvilede paa mere eller mindre upaalidelige Af-

skrifter, foresatte Mel. sig at give en paalidelig

Udgave. Imidlertid havde han jo ikke mere selv

de d. 25. Juni i Rigsdagen afgivne Originaler. Og
at han, skont han beraaber sig paa at have lagt

et exemplar bona; fidei til Grund, ikke har givet

nogen fuldkommen tro Gengivelsc, er aldeles

sikkert af mange Grunde, bl. a. alene af den,

at den opr. Konfession ikke kan have inde-

holdt Damnationen til Art. 13, da Konfuta-
tionens Tavshed her ellers vilde vtere ganske
uforklarlig. Dennc Udgave (fra April 1531, i

4to, sammen med Apologien) er den saakaldte

edilio princeps (der atter kan paavises i 2 Re-
censioncr). Paa Grund af Mel.'s Tilbejelighed

til stadig at sndre og file paa Formen, er
ingen af de af ham besorgedc Udgaver ganske
ens. Der kom adskillige Udgaver, allerede 1531

en Oktavudg.; sierlig maa mxrkes den tyske

Oktavudg. af 1533, da /Endringerne her vare
meget iojnefaldende og 1537 paadrog Mel. Kur-
fyrst Johann Friedrichs Dadcl. Dog ere disse

JEndringer uden dogmatisk Betydning. Ander-
ledes derimod i Udgaven fra 1540, den saa-

kaldte Variata. Her er dcr sket saa omfattende
.lEndringer, at det i Grunden er blevet et helt

nyt Skrift. Sserlig Andes der store Udvidelser
i Art. 2, 4, 5, 6, 12 (i Variata 11), 18, 20, 21.

Kun een Art. (10) er blcven forkortet, men just

den her foretagne Mndring (Udeladelse af Mis-

biiligelsen og Omformning til en for Calvin

antagelig Formulering) blcv den betydnings-

fuldeste. Flere Artikler omordnedes (isrer i

anden Del). Man mierker en fastere Holdning
overfor Modstandcrne; saaledes bringer Art. 5

en Fordommelse af dem, der byde Samvittig-

heden at tvivle om Syndernes Forladelse,

hvorved Mel. altsaa forekom Tridentiner-Kon-
ciliets Fordommelse af den protestant. Trosvis-

lied; og vel betones stadig Tilslutningen til

den >kat. K.<, men Modsietningen til dens nu-
vaerende rom. Repnesentanter betones ved den
sberkere Fremluevclse af den gamle K. og det
udforligerc Skriftbevis, og Art. 10 om Nadveren
fjerner sig jo lige saa meget fra den kat. Op-
fattelsc, der kunde genflnde sig selv i den tid-

ligere Formulering, som den niermer sig til den

calvinskc Opfattclse. Paa den anden Side af-

vises nu (Art. 20) en anden reformert Hoved-
la?re, Pradcstinationcn, der for var omhyggclig
omgaaet. Endclig trader i Art. 18 med Bc-
toningen af Verbet adjuvare Mel.'s Synergisme
frem. Om Mel.'s Mother til denne for os

mxrkelige Bchandling af et officielt Dokument.
der dog ikke er uden Sidestykke i hin Tid.

vide vi intct. Han har rimeligvis handlel

i god Tro; og med Wittenberger-Konkordieu
af 1536 for 0je er det forstaaeligt, at han i

Art. 10 har sogt en Formulering. som begge
Parter kunde tiltraede. Msrkeligt er det nu.

at disse betydeligc -End ringer i Variata i Beg.

gik saa upaaagtede hen. Luther har aidrig.

saa vidt vides, bebrejdet Mel. dem ; Eck prote-

sterede vel mod JEndringen i Art. 10 paa Reli-

gionssamtalen i Regcnsburg 1541 (hvilken

Protest scnere blcv optagen af Jcsuiterne, der
vilde benytte Variata i politisk Ojemed til at

bevise, at Protcstantcrne ved at godkende den
havde sat sig selv udenfor Religionsfrcdcn i

Augsburg), men hos de lutherske selv brugtcs

den (saniig en ny, yderligere aendret, Udg. 1542;

meget. Den blev optaget som Paralleltekst i

adskillige Corpora doctrinal og formclig aner-

kendt ved Siden af den tidligere Tekst paa
Fyrstedagcn i Naumburg 1561. Meu Aaret i

F'orvejen havde Flacius ved Samtalcn i Wei-
mar ncdlagt en heftig Protest, og da saa de
kryptocalvinistiskc Stridighedcr udbrod, kom
Variata ganske i Miskredit. Konkordiebogcn
crklrerede sig udtrykkelig for Inoariata, og man
meutc i den dcr optagne latinske og tyske

Tekst at have faaet Originalteksterne fra 1530,

paa hvilken Tro man levede na-sten uforstyrrct

i 200 Aar, til foruyede Undersogelser viste, at

Originalerne for loengst vare forsvundne (den

latinske siden 1568, den tyske siden 1546), og
at den i Konkordiebogcn optagne lat. Tekst

var Teksten fra edilio princeps, medens den
tyske var tagct fra en i Mainz opbevaret Af-

skrift uden Autoritct, som dog staar den op-

rindelige Tekst ulige luermere end Mel.'s cgen

Tekst i editio princeps.

IV. Konfessioncns Betydning. Dens
historisk-politiske Betydning er ovcrmaade stor.

Den blev som rigsofficielt Bekendelsesskrift det

Grundlag, hvorpaa de evgl. Strender harvdedc

dercs Rettigheder indenfor det tyske Rigsfor-

bund og senere flk dem anerkendt af Kejser

og Rige i Augsb. 1555 og i den westfalske Fred
1648. Den blcv det statsretsligc Grundlag for

hele den evang. Kirkcs Stiftelse og Stilling i det

tyske Rige. Man samledcs om den i det Schmal-

kaldiske Forbund 1532. Den blev gjort til for-

pligtende kirkelig Norm (forste Gang 1535 i

den Pomraerske Kirkcordning) og trsengte som
saadan igennem i alle lutherske Landskirker.

Og hvad Forholdct til den ref. Kirke angaar,

saa kunde Variola's Formidlingsforsog, som
vi saa, ikke hindre. at den, i den oprindeligc

Bekendelse tilsigtede, skarpe Adskillelsc fra

den ref. Retning ogsaa i Historien blev gennem-
fort i den store Spaltning mellem de to prot.

Hovedkirker. Maaske er Variata en Spaadom.
der kun ikke da kunde opfyldes. Men srerlig

er Bekcndelsens hele fredsrele Holdning overfor

det dengang kirkelige af blivende Betydning.
Naturligvis ikke i den Forstnnd, at Bckcndclsen
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174 Augsburgske Konfession — Augustana-Synoden.

skulde opstille det rom.-kai. Kirkevaesen som
de kirkeligc Bestrebelsers Maal, heller ikke

kun i den Forstand, at vi dermed kraflig ad-

varcs mod Individualismens og den subjektive

Vilkaarligheds Farer, men den Bevidsthed, at

just denne Bekendelse, der var baaren af den
xrligste Bestnebelse efter at gore alt for at

undgaa den truende Kirkespaltning, blev Grund-
laget for den opvoksende Scerkirke, ejer en
styrkende og betryggendc Magt. Og heri ligger

det gode og forsonende i Mel.'s undertiden

ganske vist svage og holdningslese og politisk

set forfejlede Optrteden paa Rigsdagen. Nu
ger det unregteligt paa os, der bar 3—400 Aars
Udvikling bag os, et underligt Indtryk, at man
dengang dog knnde kommc hinanden saa nser.

Af de 21 articuli ftdei bleve kun to (20 og 21)

ganske og 4 (2, 6, 12, 15) delvis forkastede,

medens 9 (1, 3, 5, 8, 9, 16—19) ganske og 6

(4, 7, 10, 11, 13f.) med Forbehold anerkendtcs
i Konfutationen (se d. Art.). Og i de lange

Forhandlinger drejer Kampen sig saa godt som
kun om Misbrugene. Men deraf falger natur-

ligvis ikke, at vi ere bundne til at tilegne os

det samme Syn, som da var historisk mu-
ligt. Grundlinierne til den felgendc Udvikling

ere, trods al melanckthonsk Mildhed og For-

sigtighed, dog tegnede i Konfessionen. Vel er

der ikke opstillet nogen Sstning om Skriftens

Betydning (se dog Ytringerne i Fortalen og i Art.

22); men det er alligevel den stadige Forud-
sa;tning, hvorfra der gaas ud, og ud fra hvilken

det ene var kommet til den i Konf. forsvarede

Afskaffelse af de store Misbrug: at det Ware
Skriftord er den afgorende Rettesnor for alt,

hvad der bygges i Kirken. Det er Fordringen
om det >faste og visse Ord<, der f. E. er

en Hovedgrund mod den zwingliske Nadver-
la?re og bortrydder Nadveren sub una, der dog
havde hcle den davrerende Kirke for sig osv.

Fremdeles viser Konfessionen os selv ved hele

sin Ordning hen til Retfserdiggorelseslaercn som
sit levende Midtpunkt (Art. 4), og paa dette

Punkt have Reformatorerne naaet en Klarhed,

der for dem ikke beted en bedre Indsigt i en
enkelt Lsere, men noget centralt og principielt,

idet de, i Kraft af den, udtale klare Grund-
tanker (om den kristelige Frihed, om Umulig-
heden af at tale om Fortjeneste for Gud, om
den kristelige Fuldkommenheds V«sen), der
ere af den sterste Rsekkevidde. Denne prin-

cipielle Stilling, der ogsaa hele Tiden giver

sig Udtryk i Rigsdagsforhandlingerne (idet det
er det stadige Schibbolet fra luth. Side, at der
ved alle Indrommelser maa tilfojes et salvo

verbo Dei, salvo eoangelio), var nu ikke alene
Orienteringspunkt for Protestanterne ved hin
Lejlighed, men maatte ogsaa med Naturned-
vendighed blive den centrale Kraft i den luth.

Kirkeafdelings Udvikling. Og det er da ogsaa
betegnet i Konfessionen selv i Artiklen om
Kirkens Enhed (Art. 7). Her laa den dybeste
ModsaHning gemt, skont det maerkelig nok
ikke dengang synes at vsere kommen til klar

Bevidsthed (1534 udtaltes den ganske vist saare

Mart af den rom. Teolog Cochlseus; karakte-
ristisk er det ogsaa, at i Variala betones den
i Art. 7 givne Bestemmelse af Kirkens Enhed
endnu engang ved Afslutningen af Konf.'s

ferste Del). Thi, idet her ikke Forholdet til en

udvortes Autoritet er sat som det bestemmende
for Kirkens Enhed (skent Konfessionen ellers

paaberaaber sig Overensstemmelse med den
>rom. K.<), men netop Evangeliet (der ogsaa i

Art. 28 er det orienterende i Forholdet til

Bisperne) og Sakramenterne stilles op som det

enhedsdannende, altsaa Fsellesskabet om aande-
lige Goder, ligger heri den Grundbetragtning
udtalt, der maatte skille den protestant. K.
fra den i stedse massivere Udvorteshed sig be-
faestende Romerk., og som dcrfor betegner en
Principforskcl, der ikke ophseves, selv om Ud-
viklingen skulde opvise en Tilnrermelse i

enkelte Lcerepunkter. (Konf. og dens Forar-
bejder ere udgivne af Th. Kolde, Gotha 1896.

Om dens Tekst se G. G. Weber, Krit. Gesch.
der Augsb. Conf. aus nachweislichen Quellen
I—II, Frkfurt 1783; Kirchengesch. Studien, H.
Reutcrgewidmet, Leipz. 1888 ; Tschackert i >Zeit-

schr. der Gesellschaft f. niedersachs. Kirchen-
gesch.' lster Jahrg. 1896. Fortolkninger til den
ere givne af H. N. Clausen, Kbhvn. 1851, og
J. Kdstlin, overs, paa Dsk. 1894; jvfr. ogsaa
G. L. Plitt, Einleitung in die Augustana, Erl.

1868 f. og O. Zdckler, Die Augsb. Conf., Frankf.
1870. Om de hist. Forh. se J. Kostlins og Th.
Koldes Biografler af Luther. Om Betydn. af
Art. 7 se A. Ritschl, Ges. Aufsatze, Freiburg.

1893 og Frank i Zeitschr. f. Protestantismus
und Kirche 1876). J. P. B.
August. A. I, Kurfyrste af Sachsen, Sen af

Henrik den fromme, blev fedt i Freiberg 31.

Juli 1526. 1553, efter sin Broder Moritz's Ded,
tiltraadte han Regeringcn. Han var en afgjort

Lutherauer, men en Tidlang lod han sig skuffe

af de kryptocalvinske Professorer og Pwester,
som forstod at omgive deres Lrcre med et

luth. Skin. Den saakaldtc Uydelige Erkltering<

(exegesis perspicua) af 1574, som ligefrem an-
greb den luth. Nadverlrere, aabnede imidlertid

hans 0jne for Kryptocalvinistemes Intriger, og
han stottede paa mange Maader Arbejdet for

Konkordiebogen (se d. Art.). De 80,000 Thaler,

der gik med til de talrige Moder og Rejser
for at faa denne Sag bragt i Orden, betalte han,
og han og hans Gemalinde, » Moder Annas inde-

sluttede dette Arbejde i deres daglige Banner.
Han dode 11. Febr. 1586. — A. II, den sherke,

Kurfyrste af Sachsen, f. 1670, d. 1738, afsvor
1697 sin luth. Bekendelse for at vinde den
polske Kongekrone, og siden hans Tid bar
Ref.'s Moderland haft et rom.-kat. Fyrstehus.
Hans Gemalinde, Christine Eberhardine af Bran-
denburg-Culmbach, som Folket kaldte >die Bet-

saule von Sachsen <, vilde derimod ikke skifte

Bekendelse, hvorfor hun aldrig kom til Polen.

A. H's Forsog paa ogsaa at drage sine sachsiske

Undersaatter over til Romerkirken mislykkedes,
og det sachsiske Geheime-Consilium arvede hans
Summepiskopatsret over den evgl.-luth. Lands-
kirke. Siden er denne Ret ovcrdragen til Mini-
strene in evangelicis (se Sachsen).

Augustana, se Augsb. Konfession.
Augustana-Synoden dannedes 5. Juni 1860

i Chicago af 36 sv. og 13 norske Menigheder
med o. 5000 Nadvergrester, 27 Praester og 29
Kirker; den vedkendte sig, som Navnet an-
tyder, Augsburger-Konfessionen som Lsrenorm.
Flere af dens Menigheder havde tidligere hort
til den cvang.-luth. Illinois-Synode. A.-S.'s far-
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ste President var den sv. Freest Tuve Nilsson
Hasselqvist, f. i Skaane, der havde vaeret Priest

i Lunds Stift, indtil han 1852 rejste til Arac-
rika. 1870 overtog Pnesten Jonas Svensson
i Andover Ledelsen af Synoden, og efter hans
Dod (20. Dec 1873) flk Pnesten Norelius i Vasa
Ledelsen. Da Norelius 1881 paa Grand af Syg-
dom maatte frasige sig Styrelsen af Synoden,
overtoges denne af Pnesten Erland Carlsson.

Ferst havde A.-S. et teologisk Seminarium i

Chicago, der ved Hjaelp af en sv., en norsk og en
eng. Lasrer skulde meddele Undervisning baade
i Teol. og Humaniora, men allerede 1863 biev

Seminariet flyttet til Paxton i Illinois, og 1871
til Rock Island. Paa et Mode i Andover (Jnni

1870) traadte Nordmxndene, paa Grand af

Sprogforskeilen, nd af A.-S. og dannede en
egen Synode; men A.-S. traadte samtidig, uden
at opgive sin Selvstasndighed, i Forbindelse
med det 1867 stiftede luth. Generalkoncilium
[General Council, se d. Art.). A.-S. er delt i 5
>Konferenser« (Illinois, Minnesota, Jowa, New
York og Kansas). Den bolder Aarsmoder, paa
hvilke Prsester og Ltegfolk give Mode. Dens
Pnester forpligtes ikke alene paa den augsb.

Konf, men paa hele Konkordiebogen. 1890
horte 582 Menigheder (292 Praster og 76,000
Nadvergtester) til den. En af dens betydeligste

Mznd er Olof Olsson, forst Prcest i Lindsborg
i Kansas, siden Prof, ved Prasteseminariet i

Hock Island, som med stor Energi har bc-

kampet den Nyevangelisme og Waldenstrtmian-
isme, der sogte at tnenge sig ind bl. de sv.

Udflyttere. Modsstningen mellem en hojkirkl.

og en iavkirkl. Retning er ogsaa traadt frem
indenfor A. S., idet adskillige se med Uvilje

paa Lsegmandsvirksomheden og Sondagsskoler,
som de Iavkirkl. laegge stor Vaegt paa. Men i

det hele bar der hersket en sjelden Enighed
indenfor denne Synode. (H. E. Jacobs, The
Lutherans in America, New York 1890, 451 1).

August!, Johann Christian Wilhelm, f. i

Eschenberga 27. Okt. 1772, blev 1798 Privat-

docent i orientalske Sprog i Jena, 1803 Prof,
ord. i samme Fag. 1812 blev han teol. Prof,

i Breslau, og 1819 som Prof, primarius i Teol.

kaldet til det nys oprettede Universitet i Bonn.
Han dode 28. April 1841. Han har bl. a.

ndgivet en Dogmehist (1805; 4. Opl. 1835),

>Denkwurdigkeiten aus der christl. ArchSologiet
I—XII (Leipz. 1817—31) og .Handbuch der
christl.ArchfioI.< I—III (Leipz. 1836—37). Under
Striden om den preussiske Agende (se Art. Union)
skrev han et Forsvar for Landsherrens liturgiske

Ret Hans Bedstefader var en Rabbiner, der
traadte over til Krdm.
Angostin. 1) Anrelins Augnstinus var fodt

i den numidiske By Tagaste 15. Nov. 354.

Hans Fader var den hedenske Dekurion Pa-
tricias, en verdslig Mand, som af sin frontme,
kr. Hustru Monnica blev ledet saavidt frem
paa Vejen, at han 371 dode som Katekumen.
Deres Sons forste Dannelse gik i ensidig Ret-
ning af Fantasiens Udvikling, gennem de ro-

merske Digtere, isrer Vergil. Gnesk var ham
Qsnugeligt, han hadede Tal. Herved udviklede
sig den nnge Afrikaners romantiske Retning,
Afsmag for al Formalisme, Trang til et Aand
% Hjerte fyldende Indhold. Men, som han
selv klager, »blev Vildfarclsens Vin ham iskasn-

ket i Lderdommens Kar«. Dens berusende Magt
kendes alt i hans Ungdora. Fra Tagaste gik
han i sin Faders Dedsaar til den hoje Skole
i Carthago, hvor han lagde sig efter Veltalen-

hed. Filosofl (aristotelisk), Matematik, Musik,
endog Astrologi, der ligesom det, af ham senere
fordemte, tragiske Skuespil tiltalte det mystiske
i hans Natur. I den livskraftige Ungdom vaag-
nede Naturdriften, men, ukendt med den rene
Kserlighed, hengav han sig til en Elskov, >der
piskede ham med Lidenskabens glodende Ris«,

medens han dog levede 13 Aar i Troskab med
en Frille, som fodte ham en Son, Adcodatus.
Men i sit Inderste gned og torstede han. Intet

er urigtigere end Forestillingen om Aagustins
Ungdom som en siedelig Fortabtheds Afgrund.
Dette: >Du har skabt os til dig, Herre, og
vort Hjerte er uroligt og hviler ikke, for det
hviler i dig*, var Grundtonen i hans Liv, ogsaa
under hans dybeste Forvildeise. Cicero forte

ham gennem sit (nu tabte) Skrift >Hortensius<
ind i en Livsfilosofi, hvori han ikke fandt, og
savnede, Kristi Navn. Savnet ledte ham til

Aabenbaringen, men skont Skriftstudiet senere
fremfor alt blev ham baade Rod og. Nrering,

var Biblen dengang endnu mindre for ham
end Cicero. I denne Tid faldt han 1 Mani-
keernes (se d. Art) Hiender, der tiltalte ham
ved fantastisk Eventyrlighed og ved deres
Teori om Synden som et ansvarsiost V«rk af
en os fremmed Natur, og han tabte 9 Aar i

deres Samfund. Hans Modcr, som gned og
bad for ham, trostedes af en forhenvserende

maniksisk Biskop, >at saamange Taarers San
ikke kunde fortabes<. Under en Storm af

stridige Tanker tabte han Tilliden til Mani-
kaeerne, skont ban i Rom (383), efter en kort
Tid at have dvslet i Carthago som Lerer i

Retorik, trods sin Uvitye navnlig imod deres

Ordforer Faustus og sine begyndende nyplato-

niske Ideer, levede en Tid sammen med dem,
men bestandig med 0nsket om at finde Lys
hos en med den hi. Skrift fortrolig Mand.
Endnu var Augustin Skeptiker, men Lyset
daemrede. Han modtog et Kald til Milano i

samme Lserefag som i Carthago. Der besogte

han Ambrosius og horte ham, ikke hvad,
men hvoriedes han talede, men under Or-
denes Form tnengte Sagen langsomt ind i hans
Sjael; Krdm. var for ham >ikke besejret, men
heller ikke Sejrherre<. Han blev Katekumen.
hvortil han forsaavidt havde vseret bestemt fra

Moders Liv, som han var primsignet og ind-

viet med det hellige Salt. Men endnu var der
et stort Skridt tilbage. Skuffet, som han saa

ofte var bleven i sin Sogen, vilde han nu have
en matematisk Vished. »Jeg elskede et saligt

Liv, men var bange for at soge det, hvor det
har hjemme. Jeg flygtede for det, naar jeg sogte

detc. Han slap sin Frille, men savnede Til-

fredsstillclsen, og om han end en Stund tsenkte

paa at soge Tilflugt i ^Egteskabet, kastede han
sig paany ind i Lidenskaben >for at biive

vammel ved Va;mmelsen«. Hans Tro var endnu
en sanselig Panteisme. Han ktempede 'for at

finde Gnensen mellem Gud og Rummets Uende-
lighed, og alt som denne Sogen antog etisk

Natur, kom Sporgsmaalet uafiadelig frem om
det ondes Oprindelse. Han troede Ikke mere
den manikaeiskc Fabcl om det ondes Sub-
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stantialitct. men hvorfra var det da? Fra Gud
ellcr fra Djajvelen? Men han selv, hvorfra var

da ban? >l)u, rain Gud, alene v£d, hvad jeg led,

intet Menneske vidste det!< De nyplatoniske

Skrifter ledte ham ind i de aandeligc Vtcrdiers

Realitet og isser til en aandeligere Erkendelse
af Logos (Ordet\ men Hemmelighedens Dyb,
>Ordct blev Kjed<, var der ikkc. Dette,

Perlcn, kendte han fra Skriften, nu gjaldt

det at kebe den. Han vilde det, men Viljen

var for svag. >Intet havde jeg at svare dig.

min Gud, naar du sagde til mig: Vaagn op!

Intet uden at tale som et savndrukkent Menne-
ske: Jeg kommer snart, tev et Ojeblik! Men
jeg kom ikke, ogGud maatte tove la?nge<. Saa-

lanige, indtil han i Sept. 386, i sit 33. Aar, 1

en angstfuld Time herte en Barnestemme, som
atter og atter raabte: >Tag og la?s!«, og, i Er-

indring om den lignende Begivenhcd i An-
tonius's aandelige Krise, tog ban det N. T.,

slog op og h-este Rom. 13, 13. Dette Ord blev

Afgorelsen.

Som saamange af Guds Rigcs store Msend
drog han sig efter Omvendelsens Krise tilbage

i Ensomhed, til Cassiciacum, nser Milano. Her
begyndte hans Forfattervirksoinhcd, ganske
jaevnt, med filosofiske Skrifter af platonisk

Aandsmserke, men under kr. Opfatning. Ved
Paaske 387 blev han debt i Milano tilligcmed

sin Sen Adcodatus. Derfra vilde ban tilbage til

Afrika, og i Ostia havde han sin sidstc, gud-
beaandede Samtale med sin Moder, som kort

dcrefter dede som en fremmed, der sogte et

Fsedreland. Saavidt har Augustin selv skildret

isxr sin indre Livsferelse i de beromte Con-
fessiones (Overs, paa Norsk, Kristiania 1881).

Man har ikke Lov til at felge den nyeste Tids
kritiske Tilbejelighcd til at finde dette. i Aug.s

modne Manddomsalder, 12 Aar efter hans Daab.
affattede Skrift beliaeftet med patologisk og re-

torisk Ovcrspamdthed. Saa var Humanismens
Opfattelse en anden. >Naar du lteser denne
Bog, ville dine Taarcr rinde; jo laenger du
keser, des mere vil du gnede; men ved at

gnede bliver du glad< (Petrarca). Under den
blode, varme Form staar der en etisk Grund-
tanke: Da quod jubes, et jube quod ois (Giv,

hvad Du befalcr, og befal, hvad Du vil). For
A. sketc dette Fremskridt langsomt, under fort-

sat Kamp; Platon havde endnu sin Del i hans
indre Menneske.

Istedctfor til Afrika gik A. efter Monnicas
Dod til Rom og skrev der mod Maniksecrne,

men kom dog til Carthago 388 og levede der-

cfter endnu 3 Aar i Stilhcd i sin Fedeby.
Derfra blev han som aandelig Mcdhjxlp for

en hejtstillet Mand kaldet til Hippo (regius,

som Numiderkongcns tidligere Rcsidvus, nu
Bona) og der mod sin Vilje beskikkct til Pres-

byter 392. I denne Stilling blev han beremt.
ikkc blot ved sin Prcediken og som Kateket.

men tilligc ved sit askctiskc Liv og som Stifter

af aandelige Kongrcgationer (ogsaa af Kvinder)
i Afrika. Valgt, atter mod sin Vilje, til Mcd-
biskop for Valerius, eftcrfulgtc han denne som
Biskop i Hippo 395. Fra dette Bispesa-de gav
han Eksemplet paa et tarveligt, kysk, barm-
hjertigt Pnesteliv, ledsaget af en under hans
vedblivendc Pnedikegerning voksende Skrift-

fordybelse: >naar et Menneske er kommet til

Ende med dette Studium, begynder lian< (Sir.

18, 8), dog med en ejendoramclig Tilbejelighcd

til en typisk-allegorisk UdUegning: >det N. T.

er skjult i det gamle, det G. opladt i det nye-.

Nu var Filosofien ham kun en udtjent Teroe
Som Biskop kastede han sig ganske paa det

teol. -kirkl. ; en Mtengdc polemiske Skrifter

stamme fra hans ferste Biskopsaar. Ferst mod
Manikseerne, senere mod Donatlsterne i Nord-

afrika, de ferste Stormlebere mod den konstan-

tinske Statskirke (se Art Donatisme). Aug.>

Virksomhed mod disse Skismatikere aflodtc

Samtalen (Collatio) i Carthago 411, hvis ro«g-

lende Mildhed senere gav Piads for Tvangs-

forholdsrcgler mod Skismatikerne, der for A
bleve Kilden til >de merke Timer<. Fremdeles.

omtrent samtidig. mod Pclagianismen, og den

lidt senere opstaaende, men et belt Aarhnn-

drede efter A.'s Ded vedvarendc, af den rora

Kirke kmesaHe Semipelagianisme (se d. Art.

Under disse Stridigheders Forleb var A. blcveii

gammel. Mens Scmipelagianismcn vokscde og

udfoldedc sig, endnu i hans sidste I-eveaar

beluempct af ham, dede han 28. Aug. 430 under

Vandalernes (Geiscriks) Belejring af Hippo

Gregor XVI har 1841 omsider bragt bans land-

flygtige Ben til Hvile i Afrikas Jord og rejst

ham et Mindesmsrke, hvis Ansigt vender mod
Hippo. —
Af A.'s Teol. fremhscver sig hans storslaaedc

Antropologi og Soteriologi. Disse Laerestykkcrs

Grundtnek, iovrigt noget forskcllige i Forhold

til deres Tidsudvikling, ere felgende:

Om Mskcts oprindl. Tilstand Uercr A. Vil-

jens Frihed, som vel indeholder Mulighcd til

S\-nd, men hos Adam i Virkeligheden kun var

Frihed til det gode, hvori han bevaredes ved

den guddommelige Naade og ved sin af Guds

Aand oplyste Fornuft, lutter Potenser, ved

hvilke de forste Mennesker varc Gud vel-

bchagclige i en paradisisk Herlighed. som ude-

lukkede ikkc blot Synd. men al Skrabeligbed

og Dedens Nedvendighed (potuit non mori)

Hvis Adam havde villet. var denne Herlighed

bleven Mcnneskclivets hist Skikkelse. Men

den i Menneskeviljcn liggende Mulighcd til

det ondc blev ved Lucifers Fristelse til Virke

lighed; Mennesket faldt, og Faldet blev Syn-

dens Oprindelsc. Gud strafler Synd med Synd:

Friheden til det gode er tabt, Fornufteu for

morket; med Paradisets Fred er Harmonier
mellem Aand og Kod edelagt, Sundhcd of,

Udedclighed forsvundet — Jordelivet en be-

standig Doen, og Ded dets Afslutning. Den

hele Menneskesliegt blev en »Fortisenelseus

Massec (massa perditionis), fordi Adam, som

Slsegtens Stamfader, er den oprindelige Be-

sidder af den menneskelige Natur; >i ham'
{ly (jj, Rom. 5, 12) have Alle syndet og Synden

t'ortsietter sig (traduciansk) genncm den bc-

smittede konslige Bega;rlighed : af den urene

Kildc flyder det urene Vand. Derfor >ere Hed-

ningenes Dydcr kun'glimrende Laster«.

Den formelle Mulighed til det gode. som

efter Faldet er tilbage i den mskl. Natur, kan

kun blive Virkclighcd ved Naadcn, som er

aabenbaret i Jesus Kristus. der opretter et

nyt Forhold mellem Gud og den syndigc Skc£t

og i sin Dod befrier de forleste fra al Skyld.

Mtilighcdcn for Mennesket af at v<erc i Ouil
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reolisercs derved, at i Virkeligheden bliver

Gad Menneske. >Paa den hele Jordkreds ligger

«n uhyre syg; den almcegtige Ltege maatte
nedstige til Jorden, og ban er nedstegen<.
Lagedommen, ban bragte, er Naaden, set fra

to Sider, negativt som Syndsforladelse, posltivt

og vesentligt som Meddelelse af guddommellgt
Liv, Indplantning af en ny Kerlighed; en ny
Skabelse. Denne Naade er fri, uforskyldt:

Aanden (re Tiytvfia; Job. 3, 8) blseser, hvorhen
den vil. Den falger ikke, men den virker For-

tjenesten, virker ogsaa Troen, endog f dens
Cerate Rorelser (den forekommende Naade), i

dens Fremgang (den medvirkende) og dens
Bestandighed (den fuldendende Naade). Denne
altvirkende Naade er uimodstaaelig (irresi-

stibilit). Dens grundlceggende Forbindelses-

pnnkt med det enkelte Menneske er Daabens
Sakramente, hvori der er Tilgivelse ikke blot

for Arvesynd og Arveskyld, men ogsaa for de
heraf flydende enkelte Synder. Derimod falger

Friheden Naaden, ikke som Valgfrihed, der
stiller Mennesket frit mellem to modsattc
Viyesformaal, men, ligesom i den oprindelige

Tilstand, som Vseseusfrihed, Frihed til at gore
det gode, virket af ham selv, der virker baade
at ville og at udrette: naar Sonnen faar fri-

Kjort eder, skulle I virkelig vere frie (Job. 8,

36). Denne Naade og denne Frihed sammen-
smelte for A. i Kasrligheden. Men i sin Ud-
vikling aJC denne bar ban ikke ganske und-
gaaet den Sammenblanding af Rctfserdiggorelse

og Helliggarelsc, som altid bar vaeret Roins
vssentlige Fejlsyn.

Naadesmeddelelsen til de enkelte bcror paa
et Naadevalg. Far Verdens Grundvold blev

lagt, har Gud i Kristus udvalgt dem, som frelses,

og denne Guds evige Raadslutning er Preede-

stinationen (Forudbestemmelsen), som virkelig-

geres i Tiden gennem de enkelte udvalgtes indre

Historic; de ovrige forblive i >Fortabelsens

Masse<. De Indvendinger, som rcjse sig mod
denne Dualisme i Retfrerdighedens og Barm-
hjertighedens Navn, afviser A., idet han hrevder,

at de udvalgte netop kun frelses af Barm-
hjertighed, medens dem, som fortabes, kun
sker deres Ret. Vil Gud da ikke, at alle skulle

blive salige? Jo, svarer A., nemlig alle de
pnedestinerede. Hvorfor vil Gud da kun, at

disse frelses? Svaret er, at Leret kan ikke sige

til Pottemageren : hvorfor gjorde du mig saa-

ledes? (Rom. 9, 20). Men de Kar, som ere

dannede til Mre, fylder Gud med Bcstandig-

hedens Naadegave. Kun til Frelse liar Gud
udvalgt, ikke til Fortabelse, den onde Viljes

seiwalgte Lod. Vanskeligheden ved at opret-

holde en etisk Tanke i Prsdestinationslreren

imadegaar A. ved at haevde. at kun i Troens
Strid kan Udvselgelsens Naade erfares. Den
hist. Fonnidling af Naadens Gerning tilherer

Kirken, der vistnok bestaar som et dobbelt
Samfund, et mystisk, usynligt Samfund af de
udvalgte, og et historisk, en synlig Blandings-

kirke; men ligefuldt er der ingen Frelse uden-
for K.. som i Besiddelse af Naadens Gaver og
Midler har sit uudslettelige Prteg (character

indelebitis).

Af A.'s ovrige Teol. bar nogle enkelte Punkter
berares. Farst hans Ltere om Gud. hvori Klar-

beden noget begnenses af bans nyplatouiske

KiiLe-Leksikon for Nunleu. I.

Forestillinger om >en forskelslas Guds medens
ban dog har den blivende Fortjeneste af at

have anvist Aanden en nedvendig, med Fader
og San ligeberettiget Stilling i Treenigheds-
doginet (se Art. Aand). Paa den anden Side
vanskeliggjorde >den uforanderlige Gud« i

Kristologien Foreningen af de to Naturer i

Kristus, som vwsentlig blive staaende ved Siden
af hinanden, hvorved A.'s Tanker bleve Princip
for Kalkedon (451) og Leos beremte Brev til

Flabian. For A. er Troen Udgangspunkt for kr.

Erkendelse og Liv. Den Tanke, som gennem-
tnenger Anselm og den kirkl. Skolastik: fra

Tro til Erkendelse, ikke omvendt, har sit Ud-
spring i A. Hans Opfattelse af Tusindaarsriget,

modsat al kadelig Kiliasmc, luenger for saa
vidt sammen med Praxlestinationskeren, som
han betragter Kirken som Kristi Rige, i hvilket

>de hellige« (prtedestinerede) allerede nu herske
med ham. — Af A.'s Skrifter ville — bortset

fra de mindre betydelige, af Platonisme endnu
paavirkede, fllosoilske, som han selv tildels har
kritiseret i sine Retractationes — folgende v»re
at nevne som de vigtigste. Eksegese: en
evangelsk Hannonistik til Matthaeus og Lukas,
Afhandlinger til Johannes, til Homer- og Galater-

brevet; om Bjergpreedikenen. 2) Dogmatik:
om den kr. Lcere (de doctrina Christiana); til

Laurentius (enchiridion, om Tro, Haab og K«r-
lighed, overs, paa Norsk af D. Thrap); om Trc-
enigheden; om den sande Religion; om Tro og
Gerninger; om de helliges Forudbestemmelse;
om Bestandighedens Gave. 3) Apologetik:
om Guds Stat (de civitate Dei), et Hovedvasrk,

begyndt 413, fuldendt 426, i A.'s 72. Aar, som
luevder Krdm.'s verdenserobrende Magt og dens
opdragende Betydning efter Romerrigets Under-
gang, og hvori Karl d. st fandt et Forbillede

for det nye Kejserdemme. I Sammcndrag overs,

paa Norsk af O. Moe. 4) Polemik: mod Mani-
kieerne: om den frie Vilje, om 1 Moseb. og ister

33 Boger mod Faustus; mod Donatisterne

:

om Kirkens Enhed (402 og 411). overs, paa
Norsk af S. Bugge; Udtog af Samtalen med
Donatisterne; mod Pelagianerne : om Natur og
Naade (de natura et gratia); om Jesu Kristi

Naade; om Arvesynden og i Forbindelse der-

med, om Sjielen; 6 Beger mod >den ugudeligc
Julian, vedrerende dennes Angreb paa A.'s Skrift

om iEgteskabet. Desuden en betydelig Mtengdc
asketiske Skrifter: Meditationer, Prsedikener

og tillige Breve.

Ikke just A.'s teol. Lterdom, men hans kirkl.

Betydning er sterre end enhver anden Kirke-

lierers, universel. Hvad den ostlige K. har

fundet, navnlig i Spergsmaalet om Guds og
Ordets Vtesen, bearbejder han selvstiendig som
den vesterlandske Kirkes og den lat. Aands
Repreesentant og forer disse Problemer over paa
antropologisk Grund, paa Forholdet mellem
Gud og Menneske. Blandt de praktiske Latinere

var han den gamle Kirkes spekulative Genius,

overgik her endog 0stens Storheder. Han
gennemtnenger den hele middelalderlige Teol.,

baade Mystik og Skolastik, og kommcr til Orde
hos Anselm i hans credo, lit intelligam (jeg tror

for at crkende). Til hans Navn knyttcr sig i

13. Aarh. Augustinernes Ordensregel, medens
bans Modstand mod den pelagianske Aand
omtrent samtidig kommer igen i Thomisterncs
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Stilling til Duns Scotus's Teologi. Humanismen
nsevner ham, om just ikke med Disciplens,

saa dog med Beundringens jErefrygt, og hvis

det er sandt, at Teologien liar veret Blodet

i Europas Aarer indtil Baco og Cartesius (Gui-

zot), saa stammer Blodet fra A. A.'s enestaaende

Stilling til Luther og Reformationen har man
i den senere Tid vel segt at begrsense (Dorner),

men vistnok forgseves, og selv i den rom.-kat.

K. efter Ref., fejrer Augustin en aandelig Op-
standelse, navnlig i Ldwen (i 16. Aarh. Michael

de Bay, i 17. Cornelius Jansen). Hans Skrifter

ere udg. af Mauriuerne; en ny, mere krit Udg.

er paabegyndt af Wiener-Akad. Mange af bans
Skrifter ere overs, paa Tysk i >Bibl. der Kir-

chenv5ter«. (C. Bindemann, Der heil. A. I— III,

Berlin 1844—69; F. Bohringer, Aur. A., Stuttg.

1877—78; G. Boissier, La conversion de St A.

i hans: La fin du Paganisme, Paris 1891, I,

339 f.; A. Harnack, A.'s Confessionen, Vortrag,

Giessen 1888; A. Dorner, A., sein theol. System
und seine rel. philos. Anschauung, Berlin 1873;

H. Reuter, Aug. Studien, Gotha 1887). F. V. A. —
2) A. af Canterbury, var oprindelig Prior for

Klostret St. Martin i Rom, men blev af Gregorius

d. st. stillet i Spidsen for en Sendefterd af Bene-
diktinerc, der skulde kristne England. Efter en
vanskelig Rejse landede A. og hans Felgesvende
kort efter Paaske 597 paa 0en Thanet, hvor den
hedenske Kong Ethelbert af Kent, som var gift

med den kr. Prinsesse Bertha, Datter af Kong
Charibert af Paris, tog sig af ham og gav ham
Tilladelse til at prsedike Krdm. Na;ste Aar
lod Ethelbert sig dobe, og 600 blev Canter-

bury et iErkestede, og A. dets iErkebiskop,

med Ret til at indvie 12 Lydbiskopper. Krdm.
synes at have udbredt sig hurtigt i Kent; Jule-

dag 597 skulle ikke fierre end 10,000 af Ind-

byggerne have ladet sig dobe, og far A.'s Ded
(604 eller 605) var nsesten hele Kent og Essex
kristnet. A. havde Here Sammenstod med de
gammelbritiske Kr. (sc Art Keltisk Kirke), og
en Samtale ved >A.'s Eg< (maaske i Aust ved
Severn) med de walisiske Biskopper gjorde kun
Kleften mellem de keltiske og de romerskc
Kr. storre. (W. Bright Chapters of early Eng-
lish Church History, Oxford 1878, 35 f.). —
3) A. Triumphns (Trionfo), se Trionfo.

Augustiner-Korherrer, se Korherrer.

Augustiner-Munke. I sin Bispegaard i Hippo
samlede Augustin Byens Praester om sig til et

Foellesliv, der blev et Forbillede for Middel-
alderens Kannike-Institution(Korherrerne af
A.'s Orden, se d. Art.), og ogsaa nogle fromme
Kvinder i Hippo gav han Raad med Hensyn
til Ordningen af et Fsellesliv for Kvinder. Et
Brev, som han skrev til disse hipponensiske

Nonner, er blevet Grundlaget for de 3 saakaldte

>augustinskeRegeler<, som alle ere usegte. Den
laengste af dem, der er sammensat af Pnedikener,
som med Urette tilkeggcs A., gik saerlig under
Navnet regula Augustini. 1216 antog Domingo
den som Grnndlag for sin Orden, og den blev
ogsaa fulgt af de forskellige mindre Samfund
af Augustiner-Eremiter, der dannede sig

i 12. og 13. Aarh. i Italien. Ordenens For-

fattere (som Jos. Patnphilus) paastaa, at A.-E.

stamme fra A.'s Dage, og at de under Vandaler-
tidens Tryk ere flygtede over til Italien med
dercs Regci; men det er en aldeles uhjemlet

Paastand. Sikkert er det kun, at der i Beg.

af 13. Aarh. var flere Kredse af A.-E., som

fulgte forskl. Regeler og havde Dragter af

forskl. Farve, nogle hvide, andre sorte, atter

andre askegraa. En Kreds, de saakaldte Gio-

vanni-Boniter, var samlet af Giovanni Boni, som

efter en pludselig Omvendelse havde slaaet sig

ned i Nserheden af Cesena for at fore et strengt

asketisk Liv paa et ode Sted. Endnu strengere,

navnlig i Retning af Faste, vare de saakaldte

Brittinere (Brictiniani), der boede i det «de

Brittini ved Fano. Af alle de italienske Eremit-

kredse daunede Pave Innocentius IV 16. Decbr.

1243 (ved Bullen Ineumbit nobis) Augustiner-

Eremiternes Orden, der blev stillet under Kard.

Rikard af St Angeli's Vaern. Under hans Ledelse

blev der 1256 i Klostret ved Maria del Popolo

holdt et Ordenskonvent som valgte Giovanoi-

Boniten Lanfranco Septala fra Milano til den

forste GVneralprior. 9. April 1256 stadfiestede

Alexander IV dette Valg og Sammensmeltningen
af Eremitkredsene til een Orden, og han be-

stemte, at A.-E. skulde baere sort Dragt saa at de

kunde kendes fra Fransiskanerne, med hrem

de hidtil ofte vare blevne forvekslede. Men

selv efter 1256 stedte Sammensmeltningen pu
Vanskeligheder; baade Brittinerne og St Vil-

helmsbredrene skilte sig ud og dannede egne

Ordener for vita eremitica.

A.-E. ere Tiggermunke, som Fransiskanerne.

Dominikanerne, Karmeliterne og senere (1567.1

Serviterne. Deres Ordensdragt er en sort

Kutte med Kabuds; den holdtes sammen ved

et smalt Laederbaelte. Under Kutten bar de

en Uldskjorte, og deres Lagener vare ogsaa af

Uld. Naar de vare hjemme, havde de et hvidt

Skapuler over Kutten. Hvert Kloster havde

en Prior, de storre tillige en Underprior. Der

var skarpt Skel mellem de ordinerede A.-E^

der i Tiltale kaldtes >F«edre<, og Ltegnuendene

(professi), der kun kaldtes »Bradre«. Blandt

Fsedrene valgtes en Sakristan (cmtos), der skulde

sorge for alt, hvad der vedrerte Gudsyenesten.

medens Klostrets procurator, der kunde vert

en Laegmand, tog Vare paa Klostrets timelige

Anliggender og Optagelsen af Novitserne, som

skulde vaere mindst 14 Aar gamle. Til deres

Vejledning havde Klostret en Novitsemester,

der var en betroet Mand. Desuden var der

en Portner, en Kok, en Forsanger, en Syge-

mester (infirmarius) osv. I sin Glansperiode

havde Ordenen 42 Provinser (foruden VikarUter

i Indien og Mahren), 2000 Klostre og 30,000

Munke. Forskl. Paver lige fra Alexander IV

have givet A.-E. store Privilegier; blandt andet

have de faaet Lofte om, at Praefekten for det

pavelige Sakristi, som har alle dette Sakristis

Kostbarheder under sin Varetsegt og som skal

give doende Paver Viaticum og den sidste Olie.

altid skal vtere en A.-E. Ordenen bredte sig

til andre Lande, navnlig til Tyskland, hvor der

efter 1299 var 4 Ordensprovinser af A.-E. (en

rhinsk, baiersk, thuringsk, sachsisk og koln-

flandersk). I Tidens Lob samlede Ordenen iir

store Rigdomme; den udsendte stadig »Termi-

nariere* , der samlede Gaver og hvervede NoWtser.

og til hvert Kloster horte flere >Termineieo<, i

hviike der til vissc Tider sammentiggedes Gaver

af forskl. Art. Rigdommen avlede her, som i

andre Klostre, Lunkenhed og Yppighed. Et
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Par Priorer fra den forste Halvdel af 15. Aarh.
aegte forgieves at tilvejebriuge bedre For-
bold; ferst Andreas Proles, der var Prof, ved
Stndiet i Magdeburg og senere Prior i Himmels-
pforte ved Wernigerode og tilsidst (efter 1461)
Ordensvikar, lykkcdes det at danne en >Union<
eller >Kongregation< af A.-E., som vilde felge

den strenge Observants. Joh. von Staupitz
og Lather herte begge til denne Orden, og
Luthers Optrseden blev i hej Grad sluebne-
svanger for den tyske Gren af A.-E. (Th. Kolde,
Die deutscbe A.-Congregation und Joh. v. Stau-
pitz, Gotha 1879, 6 f). 1850 havde A. E. endnu
over 100 Klostre; de fleste fandtes i Italien og
Frankrig.

Blandt Ordenens Helgener maa ntevnes lta-

iieneren Niccold fra Tolentino (d. 1246), Spa-
nieren Thomas fra Villanueva (d. 1555) og Portu-
giseren Thomas af Jesus (d. 1582), som stif-

tede A.-Barfodmunkene (A.-Rekollekterne),
hvis Moderkloster var i Talavera i Kastilien.

Til A.-B. herte bl. a. den beremte spanske
Teolog og Digter Luis fra Leon (d. 1591). Efter
at Gregorius XV havde givet disse A.-B. en
scrlig Regel, bredte de sig sterkt, navnlig i

Japan, Filippinerne, Mejiko og Peru. For at

A.-B., hvis de enske det, kunne fore et fuld-

komracnt Eneboerliv, har hver af Ordenens
sp. Provinser en >Eremitage<, til hvilken dens
Medlemmer kunne tnekke sig tilbage. 1592
dannede Andrea Diaz i Napoli og Rom en
iUHen.sk Gren af A.-B., som fik Indgang i Syd-
Tyskland, Prag og Wien; Abraham a Sancta
Clara (se d. Art) herte til den. Ogsaa til

Frankrig kom de i Slutningen af 16. Aarh., og
der havde de Klostre i Paris, Marseille, Taras-
con, Avignon osv. Ft. iV.

Augnstiner-Nonner. Allerede for Ref. var
der enkelte Stcder, som i Venezia, Dordrecht
og Courtrai, Konventer for kvindl. Augustinere,
men disse havde ikke stor Betydning, og de
vare indbyrdes forskl. baade m. H. til Dragten
og Askesens Strenghed. 1589 blev der imidler-

tid, i Forb. med Stiftelsen af Augustiner-Barfod-
munkenes Orden, i Madrid dannet et Konvent af
reformerede Augustiner-Nonner. 1597
oprettede Patriark-iErkebiskoppen af Valencia,

Juan de Ribera, et Kloster for dem i Alcoy,
og 1663 aabnede Dronning Luise et i Ner-
heden af Lissabon. A.-N. udnuerkede sig ved
endnu storre Strenghed end Munkene. De
have ogsaa vundet Udbredelse i Frankrig og
Belgien.

Angnstiner-Tertiariere. I 15. Aarh. havde
Augnstinerne baade mandl. og kvindl. Terti-

ariere (se d. Art.). Betingelse for Optagelsc
bl. disse var i Reglen 35 Aars Alder. A.-T.

forpligtede sig til daglig at liese et vist Antal
Fadervor og Ave Maria'er og til hyppige Faster.

Augustus (Lk. 2, 1), Roms forste Kejser,

egl. Gajus Julius Cesar Octavianus, 31 f. Kr.
—14 e. Kr. A. traadte i naert Forhold til

Herodes d. st, stadfiestede ham som Konge og
medtes gentagne Gange med ham. Herodes
bvggede flere Templer til A.'s JEre, og A. lod
ofre 2 Gange daglig i Jerusalems Tempel paa
sin Bekostning. Ligesaa sendtc ban Gaver
derhen og beskyttede Joderne i Adspredelsen.
Arkeiaos's Tyranni taalte han ikke, men afsatte

ham.

Auranitis, et Landskab i den nordl. Del af
Landet 0st for Jordan.

Aurelian, rom. Kejser 270—275. Han skal

i Slutningen af sin Regeringstid have ttenkt

paa at begynde en Kristenforfolgelse ; men om
han virkelig har udstedt >blodige Edikter< mod
de Kr., cr meget tvivlsomt. I Augustinus's
Dage regnede man, at den 9. af de 10 Kristen-

forfelgclser faldt under ham.
Aureola (cW£«, gloria) er Betcgnelse for den

Lysglans, der udstraalede fra Kristus (Mt. 17,

2; Lk. 9, 29; Joh. 1, 14, jvfr. 11, 40). I den
aeldre Kunst fremstiUedes kun de tre hi. Per-

soner i Treenigheden med A., medens Hel-
generne maatte nejes med en Lyskrans om
Hovedet (Nimbus, se d. Art.). I den senere

Middclalder gik denne Adskillelse tabt, og ogsaa
Helgener fremstiUedes da med A.

Aurifaber. 1) Andreas A. (Goldschmid), f.

i Breslau 1514, Mag. i Wittenberg, d. 12. Dec.

1559 i Konigsberg som Livltege hos Hertug
Albrecht af Preussen og Prof, i Medicin ved
Universitetet der. Han var i andet jEgte-

skab gift med en Datter af Osiander (se d.

Art.) og var en af Osiandrismens Stotter ved det

hertugelige Hof. — 2) Johannes A., forntevntes

Broder, f. 1517 i Breslau, var forst Prof, i

Wittenberg og Rostock og i den sidste Stilling

virksom for Indferelsen af den mecklenburgske
Kirkeordning (1551—52). Derpaa blev han
(1554) teol. Prof, i Konigsberg og President
for Bispedammet Samland. Som saadan tog

han Del i den endelige Redaktion af den nye
preuss. Kirkeordning (1558), og da den var

udkommet, blev han beskyldt for Filippisme

og Calvinisme. Efter sin Broders Dad fbrlod

han KOnigsberg, og 1567 blev han Prtest i

Breslau og Inspekter for denne Bys Kirker og
Skoler. Han dede allerede 19. Okt. 1568. Han
var en af Melanchthons mest trofaste Disciple;

det sidste Brev, Mel. har skrevet (tamquam
moriturus), er rettet til ham. — 3) Johannes
A., Luthers Ven og Udgiver af hans »Tisch-

reden<, blev fodt o. 1519 i Grevskabet Mans-
feld, studerede i Wittenberg, var Lserer for dc
unge mansfeldske Grever og Ha:rprrest i den
fr. Krig. Da den var til Ende, blev han (1545)

Luthers Famulus, og det var ham, der lukkede
Luthers 0jne. I den schmalkaldiske Krig var
han atter Hierpnest og delte et halvt Aar Kur-
fyrst Johann Friedrichs Fangenskab. Senere

levede han i Weimar, Eisleben og Erfurt, og
han, der var en segte Discipel af Luther, blev

dybt indviklet i de bitre Kampe efter Luthers

Dad. Han dede selv 18. Nov. 1575. Allerede

1540 begyndte han at udgive Luthers Breve og
Efterladenskaber; han var en af dem, der havde
Tilsyn med Jenaer-Udg. af Luthers Skrifter

(1556), udgav selv 2 Bind af Luthers lat. Breve

(1556 og 65). 2 Foliobind med Snpplementer til

Wittenberger- og Jenaer-Udg. af Luthers Skrif-

ter (1564—65) og endelig (1566) »Tischreden

und Colloqoia D. M. Luthers* , vtesentlig med
A. Lauterbachs Arbejde som Grundlag, men
ogsaa med Benyttelse af Cordatus's, Veit Die-

trichs, Matthesius's og andrcs Optcgnelser.

Ausius, Hikon, sv. Psalmedigter, f. i Be-

gyndelsen af 17. Aarh. i As Prtestegaard i

Smaland. Om hans Livssksbne vides kun lidt

med Sikkerlied. Han oversattc paa Sv. Basilius

12»
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F6rtsch's >Geistliche Wasserquelle«, og Nr. 66,

250, 417 og 470 (?) i den sv. Psalmebog af 1819
skyldes ham. Hans Forfatterskab til Nr. 455
og 459 i samme Psalmebog, der i Reglen til-

laeggcs ham, kan ikke forsvares. Den forste

skyldes sikkert Petr. Brask, den sidste E. Lind-
schOld (se J. W. Beckman, Sw. Psalmhistoria S.

881 og 890). H. W. T.

Australien. Kirkl. Statistik. I)e Medlcmmer
af den anglikanske K., der boede i det austr.

Fastland, paa Tasmanien og Ny Zeeland horte

i kirkl. Henseende oprindelig til Provinsen
Canterbury, senere til Stiftet Calcutta; men
1836 blev der oprettet et anglikansk Bispe-

domme »Australien «, og William Grant Brough-
ton blev dets forste Biskop. 1841 blev Ny
Zeeland et sserligt Stift, og G. A. Selwyn de
2 0ers forste Biskop. Aaret efter blev ogsaa

Tasmanien et eget Bispedomme, og F. R. Nixon
0ens forste Biskop med Hobart som Residens.

1847 blev Stiftet A. delt i 4 Bispedommer:
Adelaide, Melbourne, Newcastle og Sidney; det

sidste blev fremdeles styret af Broughton, der
tillige skulde va;re Metropolit for A. og Tas-
manien. 1857 oprettedes i Vest-A. Stiftet Perth,

og da Kolonicn Queensland blev dannet 1859,

fik denne en egen Biskop i Brisbane. Senere
blcve Goulburn (1863), Grafton og Armidale
(1866) og Bathurst (1869) udskilte af Stiftet

Sidney; 1874 blev Stiftet Ballarat udskilt fra

Melbourne; 1878 fik Nord-Queensland en Bi-

skop i Townsville, og 1884 blev Stiftet Riverina
dannet af Dele af Goulburn og Bathurst; 1892
fik ogsaa Rockhampton en Biskop. Saaledes
udgor A. og Tasmanien nu 14 Stifter under
en Primas, Lord-Biskoppen af Sidney. Ny
Zeeland har en Metropolit i Auckland med 6
Lydbiskopper under sig(i Christ Church, Nelson,

Waiapu, Wellington, Melanesien og Dunedin).

For at bevare Enheden og Enigheden holdes

der efter 1872 hvert 5. Aar i Sidney en General-

synode for A. og Tasmanien, hvis Bestemmelser
dog kun ere bindende for de cnkelte Stifter,

for saa vidt disse billige dem. Ogsaa Provins-

og Stiftssynodcr ere komne i Gang.

De rom.-Kat i A. stod indtil 1834 under den
rom.-kat. Biskop paa Mauritius, men da blev

der i Sidney oprettet et Bispedomme for hele

det austr. Fastland og Tasmanien, og J. B. Pol-

ding blev den forste rom.-kat. Biskop derovre.

1842 blev Biskoppen i Sidney ophojet til rom.-

kat. iErkebiskop og apostolsk Vikar for Ny
Holland med flere Lydbiskopper under sig.

1874 blev ogsaa Melbourne Ssede for en rom.-
kat. iErkebiskop, saa at A. nu er delt i 2

rom.-kat. Kirkeprovinser.

1891 talte A. 3,036,600 Indbyggere. Af disse

vare 2,182,986 Protestanter, 687,920 rom. Ka-
toliker. Tasmanien havde 146,670 Indbyggere,

af hvilke 113,835 vare Protestanter, 25.776

rom. Katoliker. Af Ny Zeelands 626,658 Ind-

byggere vare 506,650 Protestanter, 87,272 rom.
Katoliker.

Foruden en Del Presbyterianere findes der
i A. mange Wesleyancre, Baptister og Kon-
gregationalister, en Del Kvrekere, Svedenborg-
ianere, Unitariere og Irvingianere. Ogsaa
Lutherancrne, bl. a. nordiske Lutheranere,

have dannet mindre Samfund, isa?r i Queens-
land og Syd-Australien, og ogsaa til A. har

>Frelsens Hterc strakt sin Virksomhed. Se
forrovrigt Mission. Fr. N.

Australien. Mission. I. Fastlandet. Dct-
tes elendige, dybt sunkne indfodte, der an-
slaaes til o. 60,000, leve fordelte i de 6 en-

gelske Kolonier, fserrest 1 Victoria (565), flest

i Queensland (20,600) og i Syd-A., der strek-

ker sig tvjers igennem det indre til Nord-
kysten (24,000). Paa den sydlige Naboe, Tas-
manien, er den indfodte Befolkning udryddet.
Kolonisterne (saerlig de deporterede) stood dem
ned >som Spurve«, og der holdtes formeligc

Klapjagter efter dem. Paa Fastlandet have dc
lidt en lignende Behandling, der endnu ikke
helt er ophort, saerlig i Queensland og i Vest-A.

Praesten Sam. Marsden (1794—1838) var den
forste, der tog sig af dem i Forening med
Guvernor Macquarie; nu er der rundt om
dannet Selskaber til de indfodtes Beskyttelse.

Men ikke blot Mishandlinger, Forfolgelser og
Forforelse fra de hvides Side fore til Papuaer-
nes Uddoen. Denne skyldes ogsaa deres usunde
Levevis under idelig Omflakken for at opsoge
den elendige Fede (Rodder, Bser, Rotter og
Mus, Slanger, Larver), med liden eller ingen
Beskyttelse imod det ofte umilde Klima. Skont
deres Vandrelyst lsegger Missionens Arbcjde
store Hindringer i Vejen, have de ingenlunde
vist sig utilgsengclige for dette; de ere naermest
godmodige, men lidenskabelige og mistroiskc
overfor de hvide, hvortil disse have givet dem
god Grand. 1 Queensland synes dc at verc
mere vilde og trolose, men ogsaa mest mod-
standsdygtige.

S. Marsdens Missionsforsog 1795 mislykkedes,
ford! man vilde begynde med Civilisation og
Arbejde. Andre Forsog fulgte efter; dc maattc
opgives, til Dels efter mange Aars Arbejde.
Endelig lykkes det Brodremenigheden (fra 1859)
at fore Beviset (i Ebenezer og Ramahyuk i

Victoria) for, at det er muligt at cvangeliserc
og civilisere Papuaer (Hagenauer i Ramahyuk).
Men der arbejdes kun altfor aabenbart blandt en
uddeende Befolkning. Andre Missionsanheg ere
satte i Gang af tyskc Lutheranere fra Hermanns-
burg og Neuendettelsau i Herman nsburg ved
Finkefloden i det indre af Sydaustralien og i

Bethesda, nter Adelaide, sarat Elim o. fi. i

Nord-Queensland. Her liar nu ogsaa Brodre-
menigheden taget fat (i Mapoon); til Dels sam-
virker denne med Presbyterianere og Angli-

kanere. Andre Steder arbejde disse sidste alene,

saaledes i Vestaustralien (Missioner Gribble,

d. 1893). I Queensland virke Jesuiter, i Vest-
australien Benediktincre (i Ny-Nurcia) og Trap-
pister. Ogsaa Rcgeringen har i flere Kolonier
anlagt Hjem med Skoler for Ungdommen og
Reserver, hvor den forserger de Indfodte.

Endelig er der en Arbejdsmark iblandt dc
indvandrede Kinesere og de fra Melanesien
indforte Arbcjdere (Kanaker) paa Sukkerplan-
tagerne, sserlig i Queensland, der Ueller o.

9000 Kanaker og ligesaa mange Kinesere.

Denne iovrigt temmelig lovende Mission kan
dog ikke opveje de odelteggende Virkninger
af >Arbejdertrafiken<, der berover Oerne deres
Befolkning, om den end nu foregaar i en legali-

seret og derfor taaleligere Skikkclse.

II. Melanesien. Paa 7 Ogrupper, i en Bnc
Nord og 0st om Australiens Fastland bo de
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merke, krushaarede, vilde og menneskeaxlerske
Melanesiere. — 1) Ny-Guinea, Jordens starste

O teller knn o. 850,000 Beboere, splittede i

mauge Stammer, med store indbyrdes For-
skelligheder i Farve, Bygning og Sprog. Paa
den vestlige, nederl. Del af0en har der sideu
1855 (Ottow og Geiszler) veeret drevet Mission ved
Geelvinkbai af gosznerske, siden utrechtske (van
Hasselt siden 1862) Missionaerer under store Be-
av«crligheder og Farer blandt den mordlystne
Befolkning (>Hovedjtegere<); endnu er der kun
o. 230 Kr. I det engelske Ny G. laugs Syd-
kysten har siden 1871 London-Missionen (L. Af.

S.) arbejdet (Chalmers i Port Moresby) med
indfedte Lierere fra Lifu og Rarotonga og bragt
>Fred< ved Evangeliet; nu 83 indf. Uerere,
tiidels fra selve 0en, og over 2000 Kr. Paa
den engelske Nordkyst have de austr. Angli-
kanere begyndt, og paa 0erne mod 0st Wesley-
anerne, alle 1 god Forstaaelse. Men ogsaa de
rom.-kat. have paa saedvanlig Vis sat en be-
svserlig Modmission i Gang (Yule-0en). I det
tyske Ny-G. virke luth. Missionserer fra Neuen-
dettelsau og Barmen; Gerningen er endnu i sin

Begyndelse, men har allerede 1896 fremkaldt en
rom.-kat. Modmission. Hele Missionsvirksom-
heden foregaar paa Kysten ; det indre er nssten
ukendt. — 2) Ny-Britannien med 19,000
Indbyggere (tysk) har (siden 1875) wesleyanske
Missionserer med indfedte Lerere fra Fiji, Tonga
og Samoa, der have samlet 3000 Kr., men
ogsaa fremkaldt en rom.-kat. Modmission (fra

1883). — Derefter komme 3) Salomonseerne
(tyske og engelske) med 13,600 Indb. — 4) Santa
Croz-0erne (engelske) med 5000 Indb. — 5)

Ny- Hebriderne med 85,000 Indb., etTvistens
yEble imellem England og Frankrig og en navn-
kundig Missionsmark. Ny-H. udgere en Masse
nest vulkanske og frugtbare Smaaeer med
et ineget varmt og fugtigt, feberfuldt Klima.
Paa de nordlige Ny-H. samt de ovenfor nsvnte
Ogrupper (3 og 4) har den >melanesiske Mis-
sion*, grnndlagt af Biskop Selwyn 1849 og fart

videre af J. C. Patteson (drtebt 1871 paa Nu-
kapu), virket ved Rejser og Ophold med Skole-
gerning paa 0erne i den kalige Aarstid, me-
dens den hede Tid tilbringes paa den lille

Norfolk (besat af Pitcairnerne) med Uddan-
nelse af indfedte Ynglinge fra 0erne, der saa
vende hjem som Lerere og siden som Pnester
for deres Landsnuend. Oenne Mission teller nu
9000 dobte Kr. og over 12,000 Katekumener
samt 122 Skoler med 381 indf. Lsrere. Paa
de mellemste og sydligc Ny-H. arbejde pres-

byterianske Udsendinge fra Kanada, Skotland
og Australien siden 1848. Fra Aneityum (Geddie
og Inglis) have de besat efter 0, men stadig

med hvide Missiomerer, og udfert et ineget

grundigt Arbejde, saa at nogle 0er nu ere helt

krislnede (J. Paton paa Aniwa), andre paa Vej
dertil, som Tanna (J. Paton, Watt), Futuna
vGunn), Tongoa (Normanden Michelsen fra

1879), ja selv Morderoen Eromanga (J. Wil-
liams o. fl. dnebte 1839, Brodr. Gordon dnebtc
1861 og 1872). Presbyterianerne have paa disse

0er o. 8000 Kr. — 6) Ny-Kaledonien (fransk,

Deportationssted) med 29,000 indf., deraf 7000
rom.-kat. Kr. Paa de tilhorende Loyalitets-
oer med 13,000 Indb. har London-Missionen
(L. it. S.) samlet 10,000 evgl. Kr. (fra 1841); en

rom.-kat. Modmission (fra 1864), hensynslost
stettet af de franske Myndigheder, o. 3000. — 7)

Fiji gruppen med Rotuma (engclsk), med 11 1 ,000

indf. Beboere, harcr i etnografisk Henseende
ogsaa til Melanesien. Den er helt kristnet ved
den wesleyanske Mission (siden 1835; J. Cal-

wert og Hunt), der teller 101,000 evgl. Kr.; en
rom.-kat. Modmission (fra 1840) har kun samlet
o. 9000 Kr., de wesl. Skoler sages af 37,000

Born, de rom.-kat. af 2400. De talrige indferte

melanesiske (2500) og indiske (o. 10,000) Ar-

bejdere frembyde en ny Missionsopgave, og
her som paa saa mange af Sydhavseerne moder
Missionen nye Vanskeligheder i det andet
kristne Stegtled, under Paavirkningen af Civi-

lisationens slette Sider og den rom.-kat. Mod-
mission, endog isolerede Tilbagefald til Heden-
skabet

HI. Polynesien dannner en stor Trekant
(Ny-Zeeland—Havaji—Paaskeaen) med Sider af

850 Miles Lamgde (6500 Kilometre). Med Und-
tagelse af Ny-Zeeland ere 0erne meget smaa,
den starste, Havaji, som de danske 0er til-

sammen, de fleste ere lave flade Koralaer,

nogle heje vulkanske og frugtbare med et

herligt Klima. Overalt finder man Dialekter

af det samme Sprog, og i det hele, modsat
Melanesien, stor Ensartethed (allevegne Tabu
og Tattovering). Beboerne ere anselige, intelli-

gente, livlige, men ogsaa letsindige og letfserdige,

lidenskabelige og upaalidelige. Missionen fore-

fandt ved sin Ankomst en Forfaldstilstand med
Barnemord og kenslige Udskejelser og aftagende

Befolkning. Man regner o. 160,000 evgl. Kr.

i det egtl. Polynesien foruden 33,000 paa Ny-
Zeeland. — 1) Ny-Zeeland. Den indfedte Be-

folkning er svunden ind til 42,000, nssten alle

paa Nordaen. S. Marsden fik 1814 den angli-

kanske Mission i Gang, Wesleyanerne fulgte

efter, og Evangeliets Sejr syntes afgjort, da de

hvide Nybyggeres Landgridskhed forte til de

oprivende Maorikrige (1860—64) og en hedensk
Reaktion (Hauhauismen), der dog nu har tabt

sin Magt, saa at de frafaldne komme tilbage,

og der regnes knap 4000 hedenske Maorier

imod 33,000 Protest, (deraf '/« Anglikanere) og

5500 rom.-Katoliker. — 2) Det egl. Polynesien
skal have faaet sin Befolkning ved en Ind-

vandring (fra det malajiske Arkipelag) fra Vest

til 0st, hvis Spor endnu lade sig forfolge over

Samoa til Tahiti, Rarotonga og Havaji. Evan-
geliet er gaaet den raodsatte Vej, fra 0s t til

Vest, men med de samme Midtpunkter: Tahiti,

Rarotonga og Samoa. Til Rarotonga og Samoa
kom det som >Tahiti-La?ren<, og gik derfra imod
Vest som »Samoa-Lareii". Denne dets Sejrsgang

er sserlig knyttet til eet Navn, John Williams

af L. Af. S. (1817—39). Vi ville falge den
samme Vej og begynde derfor i 0st med den
centrale Gruppe der: Tahiti ell. Selskabsaerne

(franske) med o. 16,000 Beboere. Her landedc

de ferste Udsendinge fra London-Missionen

1797, og fra Tahiti bragtes Evangeliet til Ra-

jatea. Men 1836 kom franske rom.-kat. Pnester,

derefter franske Krigsskibe, 1844 fransk Pro-

tektorat og 1881 Anneksion. For at beskytte

de evgi. Kr. imod de idelige rom.-kat. Over-

greb overtog Pariser-Missionen (det franske evgl.

Missionsselskab) 1863 Ledelsen af de evgl. Me-
nigheder paa Tahiti og Moorea (nu 7000 evgL
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Kr.) og 1889 paa Rajatea 420* evgf. Kr.' Paa ' IV. Mikroaesien bestaar at o. 169 Oer, tfl-

Tabiti og Moorea Andes bap IMA rom.-tat
!

tam inrii Hat saarre cad Fyn. asesten mile lave

Kr. Ogsaa Mormoner og Adventister hare tramgt Koralaer, t3 Deb med en tanunertig Jardbnnd.

sig ind: de sidste rfrire ea rrrig Propaganda i
t

Brbaeraa . a, 83.909. skiHr sig aasten km i

Sydhavet Fra Tahiti ere Anstralaerae To- Sproget fra Patyaesierne. Oartr. atte Berne

boai. franske erangefiserede. med 2209 evgi. hove faaet Kreon. Ted ataertk. Mtssaonaerer I

Kr., mt ander ParBer-MLukwatii. santt Tea- I Forming faed harapske. — Gilbertsaerne
noti med Mangarewa Gimibh ii nil , firanata engt med K.M* Beboere. deraf •. 10.600 paa

med 5509 Beboere. hvoraf dog imngr Bed- 1 de nordbge under den barajiske Mnsion (fra

ninger. og knn 890 evgl_ men 1699 root.-tat ' 1857". men soot alt far meget ere OTeriadte til

Kr. Paa de fraaske Markesasaer med 5300 indfadte Knefter. h»uifaa dea rota.-tat Mission

Beboere bare de rom. Kat. 2809 dabte. de ergt .fra ISM) breder sig og opgrrer 3000 Kr. Mar-
899 med indfadte Evangebster fra Havaji — > snail-Berne tyske med 13.900 Beboere. deraf

Rarotonga efler Berveyaerne 'engefata hare 4000 evgL Kr.. kna med iadC Mmarmarnr.
af 10,900 Beboere o. 6000 ergL Kr. ifeige Karolinerne spaaske med 3C.090 Beboere,

Geografaa Meinckes Vidneshyrd bar Mrssiooen deraf n. 7900 evgl. Kr. Den «f—*- Besacttdsc

her adrettet noget overordentligt miandt et ' 1886 farte es rom.-kat Mission ind og bragte

sjeMen begavct Folk og fremkaldt en Cd- 1 megen Forstyrretae over den ergL. sartig paa

vikling, som intet andet Seed i Porrnesiea. ' Ponape. lavrigt er der allerede berfra gaaet

Dog kiages nn ogsaa ber over Crvflisatioaens
\ Misnionarer ad til andre Ber. en Fragt af den

skadctige Sider. Berfra ere Manihikiaerne i amerik. Missiomiver. medess den har ladet

(ogsaa engebke) med o. 1800 evgl- Kr. evangeli- i det mangle paa tflstrakkelig Ledetse og THsyn.
serede (L. M. S.J. — Samoa-Berne 35.009 Be- ! Ladronerne (spanske'i ere rom.-tat, efter at

boere. Ber madtes L. M. S. nu 26.000 Kr. i den oprindL BeJblkning er ndryddet F. Sn.

med Wesleyanerae fra Tonga na 3340 Kr. Aatbert en aridre Mask fra Ktostret Ny
1833. En rom.-tat Mission kom tfl 1846 og

; Corvey. frdgte Ansgar. da ban 826 som Barald

bar 4000 Kr. TO den kirkl. SpUttebe er ogsaa (Oaks' Basprast drog to Danmark. Ban for-

kommen politisk. Ted Striden imeUem de kr. ' dreves snart med Koogen og Tendte tilbage til

Stytsmagter England. Tyskland og de forea.
; sit Kloster. bvor han dade 829. J. O. A.

Stater; om Samoas fortrinlige og starkt besegte ' Aateati betegner i det kirke&ge Sprog et

Bam (Apia'. I Malua bar L. M S. en Praste- Skrifts .Egthed. i snerrere Forstand. at det

stale, der bar forsynet Bgruppen og desadec stammer fra den Person, ander h-ris Nam det

stQlet mange Missioosarbejdere til Xaboeerne er kommet til os. i ridere Forstand. fra den

og Ny-Gninea. Nine yde VUdes fl; er ogsaa ' Tid. som Ovcrtet ei ingea henfarer det tD. Ao-
evangeliseret berfra og bar 3000 kr. Beboere. , tentien hrriler paa ydre og tndre Vidnesbrrd
der atter bare sendt Larere til Ny-Gninea. i og er et vtgtigt Led ra. H. til et Skrifts Tro-

Cnder L. Jf. S. paa Samoa here ogsaa To ke la a- vzrdighed (ftda hcaaana). Sch. P.

•erne engelske med 300 kr. Beboere. deraf *
, Aata aa fe (Adas fidei) er den med en Pre-

ergL. '
a rom.-kat, og Elliceoerne (engeiske I diken om den rom.-kat Tro fbrbondne offient-

med over 2300 evgl. Beboere. samt de sydl , lige Domfieldetse af Kattere eUer Ikke-Kr. A,
Gilbertsaer (engelske) med 4200 ergl. Kr.

|
der ikke maatte gaa for sig paa en Sandag og

af 7800 Beboere. Men de ere overgivne til ikke i en Kirke. var et SkaespQ. der namlig
indfadte Knefter og same i baj Grad eaxopsisk bndt Sted i Spanien. i Syd-Frankrig og Italien.

TBsyn og Ledelse. — Tonga eUer Venskabs-
j
altid ander livlig Deltagelse lige fra Koogebnset

eerne med 19.000 Beboere ere kristnede af til den fanatiserede Pabet Den begyndte med.
Wesleyaneme siden 1826. Siden trangte en at de. der skulde domfeeldes. i en Procession
rom.-kat Mission sig ind. stattet af fr. Vaaben. > med Inkvisitionens Banner i Spidsen. bleve farte

no 3300 Kr. Af de 16.700 evgl. Kr. har den til en eller anden oflentlig Plads. hror de mod-
starste Del slnttet sig til den af den gamle tog deres Dom. Den endte med. at de damtr.
Kong Georg I 1884 oprettede Frikirke. — Langst ' tforte Dragter. paa hvilke Belvedes Flammer og

nde mod N. B. ligger Bavaji med 95.000 Be- , smaa Djarvie vare malede. Mere farte til Daden.
boere. hvoraf dog tan 1

3 ere indf. Kanaker.
t

som oftest til Baalet. Den sp. Maler. Francisco
Resten indflyttede Enropaere. Amerikanere.

j
Rizi 17. Aarh. . bar paa et beramt kolossalt

Kinesere 15.000 og Japanesere 1 18.000 o. a.
,
Maleri. som Gndes i Prado-Maseet grret en

Den indf. Befolkning ansloges i 1830 til 130.000. FrerastilHng af den store A., der fandt Sted i

i 1866 var den 62.000 og i 1891 34.000. Det Madrid 1680.

var amerik. Missionarer fra American Board Aatokefale <--vro;»Vraia^kaidtesdeBiskopper.
der ved deres Landing 1820 fandt Afgndeme der forvaitede deres Bispedommermed fuH SeK-
afskalfede og Vejen aaben for deres Arbejde. > standighed. nden at have noget kirkeligt Over-
Desvarre overgav Am. B. i 1863 dette til de hoved over sig.

indf. Krafter og beholdt kon 20 Missionarer > aata—aM betegner en Tilstand. hror man
paa Berne. De slette Virkninjjer heraf ere ikke ! lever efter sine egne Love og regerer sig selv.

udeblevne. om end Folkeoplysningen er for- 1 Fra Statsliret er Navnet overfort paa den
holdsvis god. Nn er der 15.000 evgl. Kr. under ! menneskelige Aand. der betegnes som autonom
Havaiian Evangelical Association, desaden nogle i Modsxtning til ethvert ufrit Antoritetsforbold.
Anglikanere og 13.700 rom.-kat Kanaker. De For den filosofiske Tanknings Vedkommendr
mange spedalske ere samlede paa Molokai.

j
er det Descartes, som i nyere Tid forst har

hvor de tilses af rom.-kat Praster : Fader havdet den menneskelige Bevidstheds A. og
Damien d. 1889 . men ogsaa af indfodte evan- . derved lagt Grunden til den nyere Filosofi.

gelske.
j
Han larer. at det sidste Kriterium for Sand-
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heden ligger 1 selve den ttenkende Menneske-
aaad, og at denne maa va?re berettiget til at

tvivle om alt, hvad der ikke ligefrem kan ud-
ledes af dens Viesen. Hermed er der sikkert

udtalt baade noget rigtigt og noget urigtlgt.

Det er rigtigt, at der maa tilhcgges den tsen-

keode Bevidsthed en formel Autonomi o: at

alt, hvad der skal kunne erkendes, maa lade

sig bestemme efter Bevidsthedens rent almtnde-

lige Love. Men det er urigtlgt, naar der til-

Isgges den ttenkende Bevidsthed en reel Au-
tonomi a : at Bevidsthedens konkrete Indhold

skal kunne deduceres af Taenkningen; heraf

vil felge en dogmatisk Spekulation, saaledes

som man ogsaa i den nyere tyske Filosofl har
set den. I Modstetning hertil maa det med
Kant fastholdes, at det er Erfaringen, som giver

Stoffeti og Taenkningen, som giver Formen til

Faststillelsen af al videnskabelig Sandhed. Det
samme Synspunkt maa ogsaa anlsgges, naar
der bliver Tale om moralsk og religios Au-
tonomi. Indenfor Moralen er det saerlig Kant,

som har fremharvet A.'s Princip paa en af-

gerende Maade. Der er intet absolut godt i

Verden uden den gode Vilje, og den rette Be-
stemmelse af det gode kan kun gives derved, at

Viljen som saadan i sin rent almindeligc, for-

nnftmessige Karakter optneder som lovgivende;

enhver Bestemmelsesgrund, som sages i noget

adenfor Viljen, f. Eks. i de naturlige Drifter,

ferer kun til Heteronomi o: Trieldoni under
et fremmed Princip, eller moralsk Ufrihed.

Hvor dristig end en saadan Tankegang kan
syncs, vil den dog fuldt kunne anerkendes,

saalsenge der kun er Tale om Autonomi i

formel Henseende; ethvert ydre Bud, der ikke

kan begrundes ud fra Menneskets sredelige Be-
vidsthed. maa opgives. Naar Kant derimod er

gaaet videre og har sogt at udlcde hele Moralens
Indhold af den almindelige saedelige Bevidsthed,

da har et saadant Forsog sin Forklaring i hans
rationalistiske Livssyn, og Udferelsen vidner
ved sin hele Magerhed tilstnekkeligt om det
forfejlede herved. Det moralske Stof maa tages

udenfra, og her maa saerlig Historiens Behering,

tages med; der er i sig selv intet til Hinder
for, at en Tilstand, der gennem en ydre Aaben-
baring fremtneder som Udtryk for Guds Vilje

(Teonomi), tillige kan scs som det rette Udtryk
for, hvad vor egen Vilje kra?ver. Paa det
religiose Omraade har Schleiermacher fornem-
melig luevdet Bevidsthedens Autonomi. Han
lzgger den fromme Selvbevidsthed, Felelsen,

til Grund for Bestemmelsen af de kristne Tros-
sstninger; hvad der siges om Gud og Verden
maa alene ses som Udtryk for den troendes
ejendommelige fromme Gemytstilstande. Det
kan ikke ntegtes, at der herved kommer til at

raade en ensidig Subjektivisme, der truer med
at komme den objektive Sandhed for na?r.

Men i Virkeligheden kan det meget godt for-

enes, at den Kristne anerkender en ydre Aaben-
baring, der giver ham Syn for en ny Verden,
som ban ikke af sig selv vil kunne frembringe,
og at nan dog i sin Bedammelse af den lader
sig bestemme ved den Lovmessighed, som ban
Rndtr i sit eget troende Hjerte. Medens en
reel Autonomi paa det religiose Omraade vil

fae til en blot naturlig Religion, der forkaster
al Aabenbaring, vil den formelle A. were Ud-

tryk for det rette protestantiske Princip, der
overalt forlanger en indre Begrnndelse i Stedet

for en udvortes Autoritet F. C. K.
Anxenttas. 1) A., ariansk Biskop i Doro-

storus (Silistria), Discipel af Vulflla, har skrevet

en Biografi af sin Lrerer, som Waltz 1840 op-
dagede i et parisisk Haandskrift. — 2) A. fra

Kappadokien, ariansk Biskop i Milano 355—374.

Efter hans Dad blev Ambrosias Milanos Bi-

skop.

Ava (2 Kong. 17, 24) eller Iva (ssteds 18, 34)

en ievrigt ukendt By, hvorfra Assyrerne sendte

nye Indbyggere til det forladte Israels Rige.

Det er usikkert, om den skal sages i Syrien

eller Babylonien.
Ava, en tysk Eneboerske {reclusa, Klaus-

nerin) i Gottweiu eller Melk, der har skrevet

tyske Digte om Jesu Liv, Antikristen ogTden
yderste Dom. Hun er den forste tyske For-

fatterinde, hvis Navn vi kende. For hun trak

sig tilbage fra Verden, havde hun vseret gift,

og hun havde 2 Sanner, som gav hende Stoffet

til hendes Poesier. Hun dede 8. Febr. 1127.

(A. Langguth, Unters. fiber die Gedichte der
Ava, Halle 1880).

Avaco (Avoco, Aage) blev 1030 indviet af

iGrkebisp Libentius II (Llavizo) til Biskop i

Roskilde. Bispesndet var dengang nygrundet,

og Provinsens Gnenser ubestemte, i alt Fald

styredes Kirkerne i Skaane derfra. A. dede
1060. Adam af Bremen skildrer ham som hen-
given til overdaadigt Levned (Drik). J. O. A.

Avatar (Sanskr. avatara, egl. Nedstigning)

er i de indiske Religioner Betegnelse for Guders
Fremtraeden paa Jorden i bestemte Dyre- eller

Menneskeskikkelser og bruges aim. som Be-
tegnelse for saadanne Skikkelser. Mest be-

kendte ere Guden Vishnu's Avatarer (jfr. In-

diske Religioner og Vishnu). Forestillingen

om Avatarer er meget gammel i Indien og
gaar tilbage til den addste bralimanske Periode

;

den maa vel holdes ude fra Begrebet Sjiele-

vandring (Sansara, se. d. Art.), hvori alle Vsesener

(Guder, Menncsker, Dyr osv.) indbefattes i it

stadigt Kredslob. Ved A. forstaas tvertimod
kun en Guddoms frivillige Nedstigning paa
Jorden med et bestemt Formaal (f. E. Bcfrielse

for Verden fra en truende Ulykke). Dog Andes
denne Forestilling repnesenteret ogsaa i Buddh-
ismens Literatur, f. Ex. naar vi i Fortiellingerne

om Buddhas Eksistenser (Jataka'er, se Buddha)
made den Forestilling, at en Guddom i Himlen
enten af egen Drift eller paa en mcegtigeres

Befaling lader sig fade i et jordisk Vssen for

at udrette en vis Mission. Dette Forhold

beror derpaa, at Fortiellingerne om Buddhas
Eksistenser for en stor Del er teldgammelt

brahmansk Legendestof, som er optagct og be-

nyttet af Buddhisterne. D. A.

Ave Maria, en liturglsk Henvendelse til

Maria, bestaar af 3 Afsnit, af hvilke de 2

findes i Skriften. Det begynder med Engelen
Gabriels Hilsen (Lk. 1, 28) i VulgaUs lat.

Overs, med et indskudt »Maria < : Ave Maria,

gratia plena, Dominus tecum (Hil dig Maria,

fuld af Naade, Herren er med dig). Derpaa
folger Elisabets Hilsen (Lk. 1, 42): Benedicla

tu in mulieribus et benedictut fmetus ventris

tui (Velsignet er du iblandt Kvinder, og vel-

signet er din Livsfrugt). Hos enkclte af Kir-
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184 Ave Maria — AverroSs.

kens jeldre Fsedre, som t. E. Afrem, flnde vi

forskellige Omskrivninger af Gabriels Hilsen til

Maria, men ferst t det Gregorius d. st. (d. 604)

tillagte Antiphonarium, 1 Offertoriet til 4. Sen-
dag i Advent (Mignes Udg. af G.'s Vserker

IV, 645), ere Engelens og Elisabets Hilsener

sammenknyttede, og ferst i 12. Aarh. kom
denne Grundstanune af A. M. i almindelig

Brug. I alle sldre Bestemmelser om en Kr.'s

Bonner tales der kun om Trosbekendelscn og
Fadervor, aldrig om A. M.; men 1198 befalede

Biskop Odo af Paris paa en Synode, at Prse-

sterne skulde formane Folket til at bede Troen,

Fadervor og >A. M.<, og i den paafolgende

Menneskealder udstedte et Par Synoder i Tysk-
land (Trier) og England (Durham) lignende Paa-

bud. Endnn i den sidste Del af 13. Aarh. se

vi dog Synoder indskterpe, at Troen og Fadervor
skal heres og bedes, uden at der er Tale om
A. M. Og naar Berthold fra Regensburg i sine

Pnedikener formaner Tilhererne til at bede
A. M., fejer han til: >der das kann<. Ferst i

Lebet af 13. Aarh. tnengte A. M. igennem i

dets eldste Skikkelse. I Slutn. af 14. og i 15.

Aarh. hed det sig, at Pave Urban IV (d. 1264),

som indforte Kiisti Legemsfest, havde fejet

Ordene: Jesus Chrislus, Amen til de 2 Hilsener,

der oprindelig dannede A. M., og at han havde
knyttet Aflad til denne Tilfejelse. Men endnu
saa sent som 1535 var det ikke almindeligt
at foje mere til; thi Erasmus fra Rotterdam
udtaler sin Misbilligelse af, at Prtedikanterne for

Prsdikenen >bad< A. M., idet han siger, at dette

kun er en Hilsen uden tilfojet Ban (nihil pe-

tuitt ab ea). Allcrede tidligere, t. E. hos Ber-

nardino fra Siena (d. 1444), tneffe vi dog en Ben
tilfejet, nemlig: >Hellige Maria, Guds Moder,
bed for os SyndcreU eller udferligere, som i

en veneziansk (camaldulensisk) og i en parisisk

Farebog (begge fra 1514) med Tilstetn.: >nu og
i Dedens Time<. En lignende Form har man
ogsaa fundet i en haandskreven Farebog fra

Beg. af 14. Aarh. Men dette Tilleeg tnengte

ferst igennem senere, og A. M. 1 dets fuld-

stendige Skikkelse blev ferst paabudt til kirkl.

Brug af Pius V 1 568 i den nye Farebog, hvor
A. M. sluttede med: Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora
mortis nostra. 1613 var Tilstetn. >nu og i

Dedens Time< dog endnu ikke i Brug t. E. i

Lyon og andre Steder i Frankrig, og ferst efter

Mldten af 17. Aarh. er A. M. alle Vegne bleven
bedet i den nu bragelige Form. (Th. Esser,

Gesch. des englischen Grasses, i: Hist. Jahrb.

V, 1884, 88 f.). Fr. N.

Aven (Hes. 30, 17). Bet-Aven hed en By
ved Benjamins Nordgrtense, 0. for Betel (Josva

18, 12). Den forsvandt tidllg, og Profeten Amos
brugte derfor dens Navn (Intethedshuset eller

Vanhelligelsens Hus) om Betel (Guds Hus) paa
Grand af Kalvedyrkelsen der. Hesekiel forstaar

ved A. en aegyptisk By.
Averroes(Abul Walld Muhammed ibn Roshd),

efter Avicenna den beromteste Reprsesentant

for den af denne Filosof grandlagte peripatetiske

Filosofi, er fedt i Cordova 1120 (efter andre
1126) og dede i Marokko 1198, efter at have
vseret Genstand i lige Grad for overdrevne
Gunstbevisninger som for hyppige Forfolgelser

af Fyrsterne af det almohadiske Dynasti, hvorfor

vi snart finde ham som Kadhi i Cordova, snart

i Sevilla og Marokko, endelig som forvist af

al-Mansur til Lucena i Nserheden af Cordova,
hvorefter der anvistes ham Ophold i Marokko.
Som Avicenna efterlod han et beremt lsegeviden-

skabeligt Vaerk, bekendt under det fra det Ara-

biske fordrejede Navn Colliget (egl. Kulliat), som
udkom flere Gange i Venedig (1482 og 1514). Den
sterste Beremmelse vandt han imidlertid som
peripatetisk Filosof og Fortolker af Aristotefes's

Skrifter og blev som saadan Kilden til de fleste

latinske Oversaettelser og Bearbejdelser af Ari-

stoteles i Middelalderen. Det var efter Jusufs,

al-Mansurs Forgenger, den almohadiske Fyr-

stes Tilskyndelse, han ved A. 1171 begyndte sine

Kommentarer til Aristoteles, blandt hvilke man
skelner den store, den mellemste og Para-

fraserne; af disse er den store Kommentar den
senest affattede. At ville tilskrive Averroes

iEren af forst at have oversat eller forklaret

Aristoteles, er en almindelig, men grov Vild-

farelse; han bar fulgt den samme Vej som
sine ntermeste Forgtengere, al-Kindi, Alfarabi

og Avicenna, og i det hejeste kompletteret

samme ved sine talrige Skrifter. Kandskaben
til gr. Filos. var kommen til Araberue, navnlig

under Kalifen al-Mamun af det abbasidiske

Dynasti, gennem Syrerne; fra Syrisk oversattes

de paa Arabisk, forsynedes med arabiske og
undertiden paa Hebraisk oversatte Kommentarer,
og oversattes herfra paa Latin, i hvilket Sprog
de da udbredtes i hele Middelalderen. Med
Undtagelse af en fortrinlig Udgave af Aver-

roes's mellemste Kommentar til Aristoteles'*

Poetik paa Arabisk (Commento Medio di Averroe

alia Poetica di Aristotele pubbl. in Arabo e in

Ebraico da Fausto Lasinio, P. I, Pisa 1872),

eksisterer neppe nogen arab. Tekst til noget Ar-

bejde af Aristoteles trykt, men derimod i Over-
fledighed latinske Ovcrssettelser, navnlig udg. fra

1480—1580 i Venedig; Haandskrifter ere des-

uden yderst sjeldne, da baade den spanske
Inkvisitions og Islams Fanatisme mod Slut-

ningen af 12. Aarh. vare enige om at tilintet-

gere dem. En lille, men meget beremt Af-

handling af Averroes tehdfut al tehdfut (de-

structio destructions), danner som trykt i et

filosoflsk Samlevaerk (Cflhirah 1302 H. e. = 1885
e. Kr.) ogsaa en Undtagelse. Den er skreven
som Gendrivelse af GazAlis leh&fut-ul-fil&sifat,

destructio philosophorum, idet denne fra Orto-
doksiens Standpunkt udhever Filosofiens Upaa-
lidelighed ved at henvise til dens mange og
forskelligartede Hovedsaetninger; for at gen-
drive dette, affattede A. som Svar denne Af-

handling og gav den Navn destructio destruc-

tionis Philosophorum a: Sammenstyrtningen af
Gazalis Vrerk, Filosofiens Sammenstyrtning; den
indeholder en Maengde af Filosofiens Kontrovers-
punkter i Middelalderen, som benyttede den
i hebr. og latinske Oversrettelser. Gazali er
isser Genstand for bitre Angreb, idet han
bentevnes: den filosofiske Renegat, der i sin

Utaknemlighed vender siue Vaaben mod filos.

Skr.. af hvilke han selv har est hele sin Vis-

dom. — Om A. med Rette ber anses for Re-
preesentant for Vantro og Foragt mod enhver
positiv Religion, saaledes som ofte den al-

mindelige Dom lyder, har vseret meget om-
stridt og er yderst vanskeligt at afgere; i den
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arab. Literatur var han den aristoteliske Fi-

losofls sidste Repnesentant, og da Islam med
hele sin Literatur i Middelalderen ansaas som
luettersk Ugudelighed, kunne hans Skrifter let

vjere medindbefattcde i denne Dom. De al-

almindelige Religioner, siger A. i sit polemiske
Skrift teh&fut, med deres Forestillinger om
Gud, Engle, Profeter, deres Kultus med Ben
og Offer, ere et msgtigt Middel til Moralens
Befordring og ber 1 hejeste Grad holdes i Agt;
at tillade sig Udtryk af Foragt mod en al-

mindelig etableret Religion bar straffes med
Doden. Imidlertid indrammede han dog, at

hans Laere om Materiens Evighed, modsat
Teologernes om Verdens Skabelse, ligesom Be-
tragtningen af den profetiske Gave som den
hejeste Udvikliug af en ejendommelig Evne i

den menneskelige Natnr — en Anskuelse, der
iovrigt var belles for alle Arabernes Filosoffer

— stred mod de aabenbarede Religioners Lsre.
A. bar neppe nogensinde villet tilleegge sig vEren
af at have grnndlagt et nyt System, der i sin

Helhed allerede var grundlagt af hans For-

gsengere, navnlig Avicenna ; med sin gncnselose
Lovprisning af Aristoteles, til hvem han mener,
Koranverset: »Dette hejeste Fortrin tildeler

Gud, hvem han vil< (Kor., Sur. 3, 66) sigter, har
han kun villet udbrede aristotel. Filos., men har
heri indblandet et nyplatonisk Element, som
ofte modificeres efter hans egne Anskuelser,
f. E. i Fremstillingen af de forskellige Intelli-

gcnsers Sfserer, hvorved en Art Forbindelse
kommer i Stand mellem Gud og Materien,

mellem Mennesket og den hejeste Intelligens

eller den passive og aktive lntellectus. Det
bliver da muligt for den mskelige Aand at

lueve sig til den universelle og identificere sig

med denne, navnlig ved Spekulation og Af-

boldelse fra al sanselig Paavirkning, ikke der-

imod, som Suflerne antage, ved en torn og
ufrugtbar Kontemplation. Uagtet A. standser her,

er det let at drage den endeligc Slutniug, at

intet bliver tilbage for den individuelle Sjaels

vedvarende Liv, kun den universelle Intelligens's

Virkninger paa hele Menneskeheden eksisterer

til evig Tid, en Ltere, der i det 16. Aarh. paa-
drog Tilhxngere af Averroismen en pavelig

Bulle af Leo X. A., der i denne sin Ltere om
den universelle Intellekt, gik en Del videre

end Avicenna, hans beremte Forg»nger i 11.

Aarh., bevarede dog nogenlunde sin Anseelse
som god Tilhsenger af Profetens Lere og ned-
lagde i 2 mindre Afhandlinger >Religionens Over-
ensstemmelse med Filosofien« og >den sande
Mening af de religiese Dogmer< (den sidste be-

varet paa Arab, i Escurials Bibliotek) sine mere
detaillerede, religiese Anskuelser, i hvilke han
luevder, at i Koranen selv anbcfales det at sege

Sandheden ved Spekulation, og at den sande
relig. Litre maa paa et hejere Standpunkt
falde sammen med den filos. Spekulation. Med
A. odder efterhaanden den frie filosofiske Forsk-
ning hos Araberne; den efterfelges af den sko-
lastiske Teologi (al-Kalam og Motakallimnn,
Loquentes< 1 Middelalderens Oversffittelser),

der kun indeholder apologetiske Forklaringer
af Koranen. Om Averroismens videre Udvlk-
ling i Middelalderen henvise vi til Renans
fortrinlige Vterk: >A. et l'Averrolsme*, Paris
1852. A. F. M.

Avesta, Parsernes hellige Bog, Zarathustra-

herens Grundskrift; tidligere aim. kaldet Zend-
Avesta, >den kommenterede A.< (Zend, Zainti,

betyder >Kommentar<, og betegner ikke, som
det aim. menes, Sproget /»Zendsprog«7, hvori

A. er skrevet). Selve Ordet »Avesta« betyder
Visdom eller Viden (ligesom >Veda<). Ifelgc

Parsernes egen Lsre er A. kommet i Stand ved
en Aabenbaring, idet Profeten Zarathustra sain-

talede med Guden Ormuzd eller hans hejeste

Engel, og mange Stykker af Skriftet ere boldte

i Samtaleform mellem disse. Senere udsmyk-
kedes denne Beretning med Trek, som aaben-

bart ere laante fra Sinailovgivningen. At nogle

af de seldste Stykker af A. virkelig gaar tilbage

til Z. eller hans Disciple (senest 600 f. Kr.), er

ikke usandsynligt. Da man maa formode, at

Z. er udgaaet fra det mediske Prasteskab som
Reformatorer af den gammelmediske Religion,

bliver A.'s Hjemsted at sege i det vestlige Iran,

og dets Sprog at bestemme som medisk. Tid-

ligere har man betragtet A. og alt, hvad dertil

herte, som estiranisk (baktrisk), en Misfor-

staaelse, der let kunde opstaa; thi vitterlig er

den Redaktion af A., som vi besidde Rester

af, foretaget af de sassanidiske Herskere, der

regerede i 0st-lran, og Skriftet barer mange
Spor af en i Baktrien foretaget Omarbejdelse.

I Oldtiden har A. — som vi vide af Tradi-

tionen — vreret et meget vidtleftigt Vierk, der

ikke alene indeholdt religiese Tekster (Hymner,
Ritualer, sakral Lovgivning, Moral), men ogsaa

Videnskab, Politik, praktiske Forskrifter om
Handel og Vandel osv., men Sterstedelen hcraf

er gaaet tabt under Perserrigets Oplesning efter

Alexander. Ved Rigets og den iraniske Na-
tionalitets Gcnoprejsning under de kraftige

Sassanider (fra 226 e. Kr.) blev ogsaa den zara-

thustriske Ortodoksi bragt paa Fode igen og
en storartet Kodifikation af Skriften — saa-

vldt den var bevaret eller endnu kunde huskes
— foretaget; den endelige Fastsaettelse af Kanon
fandt Sted under den maegtigc Shahpuhar (Sa-

pores) II (309—380). Men selv denne omhygge-
lig samlede Kodeks har ikke kunnet bevare sig;

hvad vi nu besidde af A. er kun Stumper og
Stykker, som de parsiske Praster have kunnet

redde fra Arabernes Forfelgelser, og de for-

skellige Haandskrifter, der findes i Europa og

hos de parsiske Menigheder i Indien, syncs

alle at stamme fra et eneste, sent Haandskrift.

Mterkeligt nok have Gnekerne, der stod i saa

nter Berering med Perserne, og som i hej Grad
respekterede deres >Visdom<, saa godt som
intet giort for at overfore noget af denne
Literatur paa deres eget Sprog.

Den curopanske Avesta-Forskning begyndte

derfor ikke for i den nyere Tid og kom tu-

rned ferst i Stand ved en meget eveutyrlig

Bedrift. En ung Franskmand, Anquetil du
Perron, fik ved at se en Kopi af de faa Blade

af A., som fandtes i Oxford, Lyst til at drage

til Indien og Persien for at opspore det hi.

Skrift; da han ingen Midler havde til Rejsen,

lod han sig hverve til fransk Kolonisoldat

(1754). Rcgeringen fik imidlertid Kundskab
om hans Forsset, frigav ham og understettede

ham til Rejsen. Anquetil tilbragtc nu 7 Aar
blandt de parsiske Prester i Indien og Per-

sien og vendte tilbage til Frankrig ikke blot med
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Haandskrifter af A., men ogsaa raed en ret

fyldig Viden om den traditionelle Forstaaelse

af disse Skrifter og om de parsiske Menigheders
Kultus og Skikke. Ud over dette formaaede
han imidlertld intet, og hans store Skrift

(Ouvrage de Zoroastre, Paris 1771) indeholder
intet Forsog-paa at underkaste A.'s Sprog eller

Stof en videnskabelig Behandling. Det hele

Arbejde blev da ogsaa betragtet med megen
Mistro i den lserde Verden.

Grundlaeggelsen af den videnskabelige A.-

Forskning skyldes en anden, ikke mindre
dristig Rejsende, nemlig Danskeren Rasmus
Rask, der under sit Ophold i Persien og Indien

fik udmzerkede Haandskrifter i sin Besiddelse

(de tilhere nu Universitetsbibliotekct i Koben-
havn) og allerede et Aar senere (1826) kunde
offentliggare et lille Skrift, hvori han gav den
rigtige Tydning af Bogstaverne, de forste Bi-

drag til en Formlsere og fremfor alt den sprog-

historiske Bestemtnelse, idet ban paaviste Spro-

gets Alder, dets selvsttendige Forhold til San-
skrit og Nypersisk og dets Grad af Slaegtskab

med de europieiske Sprog. >77u's was the first

essay on Zend grammar, and it was a masterly

one* (Darmesteter). Nu kunde Studiet for Alvor
begynde. Den store franske Indolog Burnouf
lagde for med et Stykke Kommentar til A.,

ham fulgte Tyskerne Haug og Windisch-
mann, Spiegel, som har leveret en Over-
ssettelse, Justi, som har skrevet Leksikon'et,

og — noget tidligere end disse — Danskeren
Westergaard, der levercde den forste fuld-

stendige Udgave af A., men som desvaerre af

personlig Modloshed lod sig hindre fra at ud-

fere sin Plan: at lade en Oversaettelse, et

Leksikon, en Grammatik og en Beskrivelse af

A.'s Religion folge efter. De sidste Aartiers

Studier have vaeret beherskede af Franskmanden
Darmesteter og Tyskeren Geldner. Den
forstes engelske Overssettelser i Sacred Books
of the East ere fortrinlige, paalideligere end
hans franske (Le Zend Avesta, Paris 1892—93)
og end Spiegels tyske.

Vior A. bestaar af forskellige Dele. De
vigtigste ere Yasna, Yasht'erne og Vendidad.
Yasna er Offerlitaniet, som indeholder Hym-
ner, blandt disse de saakaldte GStha's (San-
gene), A.'s aildste Bestanddele, kendelige paa
de antike Sprogformer og Versemaal, maaskc
tildels stammende fra Zarathustra selv. Yasht'-
erne (Bonnerne) ere tilligemed de ikke-gathiske

Yasna-Sange meget yngre, Sprogformerne ere

senere, Fremstillingen bred og ofte triviel, det
mytologiske Indhold meget blandet og betegner
et Tilbagefald til den folkelige Polyteisme fra

den zarathustriske Ortodoksis erklteredc Mono-
teisme. Ogsaa Vend id ad, Lovbogen, er sen
af Redaktion, men indeholder sikkert meget
gamle Bestemmelser fra Medernes Nomadetid
mellem de mange sakrale Forskrifter. Yasna
og Vendidad regnes tilligemed det lille Litani

Vispered til den egentlige A. Yasht'erne
derimod til Khorda Avesta (den >korte< A.)

opkaldt efter den lille Bonnebog Kh. A., som
borer til Samlingen.
Om A.'s Indhold se Art. Iranisk Religion.

Som Kildeskrift for Z.'s Ltere og for vor bedste
Viden om oldpersiske Tilstande er Bogen uskat-

terlig, og hvor Tankernes Hojhed og den ssede-

lige Bevidstheds Renbed prseger Fremstillingen,

bliver denne ogsaa ofte meget tiltalende, ja

paa enkelte Punkter imponerende. I Reglen er

A. imidlertld en tor og trtettende Ltesning, og
den slette Tekstoverlevering og de fortvivlede

sproglige Vanskeligheder gore just ikke Studiet

mere tillokkende. Af >GAtha'erne< forstaar man
saa lidt, at ikke en eneste Hymne lader sig

overssette med Sikkerhed, og alle Overssettelser

af >Yasna< er derfor hojst mangelfulde. Som
Eks. paa smukke og forstaaelige Stykker kan
nsevnes: Yasna 57 (til Sraosha), Yasht 10 (Mi-

thra), Yasht 17 (Ashi Vanuhi), Yasht-Fragment 22
[Westergaard] (om Sjaelens Rejse til Paradis).

Vendidftd 18 (den sande Prsest) og 19 (Zarath.s

Fristelse). — (F. Spiegel, Commentar Ob. d.

Avesta II, 1868, Einleit.; K. Geldner: Avesta-

literatur 1: Grundriss der iraniscben Pbilologie,

Strassb. 1896, II, 1 if.; Darmesteter, Vendidad,

Sacred books of the East IV. Introduction);

Jackson, Avesta Grammar, 1892, Introduc-

tion). E. L.

Avicenna, Abd Ali Husain ben Slna, i Al-

mindelighed benevnt >al-Rais« a: Fyrsten,

fortjener dette Tilnavn som den forste bos
Araberne, der bragte den peripatetiske Filosofl

til en afrundet systematisk Fremstilling. Han
var fedt i den lille By Afschena user Buchara
980 e. Kr. og fandt sin forste Beskytter i den
da regerende samanidiske Fyrste Nuh b. Man-
sur; senere efter dette Dynastis Undergang,
sogte han afvekslende Tilflugtsted hos forskel-

lige Fyrster af det Buidiske Dynasti og op-
holdt sig i Hovedstsederne Djordj&nia, Batch,

Rai og Hamadhan dels som Hoflsege, dels hen-
givende sig til filosoflske Studier, idet han omtr.
paa samme Tid begyndte sit beromte lsege-

videnskabelige Arbejde >Kanon<. der, inddelt

i 5 Boger, i henved 600 Aar dannede Grund-
laget for denne Videnskab, og sin systematiske

Fremstilling af den peripatetiske Filosofl, be-

kendt under Navnet Sheffi, 3: Helbredelsen.

lndviklet som Stor-Vezir i politiske Stridig-

heder, flygtedc han fra Hamadhan til Ispahan
til den Buidiske Fyrste Alaed-Dawlah og
nedtes igen sammen med denne at forlade

dette Tllflugtssted, der blev erobret af Ghazna-
iden Masud. Paa denne Flugt ramtes han
af et apoplektisk Tilfselde og lod sig doende
bringe tilbage til Hamadhan, hvor, som det
hedder hos arabiske Forfattere, > Fyrsten blandt
Arabernes Filosofler< endte sit Liv 58 Aar gl.

1037 e. Kr. Hans bcromteste Discipel Djuz-
djfini (1 Almindelighed i Middclalderens Skrifter

kaldet >Gorganius<) giver os en Liste af henved
70 forskellige Skrifter, henhorende til Medicin,
Filosofl, spekulativ Teologi, Matematik og Filo-

logi, af hvilke en Del er bevaret paa Biblio-

teker i London, Oxford og Leiden; efter disse

Haandskrifter har Prof. A. F. Mehren ud-
givet en Del af de beromteste metafysiske og
mystiske Afhandlinger under Titel: Traitis

mystiques d'Avicenne, texte Arabe avec Vex-
plication en francais, Leyde 1889—94, T. I—HI
in 4to.

Banebryderen i denne Retning var Alfardbi
i 10. Aarh. (d. 339 e. H. = 950 e. Kr.), af bvis
Skrifter Avicenna modtog sin forste Vaekkelse,

idet vi allerede hos ham finde den samme
Grundanskuelse, der senere af A. udvikledes
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til et alt omfattendc filosofisk System : Gud op-

fattet som den alt omfattende Enhed, men
som saadan uden virksom Indflydelse paa Ver-

dens Styrelse. Gud er det Centrum, der hviler

i den hejeste Sfaere, medens Periferien bevaeges

med den engang af Gud tildelte og immanente
Kraft, der ledes af de planetariske Intelligens-

sferer. At fere en Art Bevis fra Mangfoldig-

heden til Enheden var forholdsvis lettere end
omvendt at udlede Mangfoldigheden af En-
heden. Det ferste sker ved Kausalitetsprin-

cipet (Aarsagsgrundsaetningen): idet vi hteve

os bestandig fra Aarsag til Aarsag, maa vi,

for ikke at fortsartte I en uendelig Raekke naa
til en hejeste Aarsag, der ikke er afhengig
af nogen anden, og denne er da det Evige,
t'foranderlige eller Gud. For at udlede
Mangfoldigheden af Enheden benytter han
Lcren om Guds Egenskaber, der ikke maa be-

tragtes som accidentelle, men ere evige og in-

haererende, saaledes at een Egenskab omfatter

alle. Som ypperste Egenskab tilltegges Gud
Kterllghed, o: Refleksion over sig selv og sit

inderste Vtesen, idet han paa engang er Sub-
jekt-Objekt En Frugt af denne Selvreflek-

sion bliver da den guddommelige Intelligens
eller evige Visdom (smlgn. hermed Visdom-
mcns Pensoniflkation og Beskrivelse 1 Ordspr.
Kap. 8—9) ogdernaest Mskets rat io nolle Sjal,
der i sin abstrakte Almindelighed omfatter den
vegetative (Plantesjcelen) ogden animalske(Dyre-
sjslen). Har man naact til denne ferste Mani-
festation af Prlncipet for en Mangfoldighcd,
felger nu det evrige temmelig let, idet den
lavere Sfaere altid er Produktet af den hejcres

Selvrefleksion. Vi stige da ned gennem JEter-

S&eren, Sol- og Planet-Sfaererne, indtil vi gen-
nem 9 a 10 Kredse naa til vor sublunariske
eller Elementverden, der styres som hver af
de foregaaende (rimeligvis efter et dunkelt Sted
i Aristoteles's Metaphys. Kap. XII) af sin be-
stemte Aand (Intelligens). Denne sidste, be-

kendt i Middelalderens Filosofi under Navnet
'Intelltclus actious', er den Aand, Msket hen-
vender sig til i Ben, idet Gud som evig og
uforanderlig ikke kan taenkes at fatte nogen
Beslntning eller forandre samme som et Menne-
ske. Den Kraft, der saetter hele denne Sfaere-

verden i Bevaegelse, er den immanente, uende-
lige Lsngsel efter at naa gennem de hejere
Staerer til det hejeste og evige Udgangspunkt;
det er den immanente Kterllghed, der, udgaaet
fra Gud, er nedlagt i alt det skabte. Mskets
rationelle Aand eller Sjsel er, som udgaaet fra

God, evig og kan aldrig tilintetgeres, men
bliver forbunden med sit Legcme (Materien)
fur at vinde en Bestemmelse i Personlighed.
Forfejler den her i Verden sit Maal, ved at

onderkastes Materiens Magt, vil den lidc Lteng-
selens Kvaler hinsides, for hvilke Koranens
•Helvedes Stralfe< kun ere symbolske Udtryk,
ligesom omvendt ogsaa Paradisets Nydelser.
Sjzlen er evig, medens Legemet, sammensat
af Elementer, opleses 1 disse; idet Sjaelens For-
mal er at optage i sig det Evige som et Spejl-
Mllede I sit Inderste, foregaar denne Tilmer-
melse lettest gennem Ben, hvis ydre og strengc
Forskrifter i Islam ere betydningslese I For-
»oM til Sindets og Tankens inderste Hcn-
vendelse til det Evige. Deden er kun Sjrelens

Adskillelse fra sit ydre Redskab, Legemet, der
opleses og tilintetgeres, medens alt, der herer
til den gennem Livet erhvervede Indsigt 1 det
Eviges Vtesen, forbliver som tilegnet for evig

hos denne Sjsel. Ferst med Deden begynder
Livet, og den, som raeddes for denne Overgang,
vil paa engang det utamkelige, et evigt Liv og
tlmelig Tilintetgerelse. — Som det fremgaar,
bestaar denne Filosofi i en Aandeliggerelse af

lslams Forskrifter, der underkastes en filoso-

fisk Behandling og Opfattelse, hvorfor da ogsaa
den over 150 Aar senere arabiske Fritsenker

Averroes bebrejder A. ikke at have taget be-

stemt Parti, men holdt sig svaevende mellera

traditionel Teologi og Filosofi. Medens vi ofte

beundre A.'s geniale Produktivitet og hans
overraskende Forbindelsesmetode mellera Filo-

sofi og Islam, kunne vi dog ikke frikende ham
for ved mange Lejligheder, navnlig i hans filo-

sofiske Breweksling, at anvende en retorisk

Svulst, der naesten kan udarte til det komiske,
livori han staar i bestemt Modsietning til sin

alvorlige, skolastlske Efterfelger Averroes; maa-
ske dette, i Forbindelse med stedlige Forhold
for begges Vlrksomhed, allerede tidligt har
bragt Avic.'s Berommelse til at dale, medens
Averroes' s Navn straaler gennem hele Middel-
alderens Skolastik. A. F. M.

Avignon, ved Rhonefloden, har fra seldgammel
Tid vteret et Bispcssede. Legcnden fortteller,

at Martha, Lasaros's Sester, skal have for-

kyndt Evangeliet der, og at Simon fra Kyrenes
Sen, Rufus (Mk. 15, 21; Rom. 16, 13). var
Byens ferste Biskop. Dette er dog kun Evcn-
tyr. Den teldste Biskop i A., vi kende, er

Nectarius, som ved Midten af 5. Aarh. deltog

i forskl. Synodcr. 1309 tog Pave Clemens
V Bolig i A., der tilherte hans Lensmand,
Kongen af Neapel, og hans Efterfelgere, Johan
XX11, Benedict XII, Clemens VI, Innocentius

VI, Urban V og Gregorius XI, rcsiderede der.

I Sept. 1376 bred Gregorius XI op fra Rhone
og rcjste til Italien. I Beg. af 1377 holdt

han sit Indtog i Rom, men Forholdene vare

endnu saa vanskeligc der, at han rimeligvis

havde maattet vende tilbage til A., hvis en
dedelig Sygdom ikke havde hindret ham deri.

Ved hans* Ded (1378) udbred der et paveligt

Skisma, under hvilket Clemens VII (1378—94),

og efter ham Benedict XIII resideredc i A.

1399 blev Benedict XIII indesluttet I sit Palads

efter at have maattet love at ville nedljcgge

Tiaraen, hvis Modpaven i Rom vilde gore det

samme. 1403 lykkedes det ham imidlertld at

slippe ud af A. ved Hcrtugen af Orleans's

Hjaelp og at samle 400 Soldater, og A.'s Bor-

gerc, der vare trsette af det Interdikt, han
havde lyst over deres By, sluttede Forlig med
ham. Senere flygtedc han til Spanien, hvor
han tog Bolig paa Borgen Peniscola ved Valen-

cia, og 26. Juli 1417 erklierede Konstanzcr-

Konciliet ham for afsat. Denned var Pave-
demmet i A. endt.

1348 kebte Clemens VI A. af Dronning Jo-

hanna af Neapel for 80,000 Guldgylden, og
Byen med det nsermeste Opland var da 1

Pavedemmets Htender, indtil den 1791 blev

inddraget i Frankrig. Clemens V og Johan
XXII boede i Byens Dominikanerkloster, men
Benedict XII lagde Grundcn til den vieldige.
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men skumle Bygning, halvt et Slot, halvt en
Fastning, hvis tykke Mure og Starke Taarne
endnu knejse paa en hoj Klippe som et Minde
om Pavernes >babylonske Fangenskab*. I A.'s

Hovedkirke, Notre-Dame-des-Doms, Andes der
Mindesmarker over Johan XXII og Benedict

XII, og 157 Kardinaler og Pralater (blandt

andre jErkebiskop Jens Grand) have fundet

deres sidste Hvilested der (A. Penjon, Avig-

non. La ville et le palais des Papes. Avig-

non u. A.). Fr. N.
Avlla, Bispestad i Gammel-Kastilien, er be-

kendt som Teresa af Jesu's Fedeby. Om Juan
fra A. sc Juan.

Avim (Josva 8, 23), By i Benjamins Stamme.
Nogle have genmndet den i Ai vcd Betel,

Ruinbyen et-Tell.

Avis-Orden. 1145 dannede Kong Alfonso I

af Portugal et ridderligt Samlag (Nova militia),

der senere fik en kirkelig Organisation, som
1204 blev godkendt af Innocentius III. 1166
skankede Alfonso I Ridderne Byen Evora, hvor-
for de en Tidlang kaldtes >den hi. Maria af

Evoras Brodre<; men da Alfonso II 1211 gav
dem Byen Avis (Aviz), tog de Navn efter den.

I Slutningcn af Middelalderen blev det tilladt

Avls-Ridderne at indgaa eet iEgteskab, og efter

1789 cr Ordencn bleven en Fortjenstorden for

Krigere uden nogen som heist kirkelig Be-
tydning.

Avlt (1 Mos. 36, 35), en edomitisk By, hvis

Beliggenhed ikke kendes.

Aviter (5 Mos. 2, 23), en Folkestamme, der
boede i Na?rh. af Gaza og blev fortrssengt af

de indvandrede Filistrc. Muligvis vare A. en
Del af Landets Urindbyggerc eller en sydl.

Gren af Fonikerne.
Avitus, Alcimus Ecdicius, Biskop af Vienne,

horte til en Senatorfamilie i Auvergne. Hans
Fader og Farfader havde bekladt hoje verds-

lige Embeder, men tilsidst havde de grebet
Hyrdestaven (post fasces sumere fascem), Fa-
deren i Byen Vienne. Omtr. 494 blev A. hans
Efterfelger, og han kom til at spille en be-

tydelig kirkepolitisk Rolle. Som en ivrig Mod-
stander af Arianismen sogte han vcd alle

Midler at stette den kat. K. i Burgund, og
han var ogsaa i hej Grad virksom for at oge
den rom. Biskops Magt i Gallien. Han var
Leder af det for den burgundiske K. saa vig-

tige Koncilium i Epaon (517), og under den

ortodokse Kong Sigismund evede han stor Ind-

flydelse paa Styrelsen af Burgund. Men han
dede maaske allerede 518. Hans Dodsdag var
8. Febr. A. blev prist som en af de sidste

Reprasentanter for den galliske Veltalenhed

og han har efterladt sig fl. Pradikener og Breve
der indeholde vigtige Bidrag til Tidens Historic.

Hans beremteste Vark er dog en digtersk Be
handling (i Heksametre) af Menneskets Skabelse.

Syndefaldet, Uddrivelsen af Paradiset, Synd-
floden og en Del af Mose's Historie (2 Mos. 5—14).

Guizot har sammenstillet denne storslaaede Digt

ning, der indcholder mange skonne og dybsin
dige Enkeltheder, med Miltons >tabte Paradis<

Langt mindre betydeligt er et Digt til Jomfruelig-

hedens Pris i 666 Heksametre. Forttellingen

om en Disput med Arianerne (499), i hvllken

A. skal have taget Del, er, som den fr. Hi-

storiker Julien Havet har godtgjort, et Falsk-

neri. A's Varker ere udgivne af Chevalier

(Lyon 1890).

Axelson, Axel von, fedt paa Hammaron i

Vermland 14. Decbr. 1729, Slotsfoged i Stock-

holm 1760, adlet samme Aar, blev 1762 Under-
statholdcr, 1772 Friherre og dode 19. Aug. 1790.

A. var en af Gustaf Ill's Yndlinge, ivrig Til-

hanger og Udbreder af Svedenborgianismen og
det >Nordenski61dske Guldmageri<. O. A.

Axiopisti, en Persons eller et Skrifts Tro-
vardighed rent menneskelig set (m. H. t. fides

humana), bygget paa vcdkommende Persons
eller Forfatters Evne til at vidne (dexteritas) og
Vilje til at vidne sandt (sinceritas). Sch.-P.

Azal (Sak. 14, 5), muligvis identisk med Bet-

Haazal (Mi. 1, 11), skal have ligget ved Olie-

bjergets Fod.
Azalia (2 Kong. 22, 3), Fader til Kong Josias's

Kansler Safan.

Azazel, se Asasel.

Azel (1 Kron. 8, 37), fornem Benjaminit af
Kong Sauls Slagt.

Aztnon (4 Mos. 34, 4), By paa Sydgransen
af Kanaans Land; den maa have ligget nar
iEgyptens Flod 3: Wadi el Arisch.

Azor (Mt. 1, 13) navnes i Jesu Slagtregister

som en af Josefs Forfadre efter Eksilet.

Azymiter, de usyrede (af f«5,uij, Surdejg), var
et 0genavn, som Grakerne gav Latinerne,
fordi disse brugte usyret Brad i Nadveren.
Latinerne kaldte til Gengald Grakerne >Prozy-
miter«.
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Kaader, Franz Benedict, en Sen af den
kurfyrstelige Livliege Joseph Franz B., er fedt

i Muncben 17. Marts 1765 og dode ssteds 23.

Mai 1841. Han bcgyndte sin Livsbane som
Dr. med. og Amanuensis hos sin Fader, fort-

satte som Bjergmand, udviklede sin forste For-

fattervirksomhed i mineralogisk og kemisk Ret-
ning og traadte 1 Venskabsforbindeise med
Alex. v. Humboldt (1787—1792). Efter et 4aarigt

Ophold i England og Skotland vendte han
over Hamburg (Claudius og Jacobi) tilbage til

MQnchen, hvor han baade vcd det mundtlige
Ord og i Literaturen arbejdede for sine op-

rindelige Intcresser, medens hans Genius aab-
nedc ham et storre aandeligt Perspcktiv end
den blotte Naturvidenskab og formede hans
Tanker omkring Livets store Sammenhseng i

Dobbeltheden af Aand og Natur, som de ud-
trykte sig i hans beromte Tale >Etik og Fystk«.

I denne Forening af Aandens og Naturens
Bjergvaerksdrift er uden Tvivl Kilden til den
mystiske Aare i B.'s Reiigionsfilosofl, som viser

hen til de teosofiske Erkendelsesveje. Som
Professor ved det 1826 fra Landshut til Mun-
chen overflyttede Universitet fremtraadte B.

som den, i alt Fald ved Siden af den mindre
betydelige Eschenmayer, forste kr. Religions-

filosof af spekulativ Aandsretning. Han var
rom. Kat., men i et ejendommeligt Forhold til

-sin K.'s Tro og Laere. Om end det Navn af

>overkonfessionel«, som er blevet tillagt B.

blandt os her i Norden, i flere Henseender
turde vaere for massivt, var han som Viden-
skabsmand dog konfessionsfri, hvad han har
bevist, dels ved sin energiske Kamp mod Ul-

tramontanismen, hvorved det er tilstraekkeligt

at minde om hans Skrift fra 1839 om den
rom.-kat. Videnskabs Emancipation fra det ro-

merske Diktatur, dels ved den unionistiske
Retning i hans Hovedskrift om Katolicismen i

0st og Vest, under hvis Forening han for-

ventede, at ogsaa de protestantiske Samfund
vilde modes. B. var den forste, som kunde
siges relativt at have forstaaet den protest.

Laegmand Jakob Bohmes Teosofi og indrommet
hans Tanker — tildels ogsaa hans Terminologi
— en Plads indenfor sin egen Forskning, og

skont den protest. Tinker Scheliing aldeles

intet vilde vide af B.'s > religiose Filosofit, kan
det neppe miskendes, at B. alligevel baade er
paavirket af Scheliing og i Forbindeise med
den franske Filosof St. Martin selv har paa-

virket denne, navniig i Retning af det teoso-

fiske Praeg af hans Aabenbaringsfilosofl.

Den ejendommelige Karakter af Fr. B.'s Filo-

sofi som religios beror paa hans Optagelse af

Troen som en teonom, Hegels idealistiske Pan-
logisme ophaevende Potens, og fremlyser af det

fra Augustin tagne Valgsprog, han har stilict

i Spidsen af sit System: >tria sunt: opinari

(p : at forestille sig), credere et intelligere divina

;

ast intelligere beatissimunx', hvorved han alt-

saa opstillcr 3 Momenter i den religiose Filo-

sofi : Ideanskuelsen, Troen og — vel at maerke,

ikke som det hojeste, men som det lykkeligste
— Erkendelsen. I sin Fremstilling af den
relig. Filosofi afviste B. paa den ene Side en
Videnskab, som vilde sige sig los fra Troen
(Rationalismen), paa den anden en Tro, der
vilde herske uden Forbindeise med Viden
(Pietisme) — en Dualisme, hvis Tilstedevaerelse

han havde fundet ligesaa fuldt i sin egen

Kirke, som hos Protestanterae.

De i 'Fermenta cognitionis* og de religions-

fliosofiskc Forelaesninger givne Erkendelses-

principer overforte B. i sin spekulative Dog-
matik paa den kr. Lseres Grund, som den er

indeholdt i den hi. Skrift, hvorfor efter B.'s

Opfattelse Naturfilosoffen nodvendig tillige maa
vaere Teolog. Allerede af den Grund, at Dog-
mernes spekulative Iudhold ikke er givet af

B. i en gennemfort Systematik, maa vi her
indskraenke os til en kort Fremstilling af hans
Grundtanke.
Den hojeste Gudserkendelse, den religiose

Filosofi, beror ikke paa en >Durchwohnen<
af Erkendelsens Genstand, uden eller mod den
erkendendcs Vi(je, heller ikke paa en >Bei-

wohnen«, hvor Objekt og Subjekt staa lige

over for o: udenfor hinanden, som i al em-
pirisk Erfaring, men paa en >Innewohnen<, i

hvilken Gud som Erkendelsens Objekt bor i

det crkendende Subjekt og meddeler sig til

dette, ikke blot under en Samvirken, men
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gennem en Samvtercn, saa at den heraf fol-

gende Gudserkendelse ikke begrsenser sig til

Menneskets Erkendelse af Gud, men lige saa

meget er Guds Erkendelse af sig selv i Menne-
sket. Dette er den spekulative Teologi eller

>den forste Filosofl< (philosophia prima), fordi

enhver sand Filosofl maa begynde med Gud.
Og dette er det >Spekulationens Kors«, om
hvilket B. taler i 4. lift, af sin spekulative

Dogmatik, som enhver maa tage paa, for fra

den aandelige Armod at trsenge ind i Sand-

hedens Himmerige. Hertil slutter sig Begrebet

af »en vordende Gud<, af en indenfor det gud-
dommelige Veesen foregaaende Proces, ikke

udenfor dette, hvilket maatte lobe ud i Pantc-

isme. Men til denne Guds evige Vorden barer
dog det, >at udtale sig i et Billede< 3: et af

Guds evige Natur ved Ideen (Visdommen) dannet
Verdensbillede, et Evolutionsprodukt ud af det

guddommelige Naturprincip, af den guddomme-
lige Fysis, medens den materielle Verden kun
cr et med Frihed skabt >Efterbillede« (Nach-
bild) af, hvad der er prrefigureret i Guds evige

Verdensbillede. Teogonien gaar herved over
i Kosmogoni. Den historiske Krdm. i det hele

er i Erkendelsens Verden kun til >for denne
Forstaaelses Skyld, ligesom Trteet er for Frug-
tens, Tiden for Evighedens Skyld<. B. stetter

sig her til Daub, som herer, at den ydre Grand
af Tid og Sted, det historisk positive, viser

hen til en indre, evig Grand, som er det op-

rindelige prius, medens Historien er det i Tiden
fremkomne posterius (senere). Denne indenfor

det guddommelige Viesen foregaaende Proces,

denne forste og evige, ideale Skabelse, i hvilken

den guddommelige Fysis og den deri inde-

sluttede Idl samvirkede til at frembringe et

immaterielt Rige, et i Guds indre Liv udformet
Verdensbillede (se Art. J. BOhme), bestod i den
dobbelte Skikkelse, en aandelig (Englene) og
en naturlig Verdenskreds, over hvilken Menne-
sket stod som Gudsbillede *par excellence*.

Materiel blev denne oprindelige >Gotteswelt<

ferst ved den intelligente Skabnings Fald.

Som Guds Billede havde Mennesket den dob-
belte Bestemmelse, at vsere Herre over Na-
turen og tillige at underlsegge Gud baade
denne og sig selv. Men det onde forvendte
begge disse Bestemtheder. Herredemmet over
Skabningen blev til Hovmod, og Ydmygheden
til Lavhed; Mennesket oprorte sig mod Gud
for at blive ham lige (>eritis ticut Deusi),

og det fjernede sig fra ham ved at fornedre
sig til det dyriske. Dette var den Afgrund,
den >abgme*, i hvilken Lucifers Fald truede
med at neddrage den intelligente Verdens-
kreds. Men for at standse dette Fald for

Menneskets Vedkommende, lod Gud den forste,

oprindelige Verden materialiseres, ved hvilken
Proces den anden Skabelse fuldbyrdes, og den
nuvterendc sanselige, i Tid og Rum eksiste-

rende Verden, det omtalte >Nachbild< af Guds
kosmiske Evighedsbillede bliver til — en Op-
fattelse, hvorved der dog neppe er sket et

fuldstendigt Brud med Panteismen, om end
nok med Deismen. Denne Materie bliver en
Hemsko for det ilende Fald og tillige en Magt,
som bserer Skabningen over Afgrundcn og be-

tinger dens >Restaurabilitet<. Denne, Kritiken

paa flere Maader udseskende, Teori er saaledes at

forstaa, at, efter at Mennesket ved Faldet (det

forhistoriske, intelligible) havde brudt med
Ideen (>Sophia<) og var bleven forladt af denne,
kunde Gudsbilledet i det kun blive kreaturligt

og levende ved en Akt, gennem hvilken det

evige, uforanderlige Guds Ord (eller Lysprincip)

paany drog Mennesket ind i den ideelle Til-

vterelse, idet det afblegede Gudsbillede selv

blev en Kreatur. Dette er netop Betydningen
af »verbum caro factum*, at Ordet blev Ked
og derved som Eros og Heros formtelede Krea-
turen med Ideen paa uopleselig og sakramental
Maade. Det oprindelige, men i Adam skjulte

Gudsforhold forvandles saaledes for Mennesket
til Forlesning. >Fra det Ojeblik, da dette

(nye) Liv vinder Drivkraft i det, vilde det vaere

ligesaa umuligt at bibringe det en Jvivl om
dets sande Udodelighed, som at faa en sammen-
bejet Speendfjeder, hvis den ellers havde Be-
vidsthed, til at drage sin elastiske Evne i Tvivl<.

Forholdet mellem Kristus og de troende er

en >Rapport<, formidlet ved Bonnen og Alte-

rets Sakramente, som ikke blot er >Elementer<

,

men ogsaa >Alimenter<, hvis aandslegemlige
Vesen, om end med modsat Forstaaelse, maatte
kunne udtrykkes i den af den nyhegelske

Nihilisme opfundne Sretning: >der Mensch ist,

was er iszt.< Denne Forlesning vil da ogsaa om-
fatte den synlige, legemlige Natur (Rom. 8,

19—23; Hebr. 12, 26), der er bestemt til at ind-
optages under Fornyelsen. Thi gentagende
henviser Baader til Oetingers SaHning: >Enden
paa alle Guds Veje er Legemlighed<. B.'s sam-
lede Skrifter ere i 16 Bd. udg. af Franz Hoff-

mann og andre af B.'s Venner; 15. Bd. inde-

holder Hoffmanns Biografl af B. og et Udvalg
af B.'s Breve. (Lutterbeck, Ueber den philos.

Standpunkt B.'s, Mainz 1854; J. Hamberger,
Die Cardinalpunkte der Fr.-B. Philos., Stuttg.

1855). F. V. A.
Baal (las: ba-al), i Hebraisk og beslsegtede

semitiske Sprog, betyder Herre, Besidder, JEgte-

herre. Ordet anvendtes af Kanaaniter og Fe-
nikere (mterk Navnene Hannibal, Hasdrubal)
som en hyppig brugt Gudsbentevnelse. Guden
betegnedes derved dels som Herre over Msket,
hans Tjener, dels som Herre til et eller andet
Sted, en eller anden By (de forskellige Byer
havde forskellige Baaler, Sidon en Baal-Sidon,

Tyros en Baal-Zor osv.). Hvilken af disse An-
vendelser der er teldst, er omstridt. Frem-
deles Andes B. i Sammensetninger som Baal-

Zebub (Flueherren) o. a. Disse mangfoldige
forskellige Baaler eller (efter andres Mening)
mangfoldige forskellige Former for den ene
Baal gav det kanaansisk-fenikiske Hedenskab
dets Saerprag. Med Baalsdyrkelsen, der var
udstyret med en polyteistisk Religions hele
sanselig dragende Magt (4 Mos. 25), havde Israels

Religion haarde Kampe at bestaa. Enkelte
af dens Kultusformer optoges, men den selv be-

kampedes, ferst i Dommertiden, saa i Konge-
tiden, hvor den havde faaet stairkt Indpas i

Nordriget. Akab lod, skent selv Jahvedyrker,
i Samaria bygge et Tempel for den tyriske
Baal, Melkart. Men Jahvismen vandt en stor

Sejr ved Elia, Elisa og Jehu. Dog var der
endnu saa meget hedensk Vaesen tilbage i

Nordrigets populate Jahvedyrkclse, at Pro-
fcterne (Hosea 2, 13) uden videre kunde be-
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niEvne den som Baals- 3: Afgudsdyrkelse. —
Navnet B., Herre, blev i aeldre Tid ogsaa be-
nyttet appellativisk om Jahve og Andes saa-

ledes i de gamle Egennavne Eschbaal (1 Kron.
8, 33) og Uecljada (1 Kron. 14, 7). Senere flk

Navnet B. odios Klang (Hos. 2, 17), og man er-

stattede det da i disse Navne med boschet

(Sksendsel) og el (Gud): Ischboschet, Eljada, efter

Antipatien for den ene og Sympatien for den
anden. — Den babyloniske Gud Bel's Navn er
det sarame som B. H. M. L.

Baal, en By i Simeons Stamme (1 Kron.
4, 33), se Baalat Beer. — 2 israelltiske Mamd
af Rubens og Benjamins Stamme baere dette

Navn (1 Kron. 5, 5; 8, 30).

Baal-Berit (Dom. 8, 33), Pagtsherren, en af
de hedenske Guder, Israel dyrkede i Dommer-
tiden.

Baal-Gad, Lykkens Herre, et Sted, hvor
Baal dyrkes som Gad (jvfr. Jes. 65, 11), om-
tales (Josva 11, 17) som det nordligste Punkt
afJosvas Erobringer, liggende ved Libanons Dal
og Hermon; kaldes derfor ogsaa Baal-Hermon.
Det tilherte Manasses Stamme. Ansete For-
skere have genfundet det i det nuvtcrendc Ba-
nias med den beromte gamle Pans-Grotte.
Andre benaegte det dog.

Baal-Hamon (Hejsang 8, 11), en By i Palae-

stina, hvor Salomo ejede en Vingaard. Iden-
tificerea af nogle med Belamon (Judit 8, 3) ved
Jisreel Sletten.

Baal-Hanan. 1) En Konge i Edom (1 Mos.
36, 39). — 2) En af Davids Embedsmagnd (1

Kron. 27, 28).

Baal-Hazor (2 Sam. 13, 23) eller Hasor (Neh.

11, 33), det Sted, hvor Absalon blodig haevnede

Amnons Forbrydelse mod Taraar ved en Faare-
klipningsfest, identificeres med Tell-'Asur i

Bjerglandet mellem Nablus og Jerikovejen.

Baal-Hermon, se Baal-Gad.

Baal-Meon (4 Mos. 32, 38) eller B. Maon,
fuldstamdigere Bet-Baal-Maon, en gammel amo-
ritisk By, der tilfaldt Rubens Stamme. Den
gjaldt ifelge Tradition for Profeten Elisas Fode-
sted. Identificeres med Ruinerne Main, 0. for

det dade Hav, S. for Nebo Bjerg.

Baal-Peor (4 Mos. 25, 3), en moabitisk Gud-
dom, som Israeliterne ved .lEgteskabsforbindel-

ser med Moabiterinder forlededes til at dyrke.
Endnu Hosea minder om dette Frafald (9, 10).

Baal-Perasim (2 Sam. 5, 20), et Sted SV.
for Jerusalem, bekendt i Israels Historie ved
en Sejr, David vandt over Filistrene der.

Baal-Salisa (2 Kong. 4, 42), et Sted, hvis
Beliggenhed sages ner Gilgal, der sammen-
stilles med Landsbyen Djildjulie i SV. Samaria,
V. for Nablus-Djenninvejen.
Baal-Sefon (2 Mos. 14, 2), et Sted i N«r-

beden af Israels sidste Station for Vandringen
over det rede Hav; sages ved Atakabjergene.
Baal-Tamar (Dom. 20, 33), Palmestedet, maa

seges i Nuerheden af Gibea i Benjamins Stamme.
Baala. 1) Samme By som Kirjat-Jearim

Josva 15, 9); den kaldes ogsaa Baalat (1 Kron.
13, 6). — 2) B.'s Bjerg, en Del af det lave

Hejdedrag, parallel med Middelhavet, der dan-
ncde Vestgriensen for Juda Stamme ud mod
Filistrenes Land (Josva 15, 11). — 3) B., Bala
eller Bilha, en ikke genfunden By i SV. Juda
(Josva 15, 29; jvfr. 19, 3 og 1 Kron. 4, 29).

Baalat, By i Stammen Dan (Josva 19, 44).

Muligvis identisk med den af Salomo befaestede

B. (1 Kong. 9, 18; 2 Kron. 8, 6). Se ogsaa
Baala.

Baalat-Beer eller Baal, ogsaa kaldet >Ramat
mod Senden< (Josva 19, 8), en By i det syd-
ligste Juda, hvis Beliggenhed ikke kan efter-

vises. Bealot (Josva 15, 24) er vel samme By.
Bald, Anders, f. 1679 i Oregrund; foretog

1706—8 en Studierejse i Udlandet, blev under
den Hag. 1707; blev derpaa prsesteviet 1708,
Komminister ved Storkyrkan i Stockholm 1716,

Sogneprast paa Vermdd 1729 samt ved Katarina
Menighed i Stockholm 1747; s. A. blev han
Medlern af Direktionen for >Ecclesiastikverket<

i Lappmarken, og i denne Egenskab forfattede

han et fortrinligt Hyrdebrev til Missionen der.

Dad 1751. B. nad stor Anseelse som Prsedi-

kant af den gamle Skole, og nans Skrifter —
af et vist Aandsslasgtskab med Nohrborgs Po-
stille — , der efter hans Dad bleve udgivne af
Sannen, Anders B. (f. 1720, d. 1780 som Sognepr.

ved Maria Magdalena Menighed i Stockh.),

indtage ved deres Renhed i luth. Laere, deres

kr. Alvor og deres kernefulde Stil en frem-
ragende Plads i den svenske homiletiske

Literatur. De danne 4 Samlinger: Kristliga

betraktelser dfver sdn- och hdgtidsdagars evan-
gelier; Betraktelser dfver arl. son- och hdgtids-

dagars epistlar; Handpostilla ofver bade evang.

o. epistlar (efter Alnander >en af de bedste

i sin Slags<); Predikningar om den korsfaste

Christus (40 PassionspraVdikener). O. A.

Baale-Jnda kaldes 2 Sam. 6, 2 i vor Bibel-

tekst en By, sandsynligvis Kirjat-Jearim, der
ogsaa kaldes Kirjat-Baal eller Baala. Det er
ikke usandsyuligt, at Teksten er fordaervet, og
et Par Ord (Kirjat Jearim) udfaldne, saa at

Stedet egl. skulde lyde : til Judas Borgeres K. J.

Baalis (Jer. 40, 14), Konge over Ammo-
niterne, samtidig med Gedalia af Juda.

Bang, Petrns, Teolog og Biskop, f. i Sverig

i Helsingland, blev Student i Upsala samt
promoveret til Mag. phil. Siden fik han An-
saettelse som ekstraord. teol. Prof. Efter 1663
at have besegt flere udenlandske Universiteter,

udnsevntes B. til teol. Prof, i Abo 1665, hvor
han virkede til 1673, da han blev Superinten-

dent over Ingermanlands Menigheder. 1681

blev han Biskop i Wiborg, hvor han med
Nidkaerhed og Alvor arbejdede til sin Dad
1696. B. var som Prof, en af de mest pro-

duktive Forf. ved Universitetet i Abo i det 17.

Aarh. Hans Skrifter, udgivne som akad. Dispu-
tationer, tilhare alle teol. Discipliner og ud-

maerke sig ved fremragende og mangesidig

Laerddom. Blandt hans ekscgetiske Arbejder

er det betydeligste hans Fortolkning til He-
bneerbrevet. Beromtest er han blevet ved sin

Kirkehistorie, Priscorum Sveo-Gothorum ecclt-

sia, 1675. I dette Vaerk soger han at bevise,

at der fandtes Kirker hos Sviogoterne allerede

fra Verdens Begyndelse. Bogen er fuld af

Hypoteser, der oftest greense til Umuligheder:
Adam var Sverigs farste Biskop, Noah bar
ogsaa besegt dette Land, Paulus forkyndte

Evangeliet der osv. Alt dette soger B. at be-

vise, ikke med historiske Grunde, men ved
skolastisk-dogmatiske Slutninger. Hans Vterk

er et Udtryk for en varm Faedrelandska?rlighed.
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Han vil befri det sv. Folks Forfiedre >fra

Beskyldningeu for at have vseret Hedninger<.
Ved Siden dcraf Fetter B. dog ogsaa sin Op-
merksomhed paa virkelige Kendsgerninger fra

Nordens Fortid og paa det finske Folks gamle
Sange. Hans dogmatiske Standpunkt var strengt

ortodokst. Dog finder man i hans Skrifter

Spor af en mere tolerant Dom om anderledes

tsenkende end hos samtidige Teologer 1 Abo.

Som Biskop liar B. gjort sig fordelagtig kendt
ved sin Iver for religios Folkeundervisning.

For at fremme den udgav han vserdifulde

kateketiske Lsereboger. I Wiborg indrettede

han et Trykkeri, det andet i Finland, som
har haft stor Betydning for Udbredelsen af

religios Literatur i Ostfinland. H. R.

Baara (1 Kron. 8, 8), Benjaminiten Saliara-

jims Hustru.

Baareret (jus feretri). For udflnde Gernings-

manden til et Mord lod man 1 Middelalderen

ofte de Personer, der var misttenkte for at

have forovet Udaaden, fore hen til den Baare,

paa hvilken den myrdede laa, og under Frem-
sigelsen af visse Formler rare ved den dedes
Saar eller ved hans Navle. Man ventede, at

Saarenc vilde springe op at blode, eller at

Ligets Ansigtsfarve vilde blive sendrct, dersom
vedkommende var skyldig. Men skete det

ikke, gialdt Mistanken for at vsere ugrundet.

Se Gudsdomme.
Baaseja (1 Kron. 5, 40), en af Forfcedrene

til Lcviten Asaf, Kong Davids beromte Sanger
og Psalmedigter.

Baazlns. 1) Johannes B., f. 1581 paa Ekesas
i Gaardsby Sogn, Vexio Stift, hvor Faderen,
Benedictus, en af Medunderskrivcrne af Upsala-
modets Beslutninger, var Sognepraest. Efter at

have sluttet sine Studier i Vexio Skole flk

han et Stipendium fra Vexio Stift og besogte

Universiteterne 1 Wittenberg, Jena og Helm-
stSdt. Kort efter sin Hjemkomst blev han
1613 Bektor og siden teol. Lektor i Vexio,

1624 Sognepr. i Jonkoping, 1647 Biskop i Vexio
og dode 1649. Sterlig Opmserksomhed og Uvilje

paadrog han sig 1629 ved et mod Bispernc,

navnlig Kenicius, Paulinus og Budbeckius, rettet

Skrift, Jlgoatf'tiy^trt; ad Rev. Episcopos Ecclesia
Svecana, hvorl han i vel skarpe Ord angriber
dem. sterlig for deres Modstand mod Kongens
Forslag om Oprettelsen af et consistorium gene-
rale. Beskyttet af Begeringen undgik han den
Bevselse, man tilbenkte ham. og da han ved et

d. 31. Maj 1636 dateret Skrift havde tilbagekaldt

sine Beskyldninger, genvandt han Bispernes
Yndest og erkheredes atter af dem for optagen
in fraternitatem. B. var kendt for Fromhed,
Lserddom og elskverdigt Vcesen. Som teol.

Forfatter har han efterladt sig et agtet Navn.
Blandt hans udgivne Boger maa fremhseves:
M£(dM>v de catisis hareseon et sectarum reli-

gionis, Giessen 1608; Harmonia Evangeliorum,
Kalmar 1627; Fdrklaring dfver Uppenbarelse-
boken, sst. 1629; De ntilitale Historian Ecclesi-

astical imprimis Soio-Gothorum, Linkdp. 1641
(omtrykt som Prolog til den folgende), samt
Inventarium Ecclesia; Svio-Gothorum, Linkfip.

1642, et ved gode Kildestudier. srerlig for Tiden
fra Beformationcns Begyndelse, betydningsfuldt
kirkehistorisk Vterk. — 2) Johan B., den fore-

gaaendes Son, f. 1626 i Joukdping, studerede,

efter fuldfort Skolegang, ved Universiteterne i

Dorpat, Upsala og KQnigsberg. Sidstnsevnte

Sted tildrog han sig hiedrende Opmierksomhed
ved grundige fllos. Studier; vendte derpaa til-

bage efter Rigsdrost Per Brahes 0nske for at

lede hans Brodersens, Grev Nils's. Undervlsning;

begav sig derpaa atter paa Bejser, studerede

i Wittenberg, Leipzig, Jena, Dresden og i Helm-
stadt under Calixtus. 1652 kom han tilbage

til Sverig og blev straks ved Per Brahes Kal-

delse udnaevnt til Sognepraest i Skarstad; 1653
Hofpredikant, 1659 Sognepr. i Vingaker, 1667

Biskop i Vexio, 1673 i Skara, 1675 Dr. theol.,

1677 jErkebiskop og kronede som saadan Dron-
ning Ulrika Eleonora 1680. Han dode af et

Slagtilfaelde i Stockholm Natten til d. 12. Maj,

Kristi Himmelfartsdag 1681. Dagen for havde
han spist til Aften hos Kongen og havde der-

efter, aldeles rask, talt med sin Vaert og Vaert-

inde og ytret: >I Morgen skulle vi, i Guds
Navn, fare med Kristus til Himmels«. Han
bedommes som en >hojlterd, from og behage-

lig Mand, som ved sin Gudsfrygt, udmserkede
Vid og Snille udrettede meget godt<. Han
har udgivet en Disputats om den frie VUje
(Ups. 1653), Betragtning over Treenigh. og Kristi

Gudmskelighed (Ups. 1659), begge paa Latin,

samt Ligprsedikener. O. A.

Bab og Babiere. Uagtet Persien ved Lan-
dets Erobring (fra 636) af Araberne nedtes

til at antage Islam, var det ejendommeligt for

dette Land blandt alle Islams Bekendere at

holde paa Lseren om Guds Inkarnation eller

de guddommelige Egenskabers Hypostasering.

Ali. hvis Efterkommere ansaas for dc rettc

Arvinger til Kalifatet, og af hvilke den saa-

kaldte 12te Imam eller Trosleder, lig en Messias,

skulde bringe Fred over Verden og udslettc

alle Syndens Folger, indtog den hojeste Rang,

brevet over Engle og Profeter og betragtet med
sine i lige Linie fortsatte Descendenter som
Inkarnationer af Guds vssentlige Egenskabcr.

Denne Loere, bekendt under Navnet Sufismc
(af det arab. Ord Sflf en Uldkappc), og ud-

bredt af den bekendte Munkeorden, Suiter, i

Persien, var allerede tidlig naaet til Araberne
og hsevdede fra Begyndelsen sin Anseelsc ved
en streng Askese. Med det tckniske Navn
Murshid betegnedes Ltereren, der ledcr sin

Discipel Murid ad den rette Vej thariqat til

Erkendelse af Sandheden al-haqtqat. — Som
en saadan Laerer og hellig Person have vl i

Begyndelsen af dette Aarh. Shejken Ahmed,
hvis Discipel og Efterfolger, SheikSeidKdzim,
grundlagde en egen mystisk Sekt, de saakaldtc

Sheikiter. Ved denne sidstes Dod optraadte

da Mirza Ali-Muhammed som aandelig Le-

dcr og erholdt efter kort Tids Forlob Navnet
B8b (a: Sandhedens Port, gennem hvilken man
naar til Erkendelse, et ikke ualmindeligt Navn
for den Art Lrerere), og hans Tilhsngere kald-

tes Bftbiere. Vi give her en kort Skitse af
hans Liv.

Mirza Ali-Muhammed med Tilnavnet Bab
fodtes ved A. 1812 i Shiraz, beromt som dc 2
store persiske Digteres, Saadi's og Haflz's, Fede-
sted; af Faderen bestemt til Handelen, opgav
han denne Levevej for at hengivc sig til reli-

giose Grublerier og den ofte hermed forbundnc
Askese. I sit 23. Aar valfartcdc han til den
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hi. Stad Kerbela, hvor Ali's Sen Husain var
falden som Martyr, og erholdt her Navnet Bab,
idet ban sluttede sig til teldre Laerere, navnlig den
allerede omtaltc Sheik Kazim; ogsaa Navnet
Madjzub o: >den af Aanden henrevne eller

begejstrede< tillagdes ham ofte. Efter 5 Aars
Forleb vendte ban tilbage til sin Fodeby Shiraz

og fremstod her som Bods- og Omvendelses-
Prtedikant i den luksuriose By, der betragtedc

ham som et hejere Vssen, i naer Forbindclse

med Aandernes Verden og den 12. usynlige

Imam, Aarhundredets Herre og Leder. Fra
Shiraz begav han sig hcmmeligt, og kun fulgt

af een Discipel, til Helligdommen i Mekka, hvor-

eftcr bans Anseelse hurtig udbredtes over Per-

sien, navnlig i Khorasan og Mazanderan, hvor
ban ansaas for den henge ventede Imam,
Aarhundredets Herre, Sahibi-Zeman. Efter
3—4 Aars Ophold i den hi. Stad vendte han
1844 tilbage, men arresteredes i Bender-Bushir
og fortes til Shiraz. hvor han, anklaget for at

udbrede Foragt mod Koranen, blev straffet

med Bastonnade; han flygtede da herfra til

Ispahan, hvor han synes at have fundet et

imodekommende Tilflugtssted hos Byens Guver-
n»r, hos hvem han, skjult i en afsides liggende

Borg, levede i Fred indtil sin Velynders Dad
1847. Dennes Efterfelger, Mirza Agazzi, der
enskede at gere en Ende paa Babiernes Ud-
bredelse, lod ham fore til Tauriz o. 1848, hvor
han domtes til strengt Fangsel; en hemmelig
Ret af Ulemaer og Byens Guverner nedsattes

over ham, og da Bab, efter en tvivlsom Be-
retning, erklsrede sig selv for den licnge ven-
tede Verdens Frelser, domtes han som afsin-

dig til en vanserende Straf og Eksil i Byen
Makn ved den rnssiske Greense. De strenge

Forboldsregler fremkaldte imidlertid kun den
modsatte Virkning, idet Antallet af hans Til-

hxngere bestandig voksede. Urolighederne ved
den nylig myrdede Nasir ed-Dins Tron-
bestigelse 1848 benyttedes af Babierne til at

rejse en almindelig Revolution i Adherbeidjan,
Mazanderan og Khorasan, og paa den nye
persiske Minister Taki-Khans Befaling, fortes

B. endelig til Tauriz, hvor han, paany an-
klaget, blev demt til Doden. Ledsaget fra

Fengslet i Tauriz af kun en eneste Discipel, Aga
Mohammed Ali, til den offentlige Plads i Ad-
herbeidjan's Hovedstad, blev han med denne
skudt 19. Juli 1849 i sit 36. Aar.

Opstanden var imidlertid hermed endnu ikke
diempet, idet Babierne bavde befsstet en lille

Borg, hvorfra de heltemodigt trodsede den mod
dem sendte persiske General og hans regulsre
Tropper; ved Forrtederi lokkedes de til at ned-
begge dcres Vaaben, og den lille Rest, der
bavde trodset Hungersdeden i den rundt om
indeslnttede Borg, nedsabledes paa Stedet, rae-

dens enkelte, deriblandt Heltinden Qurrat-
al-ain, shebtes til Teheran for her at vente
deres Dedsdom. Med Aaret 1852 var Babiernes
Reformforseg og Opror endt. — Bedomt fra

et europeisk Standpunkt var denne Bab i det
hajeste at betragte som religies Svsrmer, om
ikke som afsindig. Han anvendte nogle gangse
Fraser om Kvindeemancipation, Fsellesskab i

Ejendom (Kommunisme o. 1.), men bragte det
aldrig til nogensomhelst skriftlig Fremstilling
af sin Larre, idet en megct ussel Efterligning

Kirke-Leteloii for Norden. I.

af Koranen dog tilUegges en af hans Disciple.

I sine Forhor benyttede han oftest Tavshed
som sit bedste Vaaben og anvendte i Samtale
med sine Tilhsngere mystiske og uforstaaelige

Talcmaader. Af et uvidende Folk benyttedes
han som Leder; om hans egentlige Formaal bar
vseret en religies Reform af Islam eller kun
Tilintetgerelsen af et uvidende og fanatisk

Prcesteskab, for selv at komme til Magten, er
vanskeligt at afgere; at antage ham paavirket
af Krdm. er en grundig Vildfarelse. A. F. it.

Babaj (Babsus) blev 498, skent han var La?g-

mand og gift, valgt til Akakios's Efterfelger paa
iErkessdet i Selevkia-Ktesifon. 499 sammen-
kaldte han en Synode i Selevkia. Den brod
med Patriarken i Antiokia og den ortodokse

K., Selevkia blev ophejet til at vare Persiens

Patriarkssde, og Patriarken der flk Titlen Katho-
likos. Fra den Tid af var Nestorianismen her-

skende i Persien.

Babel, se Babylon.
Babylas, Martyrbiskop i Antiokia, d. under

Decius's Forfelgelse 250 eller 251. Da Apollons
Orakel i Dafne efter Sigende blev stumt, fordi

B.'s Helgengrav var i dets Nrerhed, gav Julian

den frafaldne Befaling til, at B.'s Lig skulde
flyttcs. Antiokias Kr. bar da, under Psalme-
sang, i et stort Optog, deres Martyrs jordiske

Levninger til en K. i Antiokia, men Natten
efter gilt Apollons Helligdom i Dafne og Gudens
Billede op i Luer. Til Straf lnkkede Julian den
store K. i Antiokia. Efter hans Dod blev B.'s

Lig bragt til Hvile i en ny Klrke paa den
anden Side af Orontes. Gr. mindes B. 4. Sept.

;

i Vesten er 24. Jan. hans Mindedag. Hans
Helgenlevninger skulle paa Korstogstiden v»re
bragte til Cremona.
Babylon, gr. Form af det esterl. Babel,

gammel Kongestad ved Enfrat, der, som det

synes, deltc den i 2 Dele. Levninger af B. Andes
i Omegnen af Hilla, o. 75 Km. Syd for Bagdad.
I Biblen bringes Navnet Babel i Forbindelse med
balal, »han [Gud] forvirrede [Sprogene]< (1 Mos.

11, 9). Efter den babylonske Skrivemaade
betyder det derimod >Guden El's Port<. B.,

der foruden at vsre en reldgammel Kongestad
tillige var Soede for Kunstflid og Lcerddom, blev

o. fra Aar 2000 f. Kr. Hovedstad i hele Baby-
lonien (s. d. Art.). Under de stadige Kampe
med Assyrerae, maatte B. ofte friste den Sksbne
at blive indtaget af disse, saaledes af Tiglat

Pilesar, af Sargon, der 709 gjorde Ende paa
Merodak Baladans 12aarige Herredemme, og af

Senakerib, der Acre Gange maatte belejre og

indtage den, da Byen altid rejste sig paany.

Tilsidst tabte han Taalmodigheden, odelagdc

Byen fuldstsndigt 690, tillod ikke de bort-

flygtede Indbyggere at vende tilbage og skfen-

kedc Markerne til omboende Folk. Byen laa

ode i 11 Aar, indtil Assurhaddon (se d. Art.)

gcnopbyggede Byen, omgav den med en dobbelt

Mur og gav den dens Marker tilbage. Der
hentedes nye Beboere (maaske hentydes hertil

i Jes. 23, 13 i Spaadommen mod Tyros: »Kal-

deeernes Land, Assur grundede det for 0r-

kenens Beboere «); men den bortflygtede Be-

folkning flk vist ogsaa Lov til at vende hjem.
Omtr. 647 led B. atter meget af Assyrerae

efter et Opror, men siden synes B. i over

100 Aar at have v«ret forskaanet fra at

13
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falde i Fjendehaand, indtil Byen 539—38 ind-

toges af Kyros. Under Nabukuduruzur (Ne-

bukadnesar) forskannedes B. meget, Templer
og Paladser fornyedes og smykkedes pragtfuldt,

Kajer opfortes langs Eufrat, en Bro byggedes
over den osv. Udenom B. og dens Forstteder,

med deres Haver o. lign., opfartes 2 Ringmure,
hvoraf den ydre dannede en stor Firkant paa
490 (480 gr.)Stadier (93 Km.); den omsluttede
altsaa et Areal af 520 Kvadrat-Km. I det sydvest-

ligc Hjerne laa Byen Borsippa, hvori det be-

ramte Tempel e-zida (>den hojre Haands 3:

Lykkens Hus«) fandtes, med et msegtigt Taarn
i 7 Etager, hvis Ruiner, 50 M. haje, bxre
Navnet Bin Nimrod. Jederne knyttede Sagnet
on Sprogforvirringen til denne Bygning. Inden-

for den ydre Mur var en anden paa 360 Stadier.

Hejden af Murene angives af gamle Forf. til

90 Men (48 M.), Breden til 50 (27 M.), Taarnenes
Hejde til 200 (108 M.), men det kan let vere
overdrevent, da ingen af dem selv havde set

Murene uskadte. Dados I rev nemlig en Del
af Murene ned, da Byen havde gjort Oprer
og forsvaret sig over 1 Aar (521). Nabukudur-
uzur har selv beskrevet sine store Byggefore-

tagender i B. i flerc Indskrifter (oversat bl. a.

i >Keilschr. Bibliothek<). Det fornemste Tempel
synes l-saggil (>det knejsende Hus<) at have
vteret; maaske det samme som »Belos's Grav«,
der odelagdes af Xerxes. Gr. omtale isaer de
>h«engende Haver< , Terrassebygninger med
Tracer og Buske. I Persertiden forfaldt B. stadig

mere, Alexander d. st. tainkte alvorlig paa at

genopbyggc B., men Klimaet var usundt, ban
selv bortreves snart her (323). Selevkos og
Antiokos 1 optog Planen, men opgav den attcr

og anlagde i Stcdct Selevkia. Man begyndte
snart at hente Sten fra de faldende Bygninger
i B. og benytte dem til de Byer, der rejstes

andet Steds. Paa Kristi Tid var B. i sterkt
Forfald, Pavsanias siger, at af B. er kun Murene
tilbage. Der er dcrfor ingen Rimelighed for,

at B. i 1 Pet. 5, 13 betegner Byen B.; det

kan dog maaske her som andetsteds betegne
Landet; men det er vel rimeligere, at B. her,

som i Job. Aab. 14, 8; 16, 19 og 18, 2, betegner

Rom. Af de mange Ruinheje i B. er Tell-
Amram-ibn-Ali, 5 Km. Nord for Hilla. den
sterste, en Trapcz 400 M. bred, 500 og 300 M.
lang (rimeligvis dc htengende Haver), nordligere
ligger el-Kasr, rimeligvis Paladsets Ruiner;
nordligst, 10 Km. fra Hilla, Babil, vist S-saggil.

Det seldste B. laa maaske, hvor Hilla nu er.

De gamle Forf.'s Efterretninger om B. ere ikke
meget klare eller udtammeude, og Antallct af

Kileindskriftcr af topografisk og egentlig hi-

storisk Betydning, der ere fundne i selve B.,

er ikke stort; derimod er der i B. fundct
private, forevrigt hojst vigtigc Aktstykker, Kile-

skriftstavler af bnendt Ler, i tusindvis. — I

iEgypten laa ogsaa en By, som Gr. og Rom.
kaldte Babylon (ved Gammcl-Kairo); at denne
rom. Garnisonsby skulde omtales 1 Pet. 5,

13 har ikke miudste Rimelighed. (Om B. se

Oppert, Expedition en Misopolamie 1. Paris
1863). V. S.

Babylonien (gr. Bapvitoyhi), gr. og rom. Be-
tegnelse for den sydlige Halvdel af Landene
ved Eufrat og Tigris (Mesopotamien). G. T.

kalder gerne Landet Sinear og Beboerne Kas-

dim (Kaldaeerne). Paa Assyrisk anvendes ctog
samme Ord, Kaldi, baade om Folket og om
Landet, men om dette bruges ogsaa andre
Navne f. E. Kardunias. Kongerne i B. Dare

ofte Titlen >Konger af Sumir og Akkad<, og
nyere Laerde have keraf sluttet, at disse 2

Navne betegne 2 nsr beslegtede Stammer af et

Urfolk, fra hvilket den gamle Kultur i B. og
i Assyrien oprindelig stammer, og som i en
fjern Fortid bar hersket over B. Man har
nemlig i disse Lande ved Siden af Kileind-

skrifter i det til den semitiske Sprogiet hereode
Sprog, som man plcjer at kalde Assyrisk,
fundet mange Indskrifter i et ukendt Sprog.

som ikke kan have veret semitisk, med mindre
man med Hallvy o. a. vilde antage, at ri

i disse vanskelige, ejendommelige Indskrifter

kun have en hejst stelsom, nsermest ideo-

graflsk, Skrivemaade af det Assyriske. Der er

bleven fart megen Strid om denne Sag (>det

sumeriske Spergsmaal*), men Antagelsen, at

Summerierne ikke have vteret til, vil neppe
kunne staa sin Prove (se bl. a. N. Rasmussen.
>Salmanasser H's Indskrifter* III, 4 f., Kbh.
1897). Tvertimod, B. har sikkert i lange Tider

vteret beboet af et ikke-semitisk Folk, der her

udviklede en egen haj Kultur, opfandt Skrift

(Billed- og Kileskrift) og benyttede den, ikke

alcne til Forretningssager og Mindeindskrifter.

men ogsaa til virkelig Literatur. Babylonierne,

og senere Assyrerne, samlede siden Skrifter af

denne gamle Literatur og oversatte dem paa
Assyrisk. Der er iblandt disse mange Hyinner,

ogsaa Bodspsalmer (udg. af Zimmern, 'Babylon.
Busspsalmen<, Lpz. 1885), men ogsaa mange
Trylleformularer o. lign. — IB. fandtes tidlig

Here storre Byer, i hvis Ruiner man har fundet

Restcr af Templer og Slotte; saaledes i Mugheir
eller Mukayar, det gamle Ur, Abrahams Ur-

Kasdim (1 Mos. 11, 28 og 31), i Senkereh (Larsar
Varka (Uruk), Tell-Loh (udgravct af de Sarzec:

det merkelige Udbytte er i Paris), Tell Ede,

Abu-Habba, Niffur (udgravet af Amerikanere;
Hilprecht, The Babylonian Expedition I—II.

Philadelphia 1896) o. s. v. Disse Byer van:

ofte Su.de for Kougcr, hvoraf noglc stundum
besad Overhejhcd over Nabobyernes Konger.

ja strakte deres Magt ud over Egne udenfor B.

Fra o. 2000 bleve Kongerne i Babylon (se d. Art;

Herrer over hele B. De vare Scmiter, hvor-

imod dc fleste tidligere Konger i de andre
Byer neppe vare Semiter. Kongerne af B.

kom snart i Beraring med de legyptiske Farao-

ncr, da disse foretog Krigstog til Asien. Der
udviklede sig en hel diplomatisk Korrespon-
dance, hvoraf vi have en Del, alt skrevet paa
Babylonisk med Kileskrift paa Lertavler, fundne
i Tell-cl-Amarna (se d. Art.). Omtr. fra Aar
1200 fortes i Acre Aarh. mellem B. og Assyrien

hyppigc Krige, hvorom der forttellcs paa en

Lertavle, der har behaudlet Forholdet imellem
dc 2 Magter, og hvoraf ikke ringe Rester ere

tilbage. Krigene fortes med vekslcnde Held,

men medens vi oftere here om, at Babylon
indtoges af Assyrerne, meddeles inlet om, at

dc sidstes Hovcdstad indtoges af Babylonierne.

Med Kong Nabonassar 747 begynder en hi-

storisk Tavle i Kileskrift, der szetter os i Stand
til at folgc Begivcnhederne nsesten Aar for Aar.

Den er ogsaa bleven benyttet af gr. Lxrde, der
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deraf dannede den saakaldte >Ptolemaios's Ka-
non«, der giver Kongernes Navne i Raekkefelge

og deres Regeringers Lsengde. En af de nuerke-
ligere Konger var Merodak-Baladan (721

-709), der skikkede Sendebnd til Syrien, vist

ikke alene for at lykonske Hiskia (2 Kong.

20, 12—19; Jes. 39, 1—8), men sikkert ogsaa

for at skabe Vanskeligheder for Assyrerne.

Men det lykkedes ikke ; Sargon besejrede B. 709.

Sargons Son, Senakerib (705—681), maatte
fore haarde Kampe med B., der idelig rejste

sig paany, hver Gang Assyrerne led et Neder-
lag andre Stedcr. Senakerib lod da, for at

knnse B. belt, Hovedstaden jasvne med Jorden
(se Babylon), men Assurhaddon rejste den atter

og gav sin Sen Sanl-sum-ukin (Saosdokin
ell. Samuges), Styrelsen af det nordlige B.,

hvor ban siden segte at gere sig uafhsengig,

hvad der forte til nye blodige Kampe og Neder-
lag (o. 647). Det sydligste B. vedblev derimod
at vsere assyrisk Provins lige til Ninives Fald.

Efter Assyriens Undergang blev B. Stormagt
under Nabopalassar (626—605) og hans Sen
Nabukuduruznr ell. Nebukadnesar (605

—

561). Syrien erobredes, men flere af Smaa-
rigerne segte at afkaste Aaget, hvad der bl. a.

forte til Jerusalems Odelseggelse (586) og Tyros's

Ydmygelse (574). Uheldigvis er der i B. ikke

genfundet krigshistoriske Indskrifter fra disse

Kongers Tid, kun et Par Linier om et Felttog

i iGgypten; alle Indskrifter handle om Bygge-
foretagender. Imedcns B. var Stormagt, fulgte

man her samme Politik, som Assyrerne: for at

knuse de ovcrvundne Folks Kraft forte man
deres ledende Mend, Laerde og Haandvserkere,

til B., hvor de anbragtes dels i Hovedstaden,
dels paa Landet. Her skafTede man rimeligvis

Plads, ved at lade Beboerne gaa som Kolonister

til besejrede Lande. Saaledes gik det bl. a.

Joderne (det babylonske Fangenskab). De fel-

gende Konger i B. vare Iidet kraftige Konger
og under Nabunahid (Nabonnedos) blev B.

et let Bytte for Perserkongen Kyros (539).

Vi have et hejst interessant historisk Aktstykke
i Kileskrift, der lader os falge Kyros's Frcm-
skridt Aar for Aar og fortaeller om Indtagelsen

af B. Efter Kambyscs's Dad udbrad ct vold-

somt Oprer i B., der nedsloges af Darios. Men
hermed var ogsaa det gamle Riges Kraft ud-

temt. — Videnskab og Literatur vedblev dog
endnu laenge at blomstre, saerlig Astronomi,
hvorom de paa Sekunder najagtige Almanakker
Epping, Astronomisches aus Babylon, 1888)

vidne. Ved Alexander og hans Efterfelgere

kom mange gr. Kolonister til B. ; der grun-
dedes her helt grajske Byer som Selevkia o. a.

Samtidig bredte Aramseisk, der fra gammel
Tid var talet af Stammer paa Vestgnensen,
sig paa det gamle assyriske Sprogs Bekost-

ning (hvori vi dog have Aktstykker til hcnimod
Kristi Tid) og blev Folkesprog. Omtr. 133 f.

Kr. kom B. under Partherne, 226 e. Kr. under
Sassaniderne, der 636 maatte vige for Araberne.
Baade Parthere og Perserkonger havde oftest

deres Kongesaede i B. ; og med dem kom Par-
sismen ind. Krdm. kom tidlig til B., men
traengte ikke igennem; forskl. gnostiske og lign.

Partier fik derimod ikke liden Udbredelse, og
Levninger ere endnu til (Sabierne eller Man-
daerne, se d. Art.). I B. fremstod Mani og vandt

Tilhseng. Joderne vare siden 597 f. Kr. talrige

i B.; under Parthere og Persere levede her
mange laerde Jeder, og der var her flere jediske
Skoler o. s. v. — Den gamle Literatur i B. var
meget rig, og betydelige Hester ere fundne paa
Lertavler med Kileskrift dels i B., dels i Assy-
rien. Foruden de omtalte historiske Skrifter,

Udtog af Kongers Aarbeger m. m., behandledes
Sagntidcn meget. Seerlig Interesse har en
Samling af 12 Tavler, der handle om en
mytisk Nationalhelt, Gilgames (Izdubar), og
hans Bedrifter; paa den lite fortaelles Synd-
flodshistorien. Der haves ogsaa Hymner og
Psalmer (se ovenf.), Stykker af Lovsamlinger,
grammatiske Samlinger og Hjtelpemidler til at

forstaa den vanskelige Skrift (Syllabarier), mate
matiske og astronomiske Tabeller, Kalendere,
astronom. Iagttagelser o. desl., isaer mange astro-

logiske Skrifter, Samlinger af Trylleformularer,
Anvisninger til at tyde Jertegn, Varsler o.

desl. Hertil kommer Breve, Aktstykker o. desl.

(Se Bezold, Ueberblick ub. die Assyr.-Babyl.

Literatur, Leipz. 1886). — IB. dyrkedes en
stor Msengde Guder; hver By havde sine.

Guderne havde ofte flere Navne, semitiske og
andre, der tilharte Landets aeldre Sprog. I

nogle Byer synes der at have vaeret rivalise-

rende Guder. Naar B. var samlet til et Hele,

synes man af og til at have segt at ordne
de mangfoldige Gudeskikkelser efter et vist

System. Om Guderne i B. se Tiele, >Gesch. der
Religion im Alterthum< 1, 1896, jvfr. Ras-
mussen, anf. Skr. (Landets gamle Historie er
behandlet af Oppert, Menant, Rawlinson, G.

Smith, Lenormant, Finzi, Tiele, Hommel, Kau-
len, Murdter, Winckler; Vald. Schmidt, >As-
syriens og jEgyptens gamle Hist.«, Kbh. 1872
—77 o. fl.). V. S.

Babylonsk Landflygtighed (Eksilet). 597 f.

Kr. blev Kong Jekonja og den bedste Del af Juda
Riges lndbyggere fart til Floden Kebars Bred-
der i Babylonien, og dermed begyndte den bab.
Landflygtighed. 586 faldt Hovedstaden og Tem-
plet. 538 gav Kyros, som Babels Fyrste, Jederne
Tilladelse til at vende tilbage til Jerusalem og
genopfere Templet. Forer for Toget var den
persiske Embedsmand Sheshbazzar(Serubabel ?)

;

Lcderne af den Skare, der vendte hjem, vare
Serubabel og Josva. Om Jedernes Liv i Eksilet

se F. Buhl, Oet israelit. Folks Hist., 2. Udg.
Kbhvn. 1893, S. 227 f. Jvfr. Art. Israel. — Om
Pavernes saakaldte babylon. Landflygtighed se

Art. Avignon.
Baccalaureatet er den laveste akademiske

Grad. Baccalarius (bachilier, bachelor), egentl.

en ung Mand, som endnu ikke er gift, var i

Middelalderen Navnet paa den unge Lserde, der
havde Studenteraarene bag sig og arbejdede hen
til at blive Lserer (Magister). Indenfor Teo-
logernes Kreds var der 3 Klasser af b. Den
forste Klasse dannedes af b. biblici; for at naa
denne Vaerdighed maatte man, efter Reglerne
for Pariser- Universitetet, vaere mindst 25 Aar
gl., have studeret i 6 Aar, kunne bevise sin

segte Byrd og vaere velskabt. Den, der var
bleven b. bibl., holdt da gerne i 3 Aar Fore-
drag og Disputationer over den hi. Skrift. Det
andet Trin af B. indtog de saakaldte b. senten-

tiarii. For at naa saa vidt maatte man have
studeret i 9 Aar og i 2 Aar have holdt Forelaesn.

13»
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over Biblen. Naar en b. sententiarius i 1 Aar
havde test over Peter Lombarders >Sententser<,

holdt en Preveprsediken og vseret Hovedmand
ved en Disputation, blev han endelig b. formatus,

og naar han havde studeret, holdt Forelaesn.,

pnediket og disputeret i 3 Aar endnu, kunde
han opnaa licentia (legendi, regendi, disputandi,

docendi in sacra theologies facilitate) eller Ret
til at optrade som Lserer i det teol. Fakultet.

Slutn. paa det hele blev da Optagelsen blandt

Lsererne.

Baccanarister, se Paccanarister.

Bacenor (2 Mak. 12, 35), en af Judas Makka-
bocers Hserferere.

Bach. 1) Johann Sebastian B., f. 21. Marts
1685 i Eisenach, d. 28. Juli 1750 i Leipzig,

tilhorer en i Thuringen i 16—18. Aarh. vidt

forgrenet Familie af Musikere. Da han tidlig

mistede baade Fader og Moder, kom han, en
halv Snes Aar gammel, i Huset hos sin seldre

Broder, Johann Christoph, Organist i Ohrdruff.

Her modtog han den for Tiden almindelige

Undervisning, lierte bl. a. Latin og Grtesk og
naturligvis ogsaa Musik. Kun 15 Aar gl.

var han, da han blev sendt ud i Verden for

selv at sage Bredet. Paa Grund af sin smukke
Sopranstemme blev han i Aaret 1700 optagen

i Koret i Lflneburg. 1 de 3 Aar, han opholdt
sig her, arbejdede han med stor Iver og Ud-
holdenhed paa sin videre musikalske Uddan-
nelse, skyede end ikke lange Dagsrejser til

Fods, f. E. til Organist Reinken i Hamburg,
eller til Celle for at hare det franske Orkester

der. Efter som Autodidakt saaledes at have
lagt Grunden til sin store musikalske Kapital,

drog han tilbage til sit Hjemland, Thuringen,
flk forst en kort Tid Anscettelse som Violinist

i Weimar, derpaa (1704) som Organist i Arn-
stadt, fra hvilken Plads han 3 Aar efter

skiltes, fordi man der ikke rigtig kunde finde

sig til Rette med bans mange >fremde Varia-

tiones< paa Orglet, og fordi han selv havde
taget Orlov for at studere Orgelspil hos »der

grosse Dane«, Buxtehude, i Lubeck. Efter et

Aars Ophold i Muhlhausen i Thuringen som
Organist fik han Anssttelse i samme Egenskab
og som Kammermusikus hos Hertug Wilhelm
Ernst i Weimar. Fra hans 9-aarige Ophold
her (1708—17) stammer hans store Ry som
Orgelvirtuos, ligeledes en stor Part af hans
tidligere Kirkekompositioner, deriblandt flere

af hans Kantater og Orgelkompositioner, bl. a.

hans Koralbearbejdelser. Dcnne Stilling om-
byttede han med den som Kapelmester hos
Fyrst Leopold af Anhalt-Kothen. Da Landet
var reformert, flk han ikke her Lejlighcd til

at arbejde som Kirkekomponist, men slog ind

paa Kammermusiken. Fra denne Periode (1717
—23) stammer de fleste af hans Sonater og
Suiter for forskellige Instrumenter, deriblandt

den forste Halvpart af >Das wohltemperirte
Clavier<. 1723 blev B. kaldet som Kantor ved
den bekendte Thomas-Skolc i Leipzig, en
Stilling, hvormed var forbunden en vidtforgrenet

Virksomhed. Som Kantor havde han at diri-

gere Skolens af 55 Elever dannede Syngekor,
beserge Kirkemusiken i 4 eller 5 Kirker og
komponere Musikcn hertil. Desuden var han
Dirigent ved Universitetet og ved Leipzigs storste

Musikkollegium. Men trods sit store Arbejde

og omfangsrige Kompositionsvirksomhed — det

er fra denne Tid, hans store kirkelige Vmrker
stamme — havde den geniale Kunstner at

kaempe med smaalige Chikanerier fra sine over-

ordnede. Anset var han vel, men langt fra

vaerdsat efter sin store, enestaaende Betydning.

I hans sidste Leveaar tog hans Syn stserkt af,

han blev endog fuldstaendig blind inden sin

Dad.
Kernen i B.'s Musik er det instrumentale,

navnlig har bans Vserker Praeget af den Org-
lets Mester, han var. Det er Orgelstilen, der
paa forskellig Maade gaar igen i hans for-

skellige Arbejder, ogsaa i Kompositioner for

andre Instrumenter, og det er Orgelstilen, som
udvikler sig i mzegtige vokal-instrumentale For-

mer i hans mangeartede Kirkekompositioner.

Om hans Aands ganske usaedvanlige Kraft og
Dybde giver ikke blot Indholdet, men ogsaa

Tallet af hans Vaerker et ganske mserkeligt

Vidnesbyrd. Af Orgelkompositioner har han
efterladt sig ikke mindre end 100 saakaldte

>OrgeIkoraler<, hvor Koralen bearbejdes i den
dybsindigste Kontrapunktik, fremdeles 15 Prae-

ludier og Fugaer. Dertil kommer hans talrige

Instrumentalvserker i Kammerstilen og end-
videre hele Rsekken af de specielt til Kirke-

brug indrettede Kompositioner, Vserker, hvortil

dels Liturgien i Leipzig, der endnu havde be-

varet mange rom.-kat. Trcek, dels det rom.-kat.

Hof i Dresden, havde givet Anledning. Blot af
Kirkekantater har han komponeret 5 fuld-

stsendige Aargange til alle Sondage og Hellig-

dage, ialt altsaa 295 Kantater. Dertil kommer
endnu alle hans Motetter, 3 Oratorier, til Jul,

Paaske og Kristi Himmelfartsdag, et stort

Magnificat og flere Messer med Iatinsk Tekst
(deriblandt den storslaaede >Hohe Messe< i

H-Mol), endelig 4 Passioner, hvoraf de til

Evangelisterne Johannes og Mattheeos ere be-

varede, medens 2 andre (til Markos og til

blandet Tekst) ere gaaede tabt. En femte
Passion (til Lukas) er af tvivlsom JEgtlied.

Af Sebastian Bachs talrige Afkom — han var
gift 2 Gange og havde ialt 19 Barn — mserkes

som Komponister navnlig hans 3 Sonner: Wil-
helm Friedemann (1710—84), en genial Be-
gavelse, men odelagt ved et nordentligt Levnet,

Karl Philipp Emanuel (1714—88), bekendt
som Kirkekomponist og navnlig som Klaver-

komponist i den nyere, mere elegante Stil,

samt endelig Johann Christian (1735—82).
der levede i London og komponerede Operacr
i italiensk Stil (Philipp Spitta, J. S. B. I—II,

Leipzig 1873—80). A. H. — 2) Joseph B., rom.-
kat. Teolog, f. 4. Marts 1833 i Aislingen i

Stiftet Augsburg, blev praesteviet 1856 og 1865
Privatdocent ved Universitetet i Munchen.
1867 ekstraord. og 1872 ord. Prof, i Religions-

filosofi og Psdagogik. Han har skrevet fl.

kirke- og dogmehist. Monografier (>Om de 7

Sakramenter<, >Mester Eckart< osv.) og en
>Dogmengesch. des Mittelalters vom christol.

Standpunktec I—II (Wien 1873), der er et

fremragende Arbejde. Fr. N.
Bache, Tollef Olsen, en Bondeson fra

Nummedal, f. i Maj 1770, var fra 1796 Lens-

mand i Nore og Opdal samt Gaardbruger.
Vakt ved Ltegmandcn S. N. Ror. blev han af

H. N. Hauge draget ind i dennes Kreds. Han
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virkede som Legpradikant og var, som Hauge,
Genstand for Ovrighedens Forfelgelse. B. var
en alsidig begavet Mand, selvstcndig og
myndig. I 1802 nedsatte han sig paa Hanges
Kaad som Kebmand i Drammen for at stotte

Varkkelscn der. Han grundede her et anset
Handelshos, der endnu bestaar. Mod Enden
af Hauges Liv kom B. paa Kant med denne
og nans Venner. Han var ulykkelig gift og
vilde skilles. Dette forte til en heftig Strid —
Uachestridcn. Da B. i sit Stivsind fuldbyrdede
Skilsmissen og tegtede en anden, kom det til

fuldsUendigt Brud. Kun faa af Haugianerne
vilde siden kendes ved ham. Han dede paa
sin Gaard Valle i Liv 27. Jan. 1848. B. har
udgivet en Del af sin Selvbiografl med Breve,

samt >Bema*rkninger< til Prof. Stenersens Skrift

urn Hauge. (A. C. Bang, H. N. Hauge og hans
Samtid, Kristiania 1875, 509 f.). A. B. — Hans
yngre Broder, Ole Olsen Bache. der blev

greben af den relig. Vajkkelse samtidigt med
Broderen (1797), rejste rundt i bele Norge lige

til Finmarken for at pnedike. 1803 blev han
af Hauge sendt til Danmark, til de vakte i

Kaarup Sogn, og der tilbragte han Vinteren.

Efter sin Rejsetid bosatte han sig forst paa
Gaarden Helgerud i Lier, senere paa en Ejen-

dorn i Naabel, hvor han dede 1830. Han skal

have vteret en stet Personlighed, forsigtig og
stille i sin hele Fa»rd, og en af dem, der tamke
mere, end de tale. Fr. X.

Bachmann, Johannes Franz Jnlins, protest.

Teolog, f. i Berlin 24. Febr. 1832, habiliterede

sig 1856 ved Universitetet 1 sin Fodeby, blev

1875 kaldet til Rostock som Prof, i gltcstl.

Eksegese og Universitetspnest og virkede i

denne Stilling til sin Dad (12. April 1888).

Som gltestl. Teolog var B. en Discipel af

Hengstenberg. hvis Levned han har skildrct

Berlin 1876—80). 1868 udgav han Beg. af en
vidtleftig Kommentar til >Dommernes Bog<,
som paa 543 Sider ikke naar ud over det 5.

Kap. af dette Skrift. Han var ogsaa en grundig
Kender af den tyske Psalmedigtn. (>PauIus
Gerhardts geistl. Lieder. Hist.-krit. Ausgabe<,
Berlin 1866; >Gesch. des evgl. Kirchengesangs
in Mecklenburg', Rostock 1881; >Zur Entste-
hungsgesch. der geistl. Lieder Luthers< i

Zeitschr. f. kirchl. Wissenschaft und kirchl.

Leben, 1884).

Backoff von Echt, Ludvig Heinrich, Psalme-
digter, Friherre, f. i Gotha 1725, tiltraadte, efter

at have fuldendt sine Studier i Leipzig, den
diplomatiske Bane i dansk Tjeneste som Scnde-
mand i Madrid, Regensburg og Dresden. Dede
som dansk Gehejmeraad 1792. Af hans Psal-

mer (i Klopstocks Maner), som udkom i •Ver-

such in geistlichen Oden u. Liedern<, 1771,
optoges enkelte i tyske Psalmebeger (Nr. 264
i >Gesangbuch fur Schlesv.-ig<, 1780, er af ham).
Paa Dansk eller Svensk er neppe nogen af dem
oversatte. J. N. S.

Bacmeister, Lncas, f. i Luneburg 1530, fra

1552—56 >Undertugtemester« paa Koldinghus
for Kong Christian Ill's yngrc Sonner, studerede
baade for og siden Teol. i Wittenberg og kaldtes
efter Christian Ill's Ded 1559 til Enkedron-
ningens Hofpnedikant paa Koldinghus. B. ud-
narvntes 1562, bl. a. paa Melanchthons An-
befaling, til teol. Prof, og Pnest i Rostock.

men vedblev i ikke ringe Grad at nyde Kong
Frederik IIs Tillid. Blandt den Rskke unge
danske Adelsmaend, der fra Tid til anden be-

troedes til hans Vejledning, maa man serlig

nannie Tyge Brahe og Holger Rosenkrantz.
D. som Superintendent i Rostock 9. Jul!

1608. IT. T.

Baco Roger, herd engelsk Fransiskaner, f.

i Ilchester o. 1214, studerede i Oxford og Paris

og erhvervede sig paa Grand af sin omfattende
Viden Tilnavnet doctor mirabilit. Tilskyndet
af sin Lserer, Robert Grosseteste, hvem han
satte saare hejt, gik han ind i Fransiskaner-

ordenen. Og nu virkede han i et langt Liv

(d. 1294), men paa mange Maader forfulgt (en stor

Del af sit Liv tilbragte han i klosterligt Fiengsel),

for Videnskaben, og paa flere Punkter er han
her bleven en Banebryder for eller dog Be-

buder af nye Tiders Komme. Ferst maa narvnes

hans Kritik af sin Tids skolastiske Videnskab.

Han dadlede dens hele ufrugtbare, formalistiske

Metode, dens Andenhaandsarbejde, dens falske

Afhxngighed af visse vedtagne Autoriteter. Men
B.s Kritik var ikke alene nedrivende; han paa-

viste, at Videnskabens davserende Goldhed havdc
sin Grand i, at den over den logiske Bevis-

ferelse naesten ganske havde overset den n«r-
mestliggende Kilde til Udvidelse af vor Viden,

nemlig Erfaringen. Derfor dyrkede B. selv

Erfaringsvidenskaberne gennem selvstsndige

eksperimentale Undersegelser, gjorde f. E. Op-
dagelser paa Astronomiens Omraade og blev

saaledes en Forleber for Francis Bacon. Men
B. opstillede, ved Siden af den ydre, en indre

Erfaring, nemlig paa det aandelige Omraade
gennem Inspiration, og fra denne Side betragter

han baade Profeternes og den enkelte troendes

Gudsforhold. Der ligger her Tanker gemt, som
kunde have fort i reformatorisk Retnnig, men
som hos B. mundede ud i Mystik (7 Grader
af indre Erfaring) og sterdeles vel lod sig for-

ene med Pavens Autoritet, som han endog be-

viste ud af Avicenna. Den dygtige Astronom
var tillige en ivrig Astrolog. Ellers kunde han
nok kritisere Samtidens Autoriteter; han efter-

viste, hvorledes den kun besad sin hejt priste

Aristoteles (som ievrigt ogsaa B. satte hejt) i

en daarlig Oversettelse, og hvorledes den syntes

at stille Lornbarderens Sententser over den hi.

Skrift, og han viste den med Eftertryk hen til

Studiet af Grundsprogene, ssrlig fra dens anden-
haands lat. Viden til Studiet af Graesk. Ogsaa
Tidens sedelige Brist fandt i ham en skarp

Iagttager og Dommer. Men da Samtiden endnu
ikke var moden for hans Tanker, forte hans

Gerning ikke til et Gennerabrud. Af hans
(endnu delvis utrykte) V«rker kan nawnes hans
Opus majus ad Clementem IV, udg. af S. Jebb,

(Lond. 1773), forskellige Breve (Paris 1542), samt
Here Opera inedita, udg. af 1. S. Brewer (Lond.

1859) i Rer. Brit, mtdii avi script. (E. Charles, R.

B., sa vie, ses ouvrages, ses doctrines etc., Paris

1861 ; J. Langen i Hist Zeitschr. 1883). J. P. B.

Bacon, Francis, engelsk Filosof, er fodt i

London 1561 af fornem Byrd. Han studerede

i sin Ungdom i Cambridge, hvor han allerede

kerte at fatte Lede for Skolastiken og dens

Heros. Aristoteles. Siden betraadte han den
juridiske Lebebane, rigtignok, saalienge Dron-
ning Elisabet levede, uden srerligt Held, men
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under Jakob I med des storre Lykkc, idet han
da steg til de hejeste Vrerdigheder, saa at han
tilsidst blev Storseglbevarer og Baron af Ve-
rulam. Han synes imidlertid ikke i denne sin

Virksomhed at have vist nogen redelig Karak-
ter; overfor den oflentlige Anklage for Bestik-

kelser maatte han indromme sin Skyld og flnde

sig i en haard Dom, der bragte ham tilbage til

Privatlivet Han dede i Aaret 1626. — Som
Filosof har han den Betydning at viere Grund-
laeggeren af den empiristiske Udviklingsrakke
indenfor den nyere Filosofl. Det er fornemlig
i de to Hovedverker: De augmentit et dignitate

scientiarum 1605 og 1623 og Novum Organum
1620, at han har forsegt at gennemfore den
Reform af den herskende Tankegang, som han
havde stillet som sin videnskabeligc Opgave.
Det Formaal, som han opstiller for Viden-
skaben, er et absolut praktisk; Videnskabens
Betydning er udelukkende den at forbedre
Mskehedens Kaar og forage dens Magt over
Naturen. Det er den tidligere Tamknings,
navnlig Skolastikens, Fejl, at den bar glemt
dette og i Stedet for har hengivet sig til tomme
Abstraktioner; i Modstetn. hertil soger nu B.

at klassiflcere de virkelige Videnskaber og der-

efter at angive den rette Metode for deres Ar-
bejde. — Ved Inddclingen af Videnskaberne
gaar B. ud fra et psykologisk Skema; til Hu-
kommelse, Fantasi og Forstand svarer Histo-

ric, Poesi og Filosofi. Den sidste har til sine

Objekter Gud, Mennesket og Naturen. At Gad
er til, kan virkelig bevises; overfladisk Tsnk-
ning ferer til Ateisme, dybere Tsenkning til

Troen. Men den fyldige Erkendelse af Gnd,
som er given i den kr. Aabenbaring, ligger

ganske udenfor Filosofien; Tro og Videnskab
maa skilles ad, saaledes at der i Virkeligheden
godt kan viere Tale om en dobbelt Sandhed;
en saadan Adskillelse finder B. ligesaavel at

vffire i Troens som i Videnskabens Interesse.

Ogsaa ved Erkendelsen af Msket grelder en saa-

dan Adskillelse; Filosofien holder sig til den
sanselige Side af Menneskenaturcn uden at tage
Hensyn til den aandelige Side. Og overfor

Naturen, som saaledes bliver det egentligc Ob-
jekt for Filosofien, gxlder det ogsaa om at

udskille Hensigtsaarsagerne fra de virkende
Aarsager; kun med de sidste kan Videnskaben
have at gore. — M. H. til den videnskabelige

Metode, da maa man ferst gaa ud fra Naturen,
saaledes som den virkelig er, uden at omdanne
den efter egne subjektive Meninger; saadanne
falske Forudstetninger, som B. betegner som
>Idoler< 3: skuffende Billeder, maa opdages og
ganske ryddes tilside. Og dernsest maa man,
for at naa til Sandheden, betjene sig af den
induktive eller den planmaessige Erfarings Me-
tode. Vi maa ferst gennem Iagttagelse fast-

stille de enkelte Kendsgerninger, derefter maa
disse ordnes efter visse almindelige Synspunkter,
og endelig maa vi herfra skride frem til at
udtale visse almengyldige Love. Paa den Maade
ville vi alene opnaa at faa den virkelige Vidcn,
som er eet med Magten over Verden. Det er
af disse Trtek klart, at B.s Filosofl betegner
et afgorende Brud med Middelalderens spe-

kulativ-fantastiske Betragtning af Naturen, og
at den ved sin Fremhteven af den empiriske
Forsken og det praktiske Nytteprincip antici-

perer den fremtidige filosofiske Udvikling, isser

i England. >The works of Fr. B.< ere udg.
af Spedding, Ellis og Heath i 14 Bd., London
1857—74. (Remusat, B. sa vie, son temps
et sa philosophie, Paris 1856; R. W. Church,
Bacon etc., London 1896; T. Fowler, Fr. B.,

Lond. 1881 [i Engl. Philosophers]; Kuno Fischer,

Fr. B. und s. Nachfolger, 2. Aufl., Leipz. 1875;
ang. Hypotesen om B. som den sande Forf. til

Shakespeares Skrifter, se G. Brandes, William
Shakespeare, Kbhvn. 1895, I, 169 f.) F. C. K.
Baden, Storhertugdorame, er 15,081 Kv. Km.

stort med 1,657,867 Indbyggere; 1,028,119 af
disse ere rom. Kat., 597,518 Protest, 26,735
Joder. K.'s Stilling er ordnet ved Loven af
9. Okt. 1860 (aftr. i E. Friedberg, Der Staat
und die kath. K. im Grossherzogthum Baden,
Leipzig 1871, 237 f.), som giver baade den
forenede evgl.-protest. og den rom.-kat. K.
Korporationsrettigheder, Ret til offentlig Guds-
tjeneste og kirkl. Selvstyre. De avrige Reli-

gionssamf.'s Rettigheder ere bestemte ved saer-

lige Reskripter. Det offentl. Undervisningsvssen
ledes af Staten. Ved en Lov af 5. Maj 1870
ere saa godt som alle Stiftelser for fattige og
syge unddragne Kirkernes Forvaltning, og relig.

Ordener maa ikke teste Bo i Landet uden Re-
geringens Tilladelse.

Den rom.-kat. K. 1 B. herer til den evre-
rhinske Kirkeprovins (ordnet ved Circumscrip-
tionsbullen af 16. Aug. 1821) og danner Mrkt-
bispedommet Freiburg. /Erkebiskoppen af Frei-

burgs Stift omslutter hele B.; hans Lydbiskopper
ere: Rottenburg, Mainz, Fulda og Limburg. De
rom.-kat. Pnester uddannes ved det rom.-kat.

Fakultet i Freiburg. Mellem iErkebiskop Her-
man v. Vicari og Regeringen har der vajret

fort en lang Kirkestrid, som begyndte 1852, da
der efter Storhertug Leopolds Dad kom Paa-
bud om at hese Sjaelemesse for denne protest.

Hersker i alle rom.-kat. Kirker. Aaret efter

krevede H. v. Vicari og hans Lydbiskopper Ret
til at opdrage og Frihed til at ansette deres
Prawter, Ret til at eve Disciplin over Preester

og La?gfoIk, til at oprette rom.-kat. Skoler,

til at danne og lede kirkl. Instituter og Samf.
og til selv at forvalte K.'s Formue. Da
Regeringen ikke vilde gaa ind paa dette, ud-
brad der en heftig Kamp, der blev endnu
heftigere ved en ny Skolelov (1864) og Ind-
forelsen af tvungent borgerl. iEgteskab (1869),

og til sidst gik den over til en Kulturkamp.
Efter v. Vicaris Dad stod ^Erkestolen i Frei-

burg ubesat i 14 Aar (1868—82).
Markgreverne af Baden-Durlachs Stamlande

vare luth., men i Tidens Lab bleve ikke alene
fl. Iuth., men ogsaa fl. ref. Landstrekninger
indlemmede i B. 1803 indlemmedes Pfalz paa
denne Side Rhinen, hvis fleste Beboere vare
ref.; 1806 Fyrstendemmet Leiningen og nogle
til Kur-Mainz herende evgl. Menigheder, der
vare dels luth., dels ref. 13. Aug. 1821 blev
Unionen, efter Preussens Eksempel, indfart i

B. I nogle faa Menigheder var Modstanden
mod den saa stark, at man fandt det rettest

indtil videre at tillade Brugen af Hostier i Steden
for Brad i Nadveren. Misfornajet med Unionen
nedlagde Presten Karl Eichhorn 1850 sit Em-
bede, og derpaa sogte han at danne en luth.

Frimenighed i Ihringen ved Kaiserstuhl. Inden
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dette lykkedes, maatte han gennemgaa mange
Forfelgelser. og hans Kreds smeltede hurtig be-

tydeligt ind, saa at han mismodig, efter 16
Aars Arbejde, forlod B. og drog til Waldeck.
— Samtidig med Unionens Indfarelse havde
den evgl. K. t B. faaet en presbyterial-synodal

Forfatning; 5. Sept. 1861 fik den en ny Kirke-
forfatning (aftr. i E. Friedberg, Die geltenden
Vcrfassungsgesetze der evgl.-deutschen Landes-
kirchen, Freiburg 1885, 475 f.), der giver Begler
for de enkelte Menigheders Organisation, for

Disccsansynoderne og Generalsynoden, der skal

tnede sammen hvert 5. Aar, og for Over-
kirkeraadets Virksomhed. De evgl. Preester

uddannes i Beglen ved Landsuniversitetet i

Heidelberg. Fr. N.

Baden (i Aargau). 1) I B. holdtes 1526
tncllem de Evgl. og de rom. Kat. en Religions-

samtale, der varede fra 21. Maj til 8. Juni.

Paa evgl. Side modte Okolampadius fra Basel

og Berchtold Haller fra Bern; paa rom. -kat.

Side Joh. Eck, Faber og Thomas Murner.
Zwingli og Raadet i Zurich vtegrede sig ved
at tage Del i Samtalen, fordi de mente, at den
kun skulde tjene til at sette en Da?mning for

den evgl. Kristendomsopfattelse i Schweiz; men
gennem Breve stod Zwingli i stadig Forbindelse
med sine Venner i B. Eck modte til Samtalen
med 7 Tescr (om Kristi legemlige Ncerva?relse

i Nadveren, om Billeder, Helgener, Sktersild

og Arvesynd), der bleve lagte til Grund for

Forhandlingcrne, som vssentlig fortes mellem
ham og Okolampadius. Da Samtalen var til

Ende, stemte 82 af de tilstedevairende Pnester

for, at Eck havde Ret, og kun 10 stod paa
Okolampadius's Side. Zwingli blev derfor sat

i det store Band som »den rette Hovedophavs-
mand og Begynder til den falske, forforeriske

Lsere«, og man enedes om at arbejde for et

Forbud mod hans Laere og Skrifter og for

ct Paabud om Genindferelsen af Messen og

den gamle Fasteskik. Fanatiske Tilhwngere
af Romerk., som Thomas Murner, jublede over,

at Zwinglis Sag syntes tabt, og ct Ojeblik saa

det ud, som om denne Jubel var vel grundet.

Men de rom. Kat.'s Overmod vakte Harmc,
navnlig i Bern. Der vedtog man, at Guds Ord
skulde pradikes uhindret trods alle Menneske-
herdomme, og det blev bestemt at holde en
ny Disputation i Bern 1528. Den bragte Bern
til at slutte sig noje til Zurich, og dermed
var Ref.'s Fremtid sikret i Schweiz. Sc Art.

Bern. — 2) 1834 traadte Ombud fra de liberate

Rcgeringer i Aargau, Thurgau, Bern, Basel, St.

Gallen, Luzern og Solothurn sammen i B. for

at komme til Enighed om en statskirkelig Ord-
ning. Man vedtog de saakaldte >B.-Artiklerc.

der bl. a. gik ud paa at afvierge den pavelige

Nuntius's Indgreb, paa at sikre Staten Opsyns-
ret over Kirker og Skoler, tvinge det rom. -kat.

Prsesteskab til Ed paa Statens Love og frem-

kalde Oprettelsen af et schweizcrsk iErkebispe-

demme i Basel. Men Pave Gregor XVI for-

domte 1835 >B.-Artiklerne<, og med Konferensen
i B. indlededes den Spaltning, der tilsidst forte

til Sonderbundskrigcn. Se d. Art.

Baden, Olnf Mortensen, hvis Fedselsaar er

ubekendt, nsevnes 1441 som Mrkedega i Ros-

kilde og Kong Christoffers Kansler, hvilken
Vrcrdighed ban ogsaa beklsedte i Beg. af Chri-

stiern I's Regering. B., der 1461 udnsvntes
til Biskop i Roskilde, gjorde sig hojt fortjent

ved Genopferelsen af sin Domkirke efter Bran-
den 1443; 1464 indviedes den nye Bygning,
hvis smukke Midtspir han har ladet rejse,

ligesom det ogsaa er ham, der har opfort det
nordostlige Vaabenhus med den skonne, orna-
mentrige gotiske Gavl, Forbilledet for en Rsekke
Bygninger herhjemme. Som Rigets everste
Kansler tog han ivrig Del i sin Tids politiske

Historic og var Kongens Ven og trofaste Stotte.

B., der maa regnes blandt Roskilde Stifts mest
fortjente Bisper, dede 28. Aug. 1485. A'. T.

Bader, Johannes, var forst Kapellan i Zwei-
brucken, men blev 1518 Pnest i Landau i Pfalz.

Han sluttede sig til Ref. og udgav 1526 en
>Gesprachbuchlein<, der — naar man ser bort

fra de bdhmiske Brodres Katekismer — maa
kaldes den a?ldste evgl. Katekisme. Efter nogle
indledende Spergsmaal om Tro og Kxerlighed

forklares Fadervor, Troen, Daaben og de 10
Bud, men om Nadveren siges der intet. Af
Sporgsmaalet om Barnedaaben kan man se, at

J. B. var en Modstander af Gendobeme, og
senere bekeempede han baade med Pen og
Mund Gendeberen Hans Denck, der sogte at

hvcrve Tilluengere i Landau. Oprindelig stod

J. B. Bucer nsrmest, men efter 1538 traadte

han i na?r Forbindelse med Schwenkfeld, og
Paavirkningen fra ham trader frem i hans
>Katcchismus< af 1544, hvor han kaster Vrag
paa Vanddaaben og lsegger hele Vsegten paa
Aandsdaaben. Her behandles Nadveren meget
udforligt som en Handling af >den hi., kr.

Menighed, der er samlet paa kr. Vis<, og der
siges, at det er bedre slet ikke at holde Nadvcr
end at holde den, hvor der ikke Andes en sand
kr. Menighed. I Overensstemmelse hermed
horte J. B. allerede 1541 op med at holde
Altergang i Landau. Han dode i Aug. 1545.

Badia, Thomas, Dominikaner, f. i Modena
1483, d. i Rom 1547, var ferst Lierer i Teol.

i Ferrara, Venezia og Bologna. 1520 kom han
til Rom, hvor han stod i stor Yndest hos
alle Paverne lige fra Leo X til Paul III, der
skamkede ham Kardinalhatten. Han var med
ved de fleste af de Forholdsregler, der fra Roms
Side bleve tagne for at hindre Lutherdommens
Udbredelse.

Baena (1 Kong. 4, 12), en af Kong Salomos
fornemme Embedsmeend, Sen af Ahilud. —
1 Kong. 4, 16 nevnes en Embedsmand af lig-

nende Navn, Son af Hnsaj. — B. hed ogsaa

en af Isbosets Hevedsmeend og Mordere, som
bragte hans Moved til David, der imidlertid

straffede ham paa Livet (2 Sam. 4). — Esra

2, 2 ntevnes en Israelit, B., der vendte hjem
fra Eksilet med Serubabel.

Baesa (1 Kong. 15, 16—22. 27—34; 16,

1—6), Konge i Israels Rige, Son af Ahia af

Isaskars Stamme. Han ledede som Befalings-

mand i Kong Nadabs Her, under Beiejringen

af Filisterbyen Gibbeton, en Sammensvtergelse,

for hvilken Kongen faldt, og for at sikre sig

det vundne Herredemme udryddede han hele

Jeroboams Hus. 1 Krigen mod Judas Konge,
Asa, gik han heldig frem og truede Jerusalem
fra det lVa Mil N. for liggende Rama, men
Asa fik Benhadad af Damaskos til at faldc sin

tidligcre Forbundsfoelle i Ryggen. B. vandt
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dog snart Fred med Syrerne. Da B. intet

icndrede i de religiose Forbold, truede Pro-

feten Jehu bam med samme Straf som Jero-

boams Hus, en Profeti, som Simri opfyldte

ved Udryddelsen af bans Skegt B.'s Regerings-

aar regnes meget forskelligt (der varieres

meilem 952—930 og 909—886).
Bagge, Fredrik, f. i Marstrand 1646, hvor

Faderen var Borgmester, studerede i Kbhvn.
1664, i Upsala 1665, besogte derpaa tyske Uni-

versiteter og vandt Magistergraden i Wittenberg
1667. Hjemkommen til Sverig 1668, fik han kgl.

Fuldmagt paa Marstrands Pastorat 1669, blev

Provst 1679 og virkede som Rigsdagsmand 1680,

1693, 1697 og 1710. Han var Prases ved

Prtestemedet i Gdteborg 1688, blev foreslaaet

til Domprovst der 1707 og dede 1713. B. be-

skrives som en Mand med >en rask kropp och
ett eldigt snille<, boglserd, skarpsindig og vel-

talendc. Til Len for den Tapperhed og Tro-

skab mod Kong Karl, han udviste, da de
danske 1677 erobrede Marstrand, og han
selv fortes som Fange til Frederikshald, hvor-

fra ban dog Aaret efter vendte tilbage, fik

han 1682 Solberga Pastorat som en personlig

Prabende. Han har udgivet Disputationer,

Ligpnedikener m. m. 0. A.

Bagger, Hans, er fedt 23. Aug. 1646 i Lund,
hvor nans Fader Ole B. dengang var Lektor

ved Gymnasiet Denne sendte ham 1663 til

Kebenhavns Universitet; men det var henge
uafgjort, om han skulde blive dansk eller

svensk Undersaat. Han studerede en Tid-

lang Teologi i Tyskland, kom 1664 tilbage til

Kebenhavn, hvor han fik Understottelse til en
ny Rejse, der varede 5 Aar. Som det synes

efter Faderens 0nske, lod han sig derefter an-

saette som Prof. phil. ved det nyoprettede

Universitet i Lund samt Konrektor ved
Skolen i samme By; men 1672 rejste han
atter til England og Holland for at studere

esterlandske Sprog, og kort efter Hjemkomsten
naaede han 1675, hvad der vistnok bestandig

havde vaeret hans 0nskers Maal, at komme
til Kobenhavn, hvor han blev Stiftsprovst og

Preest ved Frue Kirke. Skaaningerne vare for

saa vidt heldigt stillede dengang, som man
baade i Danmark og Sverig sogte at drage

dem til sig; men B. havde desuden en Stettc

i sin Slacgtning, Biskop H. Vandal. Denne
dode vel Aaret efter; men B. havde da aegtet

sin Formand J. Fabers 26aarige Enke, Mar-
grete Schumacher, Griffenfeldts Saster, og det

var denne Forbindelse han skyldte, at han
29 Aar gammel blev Vandals Eftermand som
Sja?Uands Biskop. Dermed skal dog ikke vasre

sagt, at han var uskikket til at bekhede sit

heje Embede. Der er vist ingen Tvivl om, at

den Lykke, han havde gjort, var steget ham til

Hovedet, og han blev ikke nogen afholdt Bi-

skop; men han haevdede sin Stilling ogsaa efter

Grilfenfeldts Fald 1676 baade overfor Uvilje

og Misundelsc fra Gejstlighedens Side og over-

for Bestrabelser, der gjordes fra de nye Magt-
havere paa at berove ham Kongens Naadc. —
Han kom til at deltage i de Lovarbejder, som
den forandredc Regeringsform nedvendiggjorde,
Danske Lov, Ritualet og Alterbogen. Den vel-

skrevne Indledning til den sidste viser baade
hans Lserddom, og at han havde Pennen i sin

Magt. Som Teolog horte han til den strengeste

lutberske Retning, og ban fraraadede med stor

Energi at give de Reformerte en vis Religktns-

frihed, hvorved man havde nseret Haab om
at faa en Del af de landflygtige Hugeuottcr
til at (teste Bo i Danmark. Efter sin forste

Hustrus Ded asgtede han 1691 Sester Svane.

en Datter af jErkebiskop Svane. Han dede
30. August 1693. (Nyt theol. Bibliothek XVI.

133 f.). L. K.

Baggesen. 1) Jens (Immanuel) B., f. i Korsor

1764, d. i Hamburg 1826, er i Norden, saavel-

som i Tyskland og Schweiz, Iigesaa ubekendt
som Taenker, som navnkundig blandt Digterne.

Indtil hans Sen, Carl Baggesen (se nedenfbri
1858-63 udgav hans >Philosophischer Nach-

lasz<, var der med Undtagelse af H. Gelzer i

>N. Deutsch. Nationallit.« ingen, som havde
bragt B.s Filosofi paa Omtale i Literaturen.

en forsaavidt berettiget Tavshed, som B. ingen-

sinde blev professionel Filosof. Men ligesom

en alligevel betydelig, om end sporadisk, viden-

skabelig Ticnkning udfoldede sig hos ham i

stor Energi, saaledes afpnege sig de i hans

Levetid epokegorende filosofiske Systemer paa

forskellige Maader i hans herhen herende Efler-

ladenskab.

Et systematisk Omrids af B.s Religions- og

Kristendomsfllosofi, som her alene vedkommer
os, lader sig allerede paa Grund af det ned-

skrevnes aforistiske Prseg ikke give, men bans

Tankebevaegelse i det hele kan forfalges Skridt

for Skridt. Troen paa en personlig Skabergud
har staaet fast for ham som en aandelig Bag-

grund fra Barndomsdagene; paa sin forste L'den-

landsrejse (1789—1790) udtalte han den, staa-

ende paa Schweiz's Bjergtinder, og anede en

evig Saligbed i denne dengang uformede Tro,

som, i det mindste da dens Indhold blev ham
bevidst, neppe bar udelukket en Materie, der

er fra Evighed, fordi den >evig er skabt af

Gud« (Phil. Nachl. 1, 135 1.\

Det forste Stod i bestemt ftlosofisk Retning

modtog B. paa den samme Rejse i Jena af den

dervcerende Professor i Filosofi, C. L. Reinhold,

hvis store Bevnegeliglied, saaledes som det frem-

gaar af B.'s med ham (og Jacobi) 1831 udgrrae

Breweksling, afspejlede sig i anden Potens i

Baggesens tidligere filosofiske Udvikling. navnlig

i den dilcttantmsssige Hurtighed, hvormed han

tilbagelagde Vejen fra Rousseau, hans uund-

vaerlige Rejsefaelle, til Jacobi gennem Kriti-

cismens og den subjektive ldealismes Systemer.

Hans forste discipulajre Forhold til Kant var

en ren Apoteose. Kant var for ham »dcn

farste og sterste af alle Menneskets Laerere.

hvis Bogcr ere ham dyrebarere end den hele

Jord< (Briefwechsel 1, 189). Gennem ardrue-

ligcre Stemninger ivasrksKttes saa Tilbagetoget
• Aristoteles og Kant (Videnskabernes Kolumbus
og Cook) ere maaske de to storste videnskabe-

lige Professorer, som have eksisteret< ; de hs>*

foretagct de store Opdagelsesrejser i Aamicns
Vcrden paa denne Jord; men om en egentlig

• Verdcnsomscjling af Filosofien< er her dog ikke

Tale (Phil. Nachl. 1, 105). Men Slutningen af

dette Forhold blev et Brud saa fuldstaendigt

at Filosofiens Historie neppe kender dets Mage;
den store Kdnigsberger, fra hvis Haand han

engang modtog ethvert Skrift :med Kys<, bliver
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ham kun en Konrasionarius, ja en Hykler og
en Legner (B. an Reinhold, 1810. Phil. Nachl.

1, 425 1.). Fichte tiltrak ham vel, men frastedte

ham tillige ved sin Benaegtelse af de objektive

Realiteter (1, 366 f.), og isaer ved den Egoisme
og det Overmod, som B. fandt i hans Viden-
skabslsere, naar den tillsegger Jeget Gyldighcd
og Ret som det absolute. Hans Kritik af dette

Punkt i Fichtes Subjektivisme er eksempelvis
saalcdes udtrykt: >Naar jeg ttenker, er jeg
der ikke; naar jeg er der, taenker jeg ikke,

men det ta-nker i mig< (nemlig det absolute,

sml. Phil. N. 1, 141. 138). Til det forelobige

Resultat: Gud er, er det eneste sikre, fordi

ban er det eneste absolute, leder saaledes B.s

Tamkning ham med en indre Nadvendighed.
Til Schellings ldentitetsfilosofi, hvortil hans
overfladelige Kendskab stammer omtrent fra

Aaret 1812, forholder han sig absolut usympa-
tetisk (Ph. N. 1, 374—86). Men bagved den
her antydede filosoflske Erkendelsesvej ligger

en i hans hele Aandshistorie dybt indgribende
Livsferelse. Det var i en Tilstand af legemlig

og sjslelig Elendighed, i Forbindelse med Ja-

cobis msegtige Paavirkning, at der frembred et

Lys i ham, som han selv kaldte >Guds Straale<

;

hvad han tidligere ad Here Veje havde nermet
sig til, blev ham nu indlysende som en Aaben-
baring. at >Gud er«, ikke for at begribes, men
for at elskes og erfares. >Her alene er Hvile;

jeg kender ingen anden Vugge for min Aand,
ingen anden Havn, ingen anden Grav end Guds
Faderhaand; det eneste, som er mig nadvcn-
digt, er Troen< (B. an Jacobi, Briefw. 2,

203—223; fra 1797). Denne Tro, som han
selv har stillet i Slaegt med Jacobi's Salto

mortale fra Erkendelsens Uvidenhed over i

Gods Arme (Ph. N. 2, 294), var endnu ingen

Aabenbaringstro, kun en almindelig religies,

en Forsynstro, et principium essendi, ikke
cognoscendi, og efter sit Viesen uforenelig med
Viden (Briefw. 2, 363-64, fra 1801. Ph. N.

1, 163. 332; 2, 293). Gud lader sig ikke op-

fatte gennem Teori og Kontemplation, men
knn gennem Samvittigheden og den Msket med-
fedte Gudsidl, hvilken han betegner som For-

nuft, deri afvigende fra den aim. Sprogbrug,

der under dette Navn sammenfatter alle Ideer,

som ere hejere end de rent aprioriske. Han
identiflcerer Fornuft og Tro; han tsenker med
Hjertet (sml. Jacobis: >en Pantheist med Hove-
det, en Mystiker med Hjertet<). Paa de ferste

Stadier af B.s filosoflske Udviklingsgang kendes
Digteren i Filosofen derved, at han overlader

Anelsen en betydningsfuld Plads indenfor Er-

kendelsen, som han senere tillader Fantasien

med en indgribende Styrke at bemsegtige sig;

en Indrommelse, som vel lader sig forene med
den Paastand, at al sand Filosofl er religies

iPh. N. 2, 277. 78; sml. Fortalen til dette

Skrift S. VII f.). Men med det saaledes be-

stemte Karakterpneg trader i den sidste Livs-

periodc Taenkeren i Forgrunden, Digteren til-

bage, skont starkt befrugtende Tsenkningen

gennem Fantasien, et Forhold, som ligeoverfor

Religionen maatte befordre en tjenende Stil-

ling for Filosoflen. Den aim. Forsynstro og
den Tro paa en personlig Udedelighed, som
gennem hele B.s Liv var ham en Grundover-
bevisning, den sidste endog saa sikker, at han

ud fra et etiseret og aedelt Menncskeliv vil

paatage sig for dette Menneske selv at fore

Bevis for dets ubcvidste Besiddelse af en utvivl-

som Udedelighedstro (Ph. N. 1, 99), praeges

henimod Slutningen af hans Liv mere og mere
af Evangeliets Stempel. Allerede i Okt. 1812
skrev han til sin Sen Carl, at Vreggen i hans
inderste Musieum bar en gylden Indskrift:

>\'os evangelia sancta nocturno uersate corde,

uersate diurno!* (Bevseger de hi. Evangelier i

eders Hjerte baade ved Nat og Dag; Parafrase

af Ars poetica v. 268). Men det afgerende per-

sonlige Gennembrud sker dog ferst gennem
Sennen Pauls Ded 1822, som med nogle Dages
Mellemrum efterfulgtes af Bekendelsen af Guds
inderlige Kaerlighed, af >den sande Jesus-

religion*.

• Religion er Fred, Filosofl er Kamp for denne
Fred<, siger B. i sine religionsfllosofiske Afo-

rismer (Ph. N. 2, 275), som tilligemed et andet
aforistisk Skrift (Letztes Glaubensbekenntn. des>

christl. Denkers) skulde have dannet Grund-
laget for en Kristendomsfllosofl, som dog aldrig

saa Lyset. Det var denne Fred, B. tilsidst fandt

i sin Tro paa Jesus som Grundlteggeren af Guds
Rige paa Jorden og Menneskehedens Frelser

('illc, quo oivit humanum genus*, Ph. N. 2,

305). Dog maa det fastholdes, at hans Tro
paa Kristus, ogsaa som en Midler, saa over-

vejende hviler paa det i ham aabenbarede
menneskelige Ideal, Laereren og Eksemplet paa
Ksrlighed, Renhed og Taalmodighed (det idelig

tilbagevendende: ikke min, men din Viye ske!),

at Forsoningen, Lydighedens Offer til Forligelse

for Verdens Synd, omtrent ikke Andes indenfor

hans Tankekreds, hvilket vel atter maa siges

at staa i Forbindelse med hans svage Opfattelse

af Inkarnationens (Kristi Menneskeblivelses)

Under. Alligevei, skont med denne vaesentlige

Begrsensning, blev Korset i Virkeligheden Los-

ningen af hans spekulative Gaade: >det evige

Sindbillede. (Dsk. Vserker 4. B.). De tre Breve
til hans Sen Carl, som slutte hans »Phil.

Nachl. < og indeholde Meddelelser am B.'s

sidste Dage, bevidne, at hans stormfulde Liv

er endt i Jesu Kristi Fred. (Foruden de ovfr.

betegnede Hovedkilder: Briefwechsel og Phil.

Nachl., endnu K. Arntzen, B. og Oehlenschl. HI

;

Martensen, Af mit Levnet HI; Jul. Clausen,

J. B., en literaer-psychologisk Studie). F. V.

A. — 2) Carl Albrecht Reinhold B., Sen
af foran nasvnte, f. i Bern 27. Sept 1793,

blev 1825 tredje >Helfer< ved Domkirken i

Bern, men rykkede i Aarenes Lob op til at

blive ferste Priest ved denne. Da E. Zeller

1847 var kaldet til Prof, i Teol. i Bern, ind-

gav B. ferst en >Forestilling< til Regerings-

raadet, i hvilken han advarede mod at betro

denne Ven af D. F. Strauss Uddanneisen af

de vordende Prsester, og senere offentliggjorde

han et Skrift, hvori han htevdede, at det var
et Misgreb af Staten at overlade Mtend af Zellers

Aandsretning den teol. Undervisning. I den
felgende Tid angreb han, fra en mild og maeg-

Iende ref. Ortodoksis Standpunkt, det teol. Fa-

kultet i Bern for dets relig. Liberalisme (1865)

og den schweizerske Prsst, Heinrich Laug, for

en nyrationalistisk Praediken i Domkirken i

Bern (1872). Hans Skrift mod H. Lang er overs,

paa Dsk. (Kbhvn. 1873). I de kirkl. Stridig-
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heder ! Danmark greb han ind ved et Indlajg

i Kampen mod Grundtvigianismen (>Om G.'s

Princip«, Evgl. Ugeskrift 1864). Han dede 10.

Marts 1873 og flk det Eftermsele, at han var
en af Berns mest afholdte Pnester, varm og
indtnengende som Pnedikant og karlig i hele

sin Faerd (A. Rytz, C. A. R. B., Pfarrer am
MOnster zu Bern, Basel 1884). Fr. N.

Baggs, Charles Michel, f. 21. Maj 1803 i

Dublin af protest. Foneldre, gik 1820 over til

Romerk., blcv 1840 Rektor for det eng. (Col-

legium i Rom, 1844 apostolsk Vikar for det
vest). Distrikt af England, men dode allerede

16. Okt. 1845. Han bar skrevet fl. Skrifter,

der skulde gore Propaganda for den rom. K.

Bagoas, Holofernes's Gilding (Judith 12—14).
Baharnmit, Indbygger i Byen Bahurim.
Bahrdt, Karl Friedrich, berygtet tysk Op-

lysningsteolog, f. 25. Aug. 1740 elier 41 i Bischofs-

werda. Faderen var Prtest, siden teol. Prof,

og Superintendent i Leipzig. Sennen viste tidlig

gode Evner, men en slet Karakter. Efterat han
1761 var bleven Mag. i Leipzig, studcrede han
isser bibelsk Eksegese efter Ernestis Metode, der,

uden at naegte Inspirationsdogmet, behandler
Biblen som ct Profanskrift. I nogen Tid var
dette, den begyndende Rationalismes Stand-
punkt, med dets Mangel paa Forstaaelse for de
relig. Forudsrctninger hos en kr. Lerer, men
tillige dets fornuftmsessige Anerkendelse af Dog-
merne, ogsaa B.'s; men snart opgav han Orto-
doksien og holdt paa en >moralsk Krdm.<,
dog uden selv at staa i noget personligt For-
hold til den. Til sidst gled han ud i en helt

aandlos Vulgrcrrationalisme med et slibrigt

Tilsnit, der stod i meerkelig Modsastning til

Rationalismens ellers aim. moralske Bravhed.
Under alle Fascr kunde B. glrcde sig ved den
Opsigt, han vakte. — Allerede som Katekct
ved Petersk. i Leipzig samledc hans Veltalenhed
store Skarer, og en ortodoks Bearbejdelse af en
deistisk Andagtsbog skaffede ham ct overord.

Professorat 1766. 2 Aar efter afskedigedcs han
paa Grand af Usicdelighed. Nogle Aar var han
nu fllos. Prof, i Erfurt og holdt en Slags Varts-
hus for at bode paa de knappe Indtregter. men
1771 blev han Prof, theol. og Prajst i Giessen.

Trods den >Oplysning<, som siden Aarh.'s Midte
var ndspredt i Tyskland, vakte hans Optneden
her dog aim. Forargclse. I sin >Ncueste Offen-

barungen Gottes in Briefen und Erzahlungcnc.
udrenscde B. alt det >overflodigc< i Biblen,

men Skriftet vakte Spot selv hos en Humanist
som Goethe. 1775 flk B. saa sin Afsked, og
han sogte da paa forskelligc Stedcr Virksom-
hed ved de moderne >Filantropiner<, men
havnede omsider i Halle, hvor hans Forelres-

ninger atter samlede en stor Tilhererkreds. Han
udscndte fra Halle en stor Msengde >Oplysnings-
skrifter<, der saa godt som ganske ere vserdilose.

Hans Betragtning af Kristus var nu. at han
havde vwret en > Naturalist', der vilde have
al Aabenbaringstro udryddet. men var bleven
holdt tilbage af Klogskabshensyn (>System der
moralischen Religion')- Saadanne tog imidler-

tid B. ikkc. Da der efter Frederik d. st.'s

Dod var indtraadt en Rcaktion i Preussen,
indlod B., der havde opgivet sin Docentvirk-
sombed og atter levede som Ga?stgiver (udenfor
Halle), sig paa Stiftelsen af ct Frimurerselskab

(1788) og tillod sig at krltisere Wdllners Religions-

edikt. Dette forskaffede ham i 1789 Faengseis-

arrest i Magdeburg. B., der havde forskndt

sin Hustru og havde levet forargeligt med en

Tjenestepige, synes nu at have mistet al

Anstiendighcdsfolelse og gav sig i Fiengslcl

til at skrive smudslge Tendensromaner. ge-

mene Stridsskrifter og en Selvbiografi, der be-

tegncs som »en Blanding af Logn, Hykleri ojc

fnek Selvprostitueringc. Han dode 23. April

1792. J. O. A.

Bahurim. By paa Vejcn fra Oliebjerget til

Jeriko, tilhortc Benjaminiter. Her boede den

Simei, der haanedc David paa hans Flugt for

Absalon (2 Sam. 16, 5). Identiflcationen med
Alemet (1 Kron. 7, 8), nuvsrende Almit er

usikker.

Baier, Johann Wilhelm, tysk ortodoks-loth.

Teolog, blev fodt 11. Nov. 1647 i Numbers.
Han begyndte sine Studier i Altdorf. men da

han 1659 kom til Jena, folte han sig saa til-

trukket af den dervwrende Prof. Joh. Musanu.
at han, skont han havde haft i Sinde at be-

sage Here fremmede Universiteter, blev i Jena,

fuldendte sine Studier under Musseus's Vejled-

ning og blcv hans Svigerson og (1672) hans

Kollega. Her holdt han Forehesninger over

Dogmchistorie. Eksegese, Etik, Symbolik, skrev

mod rom. Kat., Reformerte og Kvakere, men
mest bekendt blev han som Dogmatiker ved

sit Compendium theol. poxitioa, der forste Gang
udkom 1681, og scnere (til 1750) i 12 Oplag.

men saa glemtes i Rationalismens Tid, indtil

det i nyere Tid atter cr bleven udgivet af E.

Preuss (Berlin 1864) som indeholdende den

sunde Lrere i Modssetning til »nyere hov-

modige Teologers selvopfundne mixtum com-

positnnr. Indholdet af B.'s Compendium er

en tro Afspejling af Musaws's Teologi. ogsaa

hvor denne gaar sine egne Veje. Da Kurfyrst

Friedrich HI af Brandenburg oprettede Uni-

versitetet i Halle, blev B. 1694 Prof, primariui
og Universitetets Rektor. 1695 blev han kaldet

til Priest i Weimar og modtog Kaldelscn, men
dede kort efter sin Ankomst 19. Okt 1693.

En af hans Senner, der ligeledes hed Johann
Wilhelm, blev sencre Professor i Altdorf (A-

11. Maj 1729). /. P. B.

Baiern, Kongerige, er 75,864 Kv. Km. stort

og havde 1890 en Befolkn. paa 5,594.982 Ind-

bvggere (3.959,077 rom. Kat.; 1,571,863 Protest.:

53,885 Joder; 3625 Gammcl-Kat.; 3456 Men-
nonitcr; 355 Irvingianere; 1384 >frireligiuse'

og religionslosc). Af Protestantcrne vare 2687

Reformerte. Den rom. -kat. K. bestaar af 2

.Erkcbispedommer : Munchen-Freising (med

Lydbiskopper i Augsburg, Passau og Regcns-

burg) og Bamberg (med Lj'dbiskopper i Eich-

statt, Wflrzburg og Speicr). Ved Konkordatet
af 5. Juni 1817 (Munch, Vollst Samml. aller

Konkordatc II, 217 f.) er Pnesteskabets Op-
dragelse i Prnjsteseminarier overdragen til Bi-

skopperne. men i Munchen og Wflrzburg Andes

ogsaa rom. -kat. teol. Fakulteter. I B. findes

en stor Mxngde mandl. og kvindl. Ordener: An-

gustinere. barmhj. Sestre, Benediktinere, Fran-

siskancrc, Kapucinere, Karmeliter. Redemp-
torister osv.

Den protest. Landsk.'s Stilling er i rctsli"

Henseende va?sentlig ordnct ved Ediktet af 26.
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Maj 1818 (aflr. i Friedberg, Gelt. Verfassungs-

gesetze der evgl. deutscben Landeskirchen 313 f.).

Den bestaar af den siden 1819 unerede K. i

Hhinbaiern (Pfalz) og af de luth. og ref. Menig-
heder paa denne Side Rhinen. Landsherren
bar, skent ban er rom. Kat., den overbiskoppe-
lige Magt, men udever denne gennem Over-
konsistoriet i Mflnchen, der staar umiddelbart
under lndenrigsministeriet. Det bestaar af en
President, 3 gejstl. og 1 verdsl. Medlem. Un-
der det staa to Provins-Konsistorier, i Ans-
bacb og Bayreuth, og Dekanatet Mflnchen. I

den rhinbaierske (unerede) K. er der indfert

en Presbyterial- og Synodalforfatn. under Kon-
sistoriet i Speier, sora staar umiddelbart under
Overkonsistoriet i MQnchen (Friedberg 296 f.).

Ogsaa Protest. 1 Landet paa denne Side Rhinen
have en Synodalforfatn. I lang Tid var der i

Konsistorierne 1 Ansbach og Bayreuth, og lige-

ledes i Overkonsistoriet i Mflnchen, et ref.

Medlem. Men efter at Konsistoriet 1 Speier

varbleven oprettet (1818), blev dette ikke ltenger

Tilfeldet. Til Gengteld blev der (1853) dannet
en egen ref. Synode for alle de ref. tndbyggere
i Landsdelene paa denne Side Rhinen (Friedberg
318 f.). Ved Universitetet 1 Erlangen Andes et

luth. teol. Fakultet, ved hvilket ogsaa en ref.

Teolog er ansat. Erlangens luth. Teologer have
i den nyeste Tid iudtaget en fremragende Plads
blandt de tyske Teologer.
Baird Lectures. Den rige skotske Fabrik-

ejer James Baird fra Auchmedden (f. 1802,
d. 1876), grundede 1872 et Legat, for hvis

Renter der skal afholdes Foredragsrtekker om
teoL og kirkl. Sporgsmaal. 1873 overlod J. B.

en Komite\ dannet af Medlemmer af den skot-

ske Statskirke (The Baird Trust), yderligere

500,000 Lstrl. til Lindring af aandelig For-
kommenhed i den ulykkeligst stillede Del af
det skotske Folk. Baird-Foreleesningerne i 1895,
som holdtes i Blythswood Kirke i Glasgow af
Prof. H. Cowan fra Aberdeen, drejede sig om
den skotske K.'s Indflyd. paa Krdm. (The In-
fluence of the Scottish Church in Christendom,
London 1896).

Bajus, Michael, se Bay, de.

Bakacs, Thomas, Patriark af Konstantinopel
og Ungarns Primas, blev 1483 Biskop i Raab,
1493 i Erlau og kort efter JErkebiskop i Gran,
1500 Kardinal. Pave Julius II udnaevnte ham
1508 til Patriark af Konstantinopel. I det
Konklavc, hvor Leo X blev valgt, skal der
have va?ret Tale om at vaelge Th. B. Han
dude 1521. Et pragtfuldt Kapel, der udgor
en Del af Domkirken i Gran, er bygget af

ham.

Bakbakar (1 Kron. 9, 15), en fornem Levit,

der boede i Jerusalem efter Eksilet.

Bakbnk (Esra 2, 51), israelit. Familie af Liv-
egne, der vendte tilbage til Jerusalem, da Kyros
gav Folket Lov dertil.

Bakbukja (Neh. 11, 17), en Levit af Sangeren
Asafs SUegt, der tog Bollg i Jerusalem efter

Hjemkomsten fra Babylon.
Bakkides, en af den syr. Konge, Demetrios

Is dygtigste Feltherrer, der 161 sendtes til

Juda-a og indsatte den graeskvenlige Alkimos
tit Ypperstepraest (1 Mak. 7). Da Feltherren
Nikanor det folgende Aar faldt i Kampen mod
Judas Makkabaeer, sendtes B. atter til Palae-

stina og overvandt Judas i et Slag, hvori denne
fandt Doden. Hans Broder Jonatan maatte og-

saa vige for B„ der derefter befiestede flere Byer
og vendte tilbage til Antiokia (1 Mak. 9). Da
Folkets Stette imidlertid atter bragte Jona-
tans Sag paa Fode, foretog B. 157 et nyt Tog
til Palaestina. Han belejrede forgaeves Betbasi,

som Simon Makkabaeer forsvarede. Krigs-

lykkens Vaklen bevargede ham endelig til at

indgaa et Forlig med Jonatan.

Bala, se Baala.

Balaam, se Bileam.
Baladan (2 Kong. 20, 12), se Merodak Ba-

ladan.

Balaj var en syrisk Landbiskop, der bl. a.

skrev Digte til Biskop Akakios af Aleppo's (d.

432) Pris. Hans Virksomhed maa vaesentligst

vsre falden for Konciliet i Efesos 431. men
han er dod efter dette. Han bar riracligvis

hart bjemme i Naerheden af Aleppo. Maroni-
terne og Jakobiterne kalde bam >Mar< (3: min
Herre), en Titel for Biskopper og Helgener:
stundum kaldes han ogsaa >MaIpana< (o:

Kirkelaerer). Indtil 1865 kendte vi kun nogle

af bans Digte, som vare optagne i syriske

Fareboger, men i det Aar udgav J. J. Over-
beck, hvad han havde fundet af B.'s Digtning

(S. Ephraemi Sgri, Rabula, Balcei aliorumqve
opera, London 1865), bl. a. et Digt til Ind-

vielsen af en ny Kirke i Kenneschrin (0rne-

reden), en Bjergby i Naerh. af Aleppo og
forskl. metriske Bonner. B.'s Digte ere overs,

paa Tysk af G. Bickell i > Ausgew. Gedichte der
syr. Kirchenvater<, Kempten 1872). Fr. N.

Balak (4 Mos. 22), Sippors Son, Konge i Moab.
Forfierdet over Israels Sejr over Amoriteme,
forbandt han sig med Midjaniterne, og segte ved
Profeten Bileam at skade Israel, men dennes
Forbandelse blev en Velsignelse, hvorfor B.

opgav sit Fjendskab mod det fremtnengende
Folk.

Balan, Pietro, rom.-kat. Historiker, f. 3. Sept.

1840 i Este ved Padova, blev 1862 Lairer ved
Pnesteseminariet i denne By, 1865 Udgiver af

det venezianske Blad La Liberta Cattolica og
1867 af det modenesiske Diritto Cattolico. 1880
kom ban til Rom som Underarkivar ved det

vatikanske Arkiv, men allerede 1883 trak han
sig tilbage til Pragatto i Provinsen Bologna.

Han har skrevet en Mnjngde storre og mindre
hist. Skrifter om Italiens, og srerlig Pavedem-
mets Historie, saasom en Forts, af Rohrbachers
Khist. (Storia delta Chiesa Catt. durante it Ponti-

ficato di Pio IX, I— III, Torino 1876—86), et

aabent Brev til Dollinger (Chiesa e Stato, Mo-
dena 1871) og et Modskrift mod F. Gregorovius's

Bog om Paverncs Gravmindcsmoerker (Modena
1871). 1884 udgav han, paa en noget mangel-
fuld Maade, et Bind, der indeholdt Aktstykker
til Reformationshist. (Monumenta Ref. Luth. ex
tabulariis secretioribus S. Sedis 1521—25, Regens-
burg 1884; jvfr. >Tilskueren« I). Fr. S.

Balbulus, Notker, se Notker.

Balchen, Albert Henrik Krohn, f. 8. Okt.

1825, blev 1858 Sognepr. til Trysil, 1867 i

Sarpsborg. 1876 i Holand og 1883 i Lar-

vik. Var fra Sarpsborg mange Aar Stortings-

mand. A. B.

Baldakin er det gamgse Navn paa den Tron-

himmel, der i gr. Kirker udspaendes over Altret
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og i rom.-kat. Lande holdes over Sakramentet,
naar dette bteres i Procession eller bringes til

syge. Navnet kommer rimeligvis af det ital.

Baldacco o: Bagdad, fordi det af Guldtraade
og Silke vjevede Stof til Tronhimlen oprindelig

kom fra den By.

Balde, Jakob, f. 4. Jan. 1604 i Ensisheim,

Hovedstaden i Landgrevskabet Elsass, blev

undervist i sin Fedebys Jcsuiter-Gyranasium

og studerede siden bos Jesuiterne i Molsheim
og Ingolstadt. 1623 blev ban Mag. og begyndte
derpaa at studere Jura, men ulykkelig Ksrlig-

hed til en Bagerdatter i Ingolstadt bragte (1.

Juli 1624) den unge juridiske Student tii at

sonderbryde sin Lut og sege Optagelse hos
Jesuiterne i Landsberg ved Lech. 1626 kom
ban til Munchen som jesuitisk >SkoIastiker<,

1628 til Innsbruck. 1630—32 studerede han
Teol. i Ingolstadt, 1633 viedes han til Pnest,

1635 blev han, der nu var avanceret til gejstlig

Koadjutor, Prof, i Retorik i Ingolstadt; 1638
—40 var han Hofprtest hos Maximilian I i

Munchen. 1640 blev han optagen bl. Jesuiter-

Ordenens professi, og 1640—50 levede han i

Munchen som baiersk Historiograf. 1650 blev

han Prrest i Landshut; i sine sidste Leveaar

var han pfalzgrevelig Husprast og Skriftefader

hos Pfalzgrev Philipp Wilhclm mcd Bolig i

Neuburg a./D. og Dusseldorf. Han dede 9. Aug.

1668. Allerede i Jesuiter-Gymnasiet i Ensis-

heim digtede J. B. sin ferste lat. Ode, clangor

anscris (>Gaasesnadder<), men Hoveddelen af

hans omfattende latinske (episke, lyriske, sa-

tiriske og elegiske) Digtniug faldt under Opholdct
i Munchen (1637—46). Som Digter udnuerker
J. B. sig ved rig Fantasi og Tankedybde, og et

sprudlende Humor er hos ham forcnet med
inandig Alvor. Men Humanisten i ham tager

ofte Magten fra Digteren, saa at ban tit blivcr

sogt og smagles. Blandt hans Digtc findes 70

Mariaviscr (Oda- parthenite). Hans tyske Digtc

staa langt tilbage for de lat. Herder har i sin

•Terpsichore* i fri Efterdigtning gengivet en
stor Meengde af bans Oder og Epoder. Paa
W. Kaulbachs Maieri, > Reformstionens Tids-

alder<, har ogsaa J. B. fundet en Plads, og
1868 blev der i Munchen dannet en >Balde-

Vereinc, som ved aarlige Fester soger at op-

friske hans Minde. En samlet Udg. af hans
poetiske Vaerker udkom i Munchen 1729; flere

af hans Digte ere (Munchen 1870) overs, paa
Tysk af Job. Schrott og M. Schleich (G. Wester-
mayer, J. B., sein Leben und seine Werke,
Munchen 1868). Fr. N.

Baldnin. B. I. f. 1058, yngste Son af Grev
Eustache af Boulogue og den fromme Ida af

Lorraine, var en Broder til Hertug Godcfroy
(Gotfred) af Bouillon. Efter dcnnes Ded (1100)

blev han den hi. Gravs Beskytter og Konge af

Jerusalem. Allerede som Greve af Edessa havde
han rebet fremragcnde Egenskaber, og ban
maa betragtes som den egentlige Grundltegger

af Riget Jerusalem. Han dede 1118. — B. II,

Slaegtning af B. I, Greve af Edessa, blev, efter

dennes Ded, i den hi. Gravs Kirke salvet til

Konge af Jerusalem. Han anbefalede Tempcl-
herrerne til Bernard af Clairvaux og stettede

Hospitaliterne (Johanniternc). Han dede 1131.
— B. Ill, Sen af B. lis eldste Datter, Meli-

senda, og Grev Fulco af Anjou, blev 14 Aar

gl. (1143) ved sin Fadcrs Ded Konge af Jerusa-

lem. Han var gift med den gr. Kejser Manucls

Datter, Theodora, og dede 1162, kun 32 Aar

gl., begredt af Folket, som elskede og beun-

drede den ridderlige Helt. — B. IV, Sen af

B. Ill's Broder, Amalric, blev 13 Aar gl. (1173)

sin Faders Efterfolger. Han blev angreben af

Spedalskbed og dede ugift 1184. — B. V, Sen

af Markgreven af Montferrat og B. IV's Sester,

Prinsesse Sibylle, som efter sin ferste Mands
Ded segtede Guido af Lusignan, blev 1183, alt-

saa endnu for B. IV's Ded, i en Alder af 5 Aar

valgt til Konge af Jerusalem. Han dede alle-

rede 1186 (B. Kugler, Gesch. der Kreuzzuge,

Berlin 1880).

Baldwin, iErkebiskop af Canterbury 1185

—90, var ferst Biskop af Worcester (fra 11801

Han prsedikcde det andet Korstog i England

og tog selv Korset, men dede af Feber under

Accons Belejring.

Baldwin Lectures. 1885 dannede den episko-

pale Biskop Samuel Smith Harris i Detroit i

Wayne County i Michigan i Forbindelse med
nogle Lregnuend, bl. a. Henry P. Baldwin,
et Fond paa 10,000 Dollars, for hvis Renter

der aarlig af en herd Kleriker eller andet

Medlem af det episkopale Kirkesamfund ska)

holdes 6—8 Forelaesninger i Lighed med de

eng. Bampton Lectures (se d. Art.). 1886 aab-

nede Biskop A. Cleveland Coxe af Vest-New-

York Rsekken med nogle Foredrag om Intli-

tutes of Christian History. Alle B.-L. skulle

udgives i Trykken.
Balfour, Arthur James, engelsk Statsmand

og Tanker, f. 1848, har faaet sin Uddannelse
i Eton og Cambridge. 1874 kom han ind i

Underhuset, 1878—80 var han Privatsekretar

hos sin Morbroder, Markien af Salisbury. 1885

blev han Medlem af dennes ferste Ministerium.

1886 Statssekreter for Skotland, 1887 General-

sekreter for Irland, 1891 Skatkammerlord og

Leder af det konservative Parti i Underhuset.
1879 skrev han: A Defence of philosophical

Doubt; 1895 Foundations of Belief, being Sola
Introductory to the Study of Theology (overs,

paa Norsk 1895).

Balk, Bero II (= Bjern) Gregersson, Biskop i

Abo 1385—1412, er fedt i Balkis i Wemo ner-

ved Abo. Han havde, fbrmentlig i Paris, vundet
Magistergraden, og blev som Kannik i Abo en-

stemmig valgt til Biskop. Pave Urban IV under-

kendte dog Valget, som den, der alene havde
Besiettelsesretten ; men paa Grand af Bcros

store Lsrddom, rene Levned, ulastelige Sarder,

aandelige Erfarenhed og Ducligbed i verdslige

Sager gav Paven ham selv 6. Nov. 1385 sin

Beskikkelse. For at faa den pavelige Ud-

ntevnelsc rejste B. til Rom ; Rejsepengene slcafle-

des til Veje ved at scelge et af K.s Godser
(for 180 sv. Mark = 1450 finske Mark). Som
Biskop segte B. at udvide K.s Magt og Ind-

flydelse. I Abo Domk. oprettedes 2 nye Altre

(St Henriks og St. Eriks, samt St. Laurcntius's

.

K. flk ogsaa betydelige Donationer, 1403 skien-

kede Erik af Pommern og Dronning Margrete
300 Mk. Selv, mod at der daglig i Domkirken
til Dommedag skulde lseses en tidlig Messc
(missa aurora) for deres Foneldres og Ven-
ners Sjsele. Ogsaa af andre hejtstaaende Per-

soner, f. E. Bo Jonsson Grip og Karl Sparre,
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fik K. betydelige Forieninger, endog i Sverig,

og B. selv flk Masku og Piikkis Sogne >med
al kgl. Ret< a: Skatter og Sagefald. Aar 1396
tilstod B. 46 Dages Aflad til dem, som paa
festum reliquiarum (20. Jan.) og andre Hclgen-
dagc besegte Abo Domk., St. Mario; og St.

Karins K. 1398 oprettedes Arkidiakon-Stillingen

ved Abo Domk., og i B.s Tid nievnes farste

Gang (1403) Fransiskanerklostret og Skolen 1

Wiborg. 1408 tilbed Abbeden for Cistercienser-

klostret i Paadis (Estland) Biskop B. Broder-
skab og Delagtighed i nsevnte Klosterordens
gode Gerninger. Ogsaa i politiske Hverv deltog

B ; saaledes tiltraadte nan 1389 Raadsbeslut-

ningen om en Skat fra hele Riget til Dron-
ning Margrete. 1396 underskrev han Beslut-

ningen paa Norrkoping Herredag, 1398 var han
i Helsingborg, hvor han bevidnede Overens-
komsten mellem den tyske Ordens Stormester
og Dronningen m. H. til Gotlands Overdragelse
til sidstnaevnte, og 1408 bevidnede han i Kal-

mar Kong Eriks Brev om Kabet af Gotland
og Visby af den tyske Orden. Biskop B. dode
paa Kuusto Bispegaard d. 29. Juni 1412 og
blcv begraven i Abo Domkirke. A. N.

Ball, John, en af Lederne i den engelske
Bondekrig, skal oprindelig have hart til Wyclifs
• Poor Priests*. Han blev paa Grund af sine

fanatiske Pnedikener kastet i Fa?ngsel af jErke-
biskoppen af Canterbury, men befriet af en
Folkehob, for hvilken han holdt en beramt
social istisk Praediken over Teksten : >Da Adam
graved, og Eva spandt, man intet Spor af
Adeisnuend fandt«. Efter Undertrykkelsen af
Bondeopreret blev han greben og henrettet

(1381).

Balle. 1) Nikolaj Edinger B., den 16. evan-
gelske Biskop i Sjjellands Stift. f. 12. Okt.
1744 i Vestenskov paa Lolland, hvor Faderen
var Degn. Stndent fra Slagelse Skole 1762;
teol. Kand. 1765; udenlands i 3 Aar; flk Ma-
gistcrgraden i Kabenhavn 1768 og holdt der-
paa Forelsesninger i Leipzig. Efter et kort
Ophold i Danmark drog han atter paa Rejse
(uerlig til Gottingen) som Hovmester for et

Par unge Adelsmamd. 1770 blev han Dekan
paa Kommunitetet og begyndte kirkehistoriske

Forebesninger i Kebenhavn, 1771 Landsbypnest
i Hanherred, N. f. Limfjorden, men allerede

Aaret efter vendte han tilbage til Kebenhavn
som teol. Professor, dengang imedeset som den,
der vilde vaere Tolk for Tidens nye Ideer.

Han ndgav Larebeger i dc fleste teol. Disci-

pliner. 1774 Dr. theol. 1781 dode hans Hustru
(X. F. S. Grundtvigs Faster), og det folgende
Aar indgik han nyt iEgteskab med en Datter
af SjteUands Biskop, Harboe; saratidig adjun-
geredes han denne sin Svigerfader med Succes-
sionslofte. Vcd Harboes Dod 1783 blev B.

Biskop i SjteUands Stift; som saadan har han
vundet sit store Navn i den dske Kirkes
Historic Mod al Tidens fremstormende Van-
tro stod han klippefast og hsevdede utnette-
Hgt med Mund og Pen Krdm.s Sag, ligegyldig
om Spot og Haan haglede nok saa stjerkt ned
over ham. Fra 1793 holdt han hver Sendag
Aften Bibelltesning i en af Stadens Kirker.
Imod O. Horrebows Ugeblad, >Jesus og For-
naften<,fremfBrte han sit Religionsblad > Bibe-
len forsvarer sig selv« ; mod Malthe Mailers

>Repertorium« udgav han Bladet »Pligtankeret'.

Men han foragtede Tvangsmidlers Anvendelse
for at vserne om Kirkens Sag. Da Bastholm
1785 fremkom med sine sergelige, liturgiskc

Reformforslag, tog B. de gamle Kirkcskikkc i

Forsvar og udgav mod Bastholm en Pastoral-

skrivelse >Vej til Htederllghed for gejstligc<.

For at komme Tidens Krav i Made udarbejdede
han en ny Laerebog, der kunde afiese Pon-
toppidans Forklaring, og som efter forskellige

iEndringer udkom 1791 og befaledes indfert

i Landets Skoler inden 1794. Den var ene-
raadende ved Ungdommens Undervisning indtil

Midten af 19. Aarh. Af samme Motiv udsprang
ligeledes hans Arbejde for at skaffe en ny
Psalmebog i Stedet for Kingos og Guldbergs.
Frugten af adskillige Aars Forslag og Kommis-
sionsbetsenkninger blev »den evangelisk-christe-

lige Psalmebog < (1798). For Almueskolcns
Reform arbejdede han ogsaa ivrigt ligesom
for Skolelsererseminariers Oprettelse. Han var
den omhyggcligste Ven og Raadgiver for Praest-

erne, og sit omfangsrige Stift naaede han
omtrent 5 Gange rundt i sine 25 Bispeaar.

1800 blev han kgl. Konfessionarius og bekliedte

denne Stilling til sin Dad; men Bispeembedet
nedlagde han 1808, da han felte sig >svsekket

ikke blot ved oversptendt Arbejde, men af
mangefold tilstedende Kummer<. Tunge og
trange sneg hans sidste Aar sig hen. D. 19.

Okt. 1816. (Biografler af J. Mailer, 1817 og
af L. Koch, 1876). A. J. — 2) Nikolaj Edinger
B., Sennesans Sen af Biskoppen, f. 1839 i 01-

strup Prestegaard i Sydsjelland, Student 1858,

teol. Kand. 1864. Allerede som Skoledreng var
han fast besluttet paa at ville gaa til Gran-
land, naar han var frerdig med sine Eksamincr;
og 1865 drog han derfor afsted og blev Semi-
narielsrer og Missionsr i Grenland. 1869
Seminarieforstander og Missionser ved Jakobs-
havn; 1870 ved Godthaab, hvor han siden

den Tid har virket, kun afbrudt ved et Par
Besag i Danmark. A. J.

Ballerini. 1) Antonio B., ital. Jesuit, f. i

Bologna 1805, d. 1881, har skrevct en Kom-
mentar til Busenbaums Medulla, der efter hans
Dad er bleven udgivet i 7 Bd. af hans Ordens-
broder D. Palmieri (Prato 1889—93). 1850
aabnede han i Principii delta scuola Rosminiana,
esposti in lettere famigliari da un prete Bo-
lognese et Angreb paa Rosminis (se d. Art.)

Filosofi. 1854 paabod Rom imidlertid baadc
B. og Rosmini Tavshed. men senere kom der
fra anden Side nye Angreb paa Rosmini. —
2) Pietro (f. 7. Sept. 1698) og Girolamo B.

(f. 29. Jan. 1702), 2 laerde Bredre fra Verona,

have i Facllcssskab udgivet flere af Kirke-

fiedrene og Skolastikcrne (Zenon af Veronas
Pnedikener, 1739; Raimondo af Pennaforte,

1744; Ratherius af Verona, 1756; Leo d. st..

1757). Pietro havde sin Styrke paa det dog-

mat, og kirkeretlige Omraadc. Girolamo paa
det historiske. Pietro, der dede 1769, blev ind-

viklet i forskl. teol. og kirkeretlige Stridighcder

og var en ivrig Forsvarer af Pavedammcts
Ret over for Febronianismen ; hans til Udg.
af Leo d. st.'s Vsrker fejede Afhandling om
de kanouiske Retssamlinger far Gratianus har
gjort Epokc i den kanon. Rets Litcraturhist.

Girolamo dode o. 1775. Fr. A'.
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Balmes, Jaime, spansk Teolog og Filosof, f.

28. Aug. 1810 i Vich i Catalonien, boede dels

i Vich, dels i Cervera, Madrid og Barcelona
og udfoldede en betydelig relig. og filos. For-
fattervirksomhed. Han blandede sig ogsaa i

de polit. Stridigbcder. 1840 gjorde han Ind-

sigelse mod Inddragelsen af Kirkegodset; 1845
sogte han forgseves at skaffe Spanien Fred ved
at faa Dronning Isabella til at aegte Don Car-

los's aeldste Sen. Han dode 9. Juli 1848, prist

af sine Landsmsnd som >den store Apologet
for den kat. Tro< og som en legte kr. Filosof.

I filos. Henseende er han en Discipel af Thomas
fra Aqvino og Ny-Skolastiker. Dc fleste af

hans Skr., der alle udmserke sig ved en klar

Tankeudvikling og et glimrende Sprog, ere

overs, paa Tysk, saal. >Briefe an einen Zweif-
ler< (Rcgensb. 1864), > Polit. Schriftenc (Regensb.

1847), »Vermischte Schriften< I—HI (Regensb.
1855 f.). Hans store Skrift om Katolicismen
og Protestantismen blev overs, paa Tysk 1862,

hans vidtleftige Fundamentalfilosofi 1855 f., hans
Elementarfilosofl 1852 f., det forste af F. Hahn,
de 2 sidste Skrifter af F. Lorinser (A. de Blanche
Raffin, J. B., sa vie et ses ouvrages, Paris 1849).

Balsamon, Theodor, gr.-kat. Jurist, var farst

Diakon i Konstantinopel, derpaa Sofiakirkens
Prokurator (Nomofylax) og Arkivar (Kartofylax)

og tilsidst Patriark i Antiokia. Efter Kejserens
og den konstantinopolit. Patriarks Opfordring
skrev han (mellem 1166 og 1177) en Kommen-
tar til et Par aeldre gr. kirkeretlige Samlinger
(Fotios's >Nomokanon< og >Syntagma<)- Han
dede o. 1200.

Balslev, dsk Presteshegt. 1) Rasmus B.,

f. 3. Febr. 1762 i Guldbjerg paa Fyn. Blev
Kand. 1783 og 6 Aar senere Faderens Efter-

felger som Sognepr. i Haarslev, hvor han dode
Juledag 1840. B. havdc ikke ringe Betydning
for det vaagnende, aandelige Liv paa Fyn, som
dannede en Modvtegt mod Rationalismen. Tid-
ligt var hans Opmsrksomhed bleven henledet
paa Herrnhuternes Menighedsliv i Kristiansfeld,

som han tilmed ved et Besag lserte at kende
paa ferste Haand. I sin Studentertid havde
han derfor taget Del i Bredremenighedcns Guds-
tjeneste i Kabenhavn og sympatiserede hele sit

Liv igennem med denne stille, fromme Ret-

ning. Som Medlem af en fynsk Praesteforening,

der havde dannet sig 1800 med det Formaal
at udbrede smaa Opbyggelsesboger biandt Al-

muen, udgav han 1806 >Opbyggclige Betragt-

ninger for syge<. B. skildres som en fred-

elskende, fojelig, godmodig og sagtmodig Mand.
— 2) Carl Frederik B., f. 10. Jan. 1805 i

Haarslev, Son af ovennsevnte. Blev Hand. 1827,

studerede og informerede i 6 Aar, 1833 Sognepr.
for Vejerslev og Blidstrup Menigheder; 1850
Sognepr. ved Ribe Domkirke og Stiftsprovst

;

1860 forflyttet til N. Broby, hvorfra han 1867
blev kaldet til Biskop over Ribe Stift, hvor
han ved sin milde og elskvaerdige Personlighed
vandt Indgang og Tilslutning. I denne Stilling

dode han 11. Marts 1895. Ved sit 50aarige

Embedsjubiheum blev han 1883 udnsevnt til

.Eresdoktor i Teol. Han udgav 1844 en lille

Laerebog i Bibelhistorie og 1849 >Luthers Kate-
kismus med en kort Forklaring<. Oprindelig
havde han udarbejdet disse Boger til Brug for

sine Born, hvera han selv underviste. Ved et

ministerielt Cirkutere af 1856 afskafiedes Ballcs-

Laerebogs Eneret, og B.'s smaa Boger vandt
inden lang Tid en overordentlig stor Udbredelse,
saa meget mere som Katekismusforklaringen
autorisedes til Skolebrug. — 3) Rasmus Lanrits
B., f. 19. Febr. 1833 i Uggerslev. Efterat vaere

bleven Kand. 1857 var han i 12 Aar personel

Kapellan paa Fyn. 1870 blev han Sognepr. i

Egense ved Svendborg; forflyttcdes 1876 til Paa-
rup ved Odense. D. 1896. Han har udgivet >Bi-

bellossning i Hjemmet<, en let fattelig Udlaegning
af den hi. Skrifts Boger, beregnet for ulierde

Bibellassere. — 4) Lanrits Nikolaj Vilhelm
B., f. 6. Aug. 1850 i Haarslev; blev Kand.
1875. Var fra 1877 personel Kapellan forst i

0ster Egesborg, senere hos sin Fader, indtil

han 1884 efterfulgte ham som Sognepr. i Haars-
lev; han var den fjerde af sin Stegt, som har
bekhcdt dette Embede i lige nedstigende Linje.

1894 blev han Provst. Han har bl. andet
skrevet en Opbyggelsesbog, >Kristelig Ledsager,

en Formanings- og Trostebog for unge og gamle
af en Landsbyprsestc (1883). Sammen med
Pastor John Hansen har han 1885 udgivet >En
lille Huspostille<, som indeholder korte Prae-

dikener. /. P.

Baltasar. 1) Se Belsasar. — 2) I Legenden
er B. Navnet paa en af de hi. tre Konger.
Hans Fest holdes 11. Jan. i K61n, hvis Dom-
kirke ifolge den rom.-kat. Tradition skal gemme
hans Lig.

Baltzer, Johann Baptist, rom.-kat. Teolog,

f. 16. Juli 1803 i Andernach ved Rhinen, stu-

derede 1823—27 Teol. i Bonn under Hermes.
(se d. Art.), blev 1827 Repetent i Bonn, 1829
Priest i K61n, 1830 Prof, i Dogmatik i Breslau.

Oprindelig var han Hermesianer, men lidt efter

lidt forlod han Hermes for at slutte sig til

Anton Gflnther (se d. Art.). Som Guntherianer
skrev han >Beitrage zur Vermittelung eines

richtigen Urtheils flber Katholicismus und
Protestantismus< (Breslau 1839—40), der frem-
stillede Gunthers Filosofi som det rette Middel
til at forlige alle Modscetninger, ogsaa de kon-
fessionclle. 1844 tog han til Genmaele mod
den ref. Breslauer-Superintendent Falk, Fader
til den senere preuss. Kultusminister, som i

sin Praediken paa Reformationsfesten 1843 havde
rettet et staerkt Angreb paa Romerk. Til Len
for sin djaerve Polemik blev han 1846 Dom-
herre i Breslau. 1848 og 49 virkede han ivrig

for Udbrcdelsen af Borromaeus-Foreningen i

Schlesien og tog i det hele megen Del i det rom.-
kat. Foreningsliv. Men da Rom fordomte Gfln-

thers Filosofi, tog B. denne i Forsvar (»Neue
theol. Briefe an Dr. A. G.«, Breslau 1853), og
samtidig sendte han Pius IX et lat. Skrift, i

hvilket han hsevdede, at Gunthers Filosofi var
ortodoks. I Nov. 1853 modte han i Rom for

mundtlig, sammen med Prof. Gangauf fra Augs-
burg, at forsvare sin filos. Overbevisning, men
Forsvaret mislykkedes: Gflnther blev fordamt
og underkastede sig Roms Dom. Det samme
gjorde ogsaa B. 1857. Trods dette Skridt

vedblev han dog at vaere mistaenkt for filos.

Ksetteri, og 30. April 1860 udsendte Pius IX
et Breve imod hans Laere. Derefter udbred
der en bitter Strid mellem B. og Fyrstbiskop

Ffirster af Breslau, som vilde forbyde ham at

fortsastte sine Forelxsninger. Da DSllinger 19.
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Jan. 1870 offcntliggjorde sit Angreb paa Ufejl-

barhedsadressen, sluttede B. sig til dette, hvor-

for Biskoppen 18. Nov. 1870, med Pavens
Billigelse, suspenderede ham, og 1. Jan. 1871
blev bans Len som Domherre holdt tilbage,

fordi han havde sluttet sig til den gl.-kat. Be-
v.-egelse. Han dade 1. Okt. 1871 i Bonn paa
et Besog hos sin Vcn, Prof. Knoodt, og ligger

begraven de> (E. Melzcr, Dr. Baltzer, Mannheim
1876X Fr. N.
Balnse, Etienne, Diplomatiker og Kirkehi-

storiker. f. 23. Nov. 1630 i Tulle, modtog den
forste Undervisning i sin Fedebys Jesuiter-

Kollegium. Seuere studerede han FilosoA og
Jura i Toulouse, men syslede i sin Fritid med
I'ndersogelser af hist. Aktstykker, og 1656 kaldte
Pierre de Marca, senere ^Erkebiskop af Paris,

ham til Hovedstaden, hvor han levede for de
Studier, der vare ham saa ksere. Eftcr Marcas
Dod (1662) opholdt han sig en Tidlang i Auch
og Reims, men 1667 kom han tilbage til Paris

som Bibliotekar ved Colberts Bibliotek, og i

33 Aar arbejdede han der. 1689 blev han
Prof, i Kirkeret og 1707 Inspektor ved Collige

Royal, men 1708 faldt han i Unaade og blev,

berovet sine Embeder og sine Ejendele, vist

ud af Hovedstaden. 1713 fik han Lov til at

komme tilbage. Han dade 28. Juni 1718. Han
har udgivet flere Kirkefaedrc (Cyprian, Salvian,

Vincentius osv.) og en stor Miengde kirkehisto-

riske Aktstykker.
Bamberg. Bispedemmet B. blev grundlagt

1007 af Henrik 11, og en Del af Wurzburger-
stiftets Omraade henlagt til det. Oprindelig
stod Biskoppen i B. under Mainz, men 1817
blev B., ved det baierske Konkordat, ophejet
til et .KrkcbisjX'domme med 3 Lydbiskopper
AVurzburg, Eichstatt og Speicr). — Biskop
Suidger af B., Pave under Navnct Clemens II

1046—47), ligger begraven 1 Domkirken i B.

Denne er en af de herligste romanske K. i

Tyskland (paabegyndt 1004, fuldendt i tidlig-

gotisk Stil) med estl. og vestl. Kor, Krypte, 4

Taarne, og den indeholder nogle af de betyde-
ligste Skulpturer fra den tyske Middclalder.

Bambino (ital.), lille Barn. Santissimo B.

kaldes Jesusbarnct, men sserlig bruges Be-

tegnelsen om den rigt pyntcde, af ^delstene
funklende Dukke, som opbevares i Kirken Ara-
coeli i Rom og udstillcs i >Krybben (presepe)

Juleaften og den folgendc Hejtid indtil Epifani-

dagen. 1 disse Dage holde Born fra 5—10 Aar
>Pnedikener« i Kirken foran B. Sserlig An-
scelse nyder B. i Aracoeli for sin undergorende
Kraft, bvorfor den i V'ogn kores rundt til syge.

Bamot-Baal (Josva 13, 17), Baals Oflerhaje,

ct Sted i Moab i Na?rh. af Baal-Meon; det til-

faldt Rubens Stamme. Herfra udtalte Bileam
Vclsignelsen over Israel (4 Mos. 22, 41).

BatnpScld, Francis, cngelsk Sektstiftcr, op-
dragen i Oxford, praesteviet 1641, var ferst

Pnest i et Sogn i Dorsetshire. Hans idelige

Prstdiken om, at K. trsengte til en Rcf., vakte
Sognefolkenes Uvilje, og han forlod sin Meuig-
hed for at tage imod en Pnebende ved Dom-
kirken i Exeter. 1662 tvang Uniformitetsakten
ham til at opgive denne, og fra 1666—75 sad
han fengslet. 1672 udgav han: The Judg-
ment of Fr. B. for the Observation of the Jewish
or Seventh-dag Sabbath, og da han 1675 var

kommen paa fri Fod, samlede han en Kreds
af Syvcndedags-Baptister (se d. Art.) om sig.

1682 blev han paany sat i Ftengsel, og han
dade i Newgate 16. Febr. 1683.

Bampton Lectures. Pnesten John Bamp-
ton, der dade 1751 som Kannik i Salisbury,

testaraentcrede sin Ejendom til Universitetet i

Oxford, for at der af den skulde oprettes et

Legat. Det skal hvert Aar tildeles en frem-
ragende engelsk Teolog, mod at denne holder
8 apologetiske Foreltesninger for Universitetet

i Oxford og siden udgiver disse i Trykkcn.
1779 begyndte Foreltesningerne, og ved John
B.'s Gave er der i Aarenes Lob fremkaldt en
lang Raekke udmaerkede tcol. Arbejder. De
mermere Bestemmelser om Valget af Fore-
hi'seren og Foreliesningens Indh. kan ses af det

Uddrag af John B.'s Testamente, der trykkes

foran alle B.-L. Oprindelig udgjorde Renten
af John B.'s Efterladenskaber 120 Lstl.; nu er

den o. dobbelt saa stor. En Oversigt over
Indh. af B.-L.'s fra Aarh.'s Beg. til 1894 er
given i J. Hunt, Relig. Thought in England in

the 19th Century (London 1896) 292 f. Fr. N.
Bancke, Mogens, Psalmedigter, Pnest i

Svannike og St. lbs paa Bornholm og Provst
1579—88. I Hans Thomissans Psalmebog Andes
4 af bans Psalmer med Market M. B., men kun
een af disse har faaet Plads i de senere udkomne
Kirkepsalmebeger: >Vi takke dig, o Gud, vor
Fader ksere<. Hans >AUe Sendagers og Festers

Evangelica udi Riim at siunge sammensait,

1577<, oplevcde Acre Oplag, men har ikke ydet
noget Bid rag til Kirkepsalmebogerne. J. N. S.

Band. 1) I Skriften. Efter Mt. 18, 17 gav
Hen-en sine Disciple den Befaling, at en Broder,

som forsaa sig mod en andcn og ikke vilde

forlige sig med ham, selv efter at Menigheden
havde undersegt og demt i Sagen, skulde vsere

som Hedningen og Tolderen, altsaa lukkes ud
af Menighedens Samfund. For at bevare Kajrlig-

heden og Renheden maatte Menigheden have
denne Ret og Forpligtelse, baade for sin egcn
Skyld og for dens, som blev udelukket. Til

Befalingcn knyttedes Myndigheden til at for-

lade og >beholdc< Synd (Mt. 18, 18; 16, 19;

Joh. 20, 23), og i Overensstemmelse hermed
handledes der i de apostolske Menigheder (1

Kor. 5, 9—11; 2 Thess. 3, 14; Tit 3, 10).

Hcrtil kan ikke henregnes 1 Kor. 5, 3—5 (men
derimod 5, 2), 1 Tim. 1. 20 og Ap. G. 5, 1 f.,

hvor en sseregen Apostelmyndighed fremtneder.

Band er Udclukkelse fra Menighedens Samfund
i Henseende til alt, hvad dette rummer, og
fremtneder i ny Testamente kun under een
Skikkelse. Forskellige Grader Andes der ingen

Antydning af; disse tilhere en senere Ud-
vikling. — Forevrigt maa der som historisk

Forudsaetning for denne Hen-ens Anordning
henvises til den Skikkelse, som de gamle,

strenge Bandslove fra Fortiden havde faaet efter

Hjemkomstcn (se t. Eks. Esra 10, 8) og som
trader frera ved Lejligheder som Lk. 6, 22;

Joh. 9, 22; 12, 42; 16, 2. A. A. — 2) Kirke-
ligt B. I Henhold til de ovenfor anferte Ord
af Kristus og til Apostlenes Praksis, og efter

Synagogernes Forbillede, holdt den kr. Menig-
bed fra den teldste Tid af Tugt over for sine

Medlcmmer. Tugten blev forst og fremmest
ovet ved Dobefonten; ogsaa dertil sigtcde
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Katekumenatet (se d. Art.)- Men der blev

tillige vaaget over de debtes Levned, saa godt

Forkoldene tillod det. I store Menigheder,

eller naar Forfalgelser truede, var det naturlig-

vis vanskeligt at holde den fornedne Tugt, og

der var ikke alle Vegne lige stor Tilbejelighed

til Strenghed; i Nordafrika og Spanien var

man strengere end i Rom, jEgypten og 0ster-

ledcn. De fleste Steder udelukkede man vist

oprindelig for stedse dem, der havde gjort sig

skyldige i store Synder som Hor, Afguds-

dyrkelse og Mord; men i Tidens Lob maatte

den store K. gore Indremmelser til den mskl.

Skrobellghed, medens Sekter som Novatianere

og Donatister fastholdt den oprindelige Streng-

hed. Allerede i Beg. af 3. Aarh. blev Bods-

tugten i Rom mildnet over for dem, der faldt

i kedelige Synder, og ved Midten af Aarh.

blev der baade der og andensteds vist Skaansel

over for dem, der havde ladet sig lokke til

Afgudsdyrkelse (se Art. Faldne). — Egentiig

var det Menigheden, der baade skulde vedtage

Udelukkelsen (excommunicato, dvad-tfitt, Ana-

tema) og Genoptagelsen (reconciliatio, pax), for

saa vidt denne kunde flnde Sted; men som
>Guds Yndlinger« tillod Bekendernc (se d. Art.)

sig fl. Steder at gaa i Forben for de >faldne<

og, med storre eller mindre Beskedenhed, at

udstede >Fredsbreve< om Genoptagelsen af

disse. I Lebet af 3. Aarh. bleve Biskop-

perne baade Dommere og Fuldbyrdere af

Menighedernes Vilje m. H. til >de faldne<,

nogle Steder (som i Carthago) dog kun under
stadig Raadfersel med Menighederne. — Kun
hvor der var given offentlig Forargelse, fandt

Udstedelsen Sted. >Hvor Synden ikke er aaben-
bar<, siger Origenes, >kunne vi ikke stede nogen
ud af Menigheden ; ellers kunne vi let komme
til at rykke Hveden op med Ugnesset<. De
udstedte vare ogsaa Genstand for en lignende

kirkl. Tugt og Opdragelse som Katekumenerne
{se Art. Bod), inden de efter en hejtidelig

Genoptagelse bleve stedede til den hi. Nadver.
I Frimcnighedstiden vedkom Kirketugten kun

Menigheden, men allerede under Theodosius
d. st. og bans Senner bleve relig. Forsyndelser
betragtede som offentlige Forbrydelser (crimina
publico), der ogsaa hjemfaldt til Statens Af-

straffelse, og det blev tilladt K. at paakalde
Statens Hjelp over for genstridige. I den ferste

Del af Middelalderen trsngte Adskillelsen

ml. det lille og det store B. (excommuni-
catio minor et major), der havde sit Forbillede

i Synagogens Adskillelse ml. >Udelukkelse< og
>Udstedelse« (Kerem), igennem overalt, og
Kirkeretten gav nojagtige Bestemmelser om
Brugen af dem begge. Det lille B. (i Beg.

kaldt excommunicato), der vtesentlig bestod i

Udelukkelse fra K.'s Sakramenter, var en op-
dragende Forholdsregel, et Led i Sjielesorgen

;

det store B. (Anatema) var derimod Kirkens
storste Straffemiddel. Det lukkede ude fra alle

K.'s Velsignelser og hele K.'s Naade. Den band-
satte maatte ikke overvsere en Mcsse, og hvis

han dede, fik han ingen kirkl. Begravelse; den,

der plejede Samfund med ham, hjemfaldt til

det lille B., i visse Tilfeelde endog til det
store. — Forudssetningen for Romerk.'s Brug af
B. er, at der foreligger en aabenbar, alvorlig For-
syndclse (manifesto, non parva nee levis causa).

Biskoppen har, som en Del af sin Jurisdiktions-

ret, Ret til at bruge B. i sit Stift, og hansKendelse
skal da agtes ogsaa udenfor dette; B. er >Bi-

skoppens Vaabenc (mucro episcopi). Men Paven
har, i Kraft af Primatet, Ret til at bandlyse alle

K.'s Medlemmer, Liegfolk saa vel som Klerikere.

Naar en Biskop eller Praest bliver bandlyst.

miste alle de kirkl. Handlinger, han foretager,

deres Gyldighed. Bandstraalen kan kun
rettes mod levende, ikke mod dede, kun mod
debte og tilregnelige og mod dem, der have

naaet Skelsalder; men hverken Kan eller Stand,

hverken Rigdom eller ydre Stilling, kan fri for

B. Da Bandlysningen er et Udslag af den
kirkl. Jurisdiktion, kan den enkelte dog kun
bandlyses af den, der har Jurisdiktionsret over

ham. Heraf felger, ifelge den strengt kuria-

listiske Teori, at en Pave aldrig kan blive band-
lyst; thi ingen jordisk Magt har, efter denne
Teori, Jurisdiktionsret over ham. — Kirke-

retten knevede i Middelalderen, at den borgerl.

Magt skulde serge for, at B. altid fik de rettc

borgerl. Felger. Saaledes lovede Stauferen

Frederik II, at den, der uden at sage For-

ligelse med K., i 6 Uger havde vaeret bandlyst,

efter den Tids Forleb skulde falde i Rigets

Acht. Naar en Fyrste blev bandlyst, havde
Bandet de alvorligste Felger. Paa Rigsdagen i

Tribur (1076) erkUerede Fyrsterne, at hvis

Henrik IV ikke inden 1 Aar blev lest fra

Bandet, vilde de (juxta leges palatinas) ikke

under nogen Omstaendighed lcenger erkende
ham for Konge, og Undersaatter bctragtedes

allerede dengang som leste fra Troskabseden.
naar deres Konge blev bandlyst. En Kejser.

der var bandlyst, blev kun kaldt princeps
(Fyrste), ikke imperator. Den hensynslese
Maade, paa hvilken Paverne, isser i 14. Aarh..

brugte B., svaekkede dets Betydn., og den
nyeste Tids Bandlysningcr have ikke haft den
enskede Virkning. Se Art Bod, Interdikt og

Sksertorsdagsbulle (F. Kober, Der Kirchenbann,
2. Aufl., Tub. 1863). —

I de Lande, hvor Ref. blev gennemfert,
mistede det middelalderl. B. sin Betydn. I

de schmalkaldiske Artikler (III, 9) forkastede
Luther det store B. som >en borgerl. Straf.

der ikke vedkom K.'s Tjenere<, hvorimod han
godkendte det lille B. som en sand og kr.

Ekskommunikation, der holder haardnakkede
Syndere borte fra Nadveren, indtil de bedre
sig. Men han advarede mod Sammenblanding
af den kirkl. og den borgerl. Straf. Anden-
steds minder han om, at Menigheden skal tages

med paa Raad, og han vil have Mt 18, 15 f.

neje fulgt. Foruden det lille B., der ude-
lukker fra Nadver, Fadderskab, og ofte tillige

fra kirkl. Vielse, godkende nogle Iuth. Kirke-

ordninger ogsaa det store B. som en hejtidelig

Udstedelse af det kirkl. Samfund. Naar den.
der var falden i B., viste sand Anger, blev
han atter stedet til Nadveren. Bandscettelsen
har dog kun i ringe Grad vaeret brugt i luth.

Landskirker.

Den dske Kirkeordinans har et eget Afsnit
om, >huorledis de forherdede skulle band
settisc, men i Danmark og Norge er Kirke-
tugten i Brugen uden Tvivl i Reglen bleven
indsknenket til den mildere Form: Ude-
lukkelse fra Nadveren. Bandsaettelsen gen-
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indfurtes imidlertid, endog i forstterket Form,
ved Forordn. af 27. Marts 1629 og gik over
baade i Recessen, Christian V's Lov og Rl-
tualet; men Lovens Bestemmelser ere, trods
Forordn. af 23. -Dec. 1735, nappe blevne al-

mindelig fulgte. Allerede i Patentet af 1. Okt
1737 bed det, at Kirketugten kun skal gennem-
fores, >saavidt til Menighedens Forbedring og
uden Public! Uro ske kan<, og Lovens Be-
stemmelser bleve i Tidens Lob i al Stilhed
ophtevede ved ikke at bruges. — Den sv.

Kyrkolag af 1686 godkender baade det lille

og det store B., ved hvilket den bredefulde
•uteslates fran allt samqvam och umgange
med annat folk in sin hustrus, barns och
tjenstehjons<. Men Kyrkolagens Bestemmelser
om B. have ingen praktisk Betydn. faaet.

I den reformerte Kirkeafdeling blev Tugten
bctonet sterkt som Kendetegnet paa den sande
K. Calvin udtalte sig dog imod, at de, der
ikke vilde adlyde Pnestens Formaninger, bleve
overgivne til 0vrigheden; men i Tidens Lab
tilfaldt Kirketugten i Geneve Konsistoriet, og
der blev den kirkl. Tugt helt blandet sammen
med Politistraffe. Ved det store B. blev den
bandlyste udstedt af Kirkesamf., saa at han
for de troende skulde vsere en Hedning og en
Tolder. der knn skulde bringe alle Kr. til at

skclve. Se Art. Kirketugt Fr. N.
Bang. 1) Anton Christian B. horer til de

mange norske Biskopper i dette Aarh., der have
Turet af Bondestand. Han blev fedt paa Done
i Nordland 18. Sept. 1840. Efter som Gut at
hare roet Fiske gennemgik hau Seminariet
paa Tromse og ktempede sig frem til Artium
(1862) og teol. Embedseksamen (1867). Hans
Interesse for Kirkehistorie vaagnede tidlig. Som
Kapellan hos Provst Bugge i Gran (1868—72)
og som Kateket paa Tromsa (1872—74) ud-
arbejdede han sit bekendte Vserk om H. N.
Hauge, hvilket grundlagde hans videnskabelige
Anseelse. Sine kirkehistoriske Studier kundc
han bedre fortstette som Prtest paa Gaustad
Sindssygeasyl ved Kristiania (1874—85), i hvil-

ken Tid han foretog et Par liengere Studie-
rejser til Udlandet, samt erhvervedc sig den
teol. Doktorgrad. Med Forkierlighed dyrkede
han Studiet af Oldtidens Kirkehist, og Frugten
heraf var de grundige Arbejder: >Kirken og
Homcrstatcn < og >Julian den frafaldnec Hoved-
feltet for hans Granskning har dog v<eret Nor-
ges Kirkehist, som han har belyst ved Here
fortneffelige Skrifter: >Udsigt over den norske
K.s Hist under Katol.c, >Udsigt over den
norske K.s Hist, efter Reformationen<, >Den
norske K.s Hist, i Reformationsaarhundredet<

,

samt ved en Mengdc specielle Afhandlinger.
Serlig Opsigt vakte hans Studier over den
nordiske Mytologis Oprindelse. i hvis Opfatning
han har bidraget til at fremkalde et Omslag.
Fra 1885 var han Prof, extraord. 1 Teol. ved
Kristiania Universitet. Hans praktiskc Dygtig-
hed har gjort ham til en raeget benyttet Mand.
1 1883 indvalgtes han i en Kommission til Be-
dammelse af Udkast til en ny Katekismus-
forklaring. Dette forte til flere vardifulde Bi-
drag fra hans Haand til Forklaringssagens Los-
niag i Norge. 1887 var han Medlem af det
I'dvalg, der skulde revidere Hitualet og fra
1*92 deltog han i den norske Bibeloverstettelse.

Kirke-I«ksikon for N'orden. L

1893—95 havde han Sajde 1 den Stangske Re-
gering. Efter derpaa at have virket nogle

Maaneder som res. Kap. ved Trefoldlgheds-

kirken 1 Kristiania blev han Sommeren 1896
valgt til Biskop over Kristiania Stift A. B. —
2) Christen Staphensen B., en Kebmandsson
fra Aalborg, blev Kapellan i Solum i Akershus
Stift o. 1614; 1621 blev han Sognepr. i Rome-
dal paa Hedemarken. 1650—62 udgav han en
>Postilla catechetica* i 8 Bd., hvert paa o. 1000

Sider. Dette vidtleftige Vserk skal vaere en Ud-
lseggelse af Luthers lille Katekismus; de 5 ferste

Bind slutte sig til Katekismens 5 Parter, de 3

sidste omhandle forskl. Punkter af den specielle

Etik. For at faa sine Skrifter trykt flk B. den
kbhvnske Bogtrykker Melchior Martzan til at

oprette en Filial af sit Trykkeri i Kristiania,

det ferste i Norge. Men B.'s omfattende For-

fattervirksomhed bragte ham selv 1 ekonomisk
Elendighed. 1657 tog han sin Afsked som
Prssst og flyttede til Kristiania. Der dode han
1678 som Lem 1 Oslo Hospital. — 3) Hans
Otto B., f. i Hillered 19. Sept. 1712, studerede

Teol. i Kebenhavn, siden med kongelig Under-
stettelse i Halle, og dode som teol. Prof, i

Kbhvn 31. Okt. 1764. Af hans Arbejder maa
mevnes den forholdsvis vidtloftige Indledn. til

Judas's Brev, samt en kort Disputats (De logica,

lima judicii, 1735), hvor Logiken stilles i samme
Forhold til Teol., som Deren til Huset. — 4)

Henrik Vilhelm Theodor Falkenberg B., f.

21. Marts 1843 i Horsens, teol. Kand. 1869,

blev prsesteviet 1871 og er nu (1897) Sognepr.

til Hvalso og Sserlese. Han har skrevet: >Latin-

skoleliv og Studenterliv«, >Preestegaardsliv i

Tidsrumraet fra Reform, til det syttende Aarh.'s

Slutning<, >Hekseforfolgelser i gamle Dage,

sterlig i Danmark<, samt flere kirke- og personal

-

hist Afhandlinger. — 5) Knud Sevaldsen B.,

1 i Kristiania 1633, hvor Faderen, Mag. Sevald

Thomesen, var Pnest, kom efter dennes Dod
til Danmark og dimitteredes fra Sore Skole.

1662 blev B. Priest til Toten i Kristiania Stift

og scnere Provst i Hadelands Provsti. B. var

en nidkter Prsest og udgav flere gudelige Skrifter,

deriblandt >En ny Psalmebog for Guds Bern
i Totens Menighed< og en Katekismnsforklaring

under Titel: >Dend sade oc velsmagende Cate-

chismi Bryst-Melckc, der 1865 paany er udgivet

af Prof. Caspar). D. 1694. — 6) Marcus Frede-

rik B., f. i Niestved 1711, udnaevntes 1739,

efter en Tid at have vteret Laerer ved Waisen-

huset i Kbhvn, til Hospitalsprest i Trondhjem
og steg her til Stiftsprovst og sluttelig til Biskop
over Trondhjems SUft (1773—87). Skont han
forst i en fremskreden Alder blev Biskop, visi-

terede han dog Nordland 1775, og han holdt

sig siden ved ivrig Breweksling vel underrettet

om Forholdene deroppe. B. var tillige en dygtig

Pnedikant D. 15. Juni 1789. — 7) Niels

Hansen B., f. 10. Aug. 1614 1 Klinte Pneste-

gaard paa Fyn, flk som Student sit Soskende-

barn. Prof. Thomas Bang, til Pneceptor. Siden

fortsatte han sine Studier i Nederlandene, blev

efter sin Hjemkomst Priest og udntevntcs 1663

til Biskop over Fyns Stift. 1668 kreeredes B.

per bullam til Dr. theol. Som Biskop viste B.

megen Omhu for Stiftets Gejstlighed, og efter

hans Opfordring oprettedes der 1665 en gejstlig

Enkekasse ved frivilligt Sammenskud fra alle
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Prtesterne i Stiftet. D. 17. Okt. 1676. — 8)

Olnf B., f. i Middclfart, rimeligvis 1480. B.

var en dygtig Klerk, lige brugbar i gejstlige

og i verdslige Forretninger og kom under Op-
hold i Udlandet i Forhold til den pavelige

Legat for Landene i Nord- og 0steuropa, Kard.
Thomas, iErkebiskop af Gran i Ungarn, hvis

Tillid han synes at have vuudet i en ualminde-
lig Grad. Af denne blev han 1514 kreeret til

Comes Palatinus, og efter hans Anbefaling op-

hejede den ungarske Konge B. med hans Efter-

kommere i Adelsstanden. B., der mest op-

holdt sig i Ungarn og Rom, fulgte neje med
Forholdene i Danmark og synes at have del-

taget i de vanskelige Forhandlinger mellem
Christiern II og Pavestolen. D. 24. Dec. 1522.
— 9) Peder B., hvis Fedselsaar er ukendt,

blev ved sin Morbroder Jakob Erlandsens Ind-

flydelse valgt til Biskop i Roskilde, da denne
var bleven valgt til iErkebiskop 1 Lund, og
stillede sig afgjort paa hans Side i Striden

med Kong Christoffer I. Saa snart Kongen 6.

Febr. 1259 havde ladet .Erkcbiskoppen fsengsle,

forbed derfor B., i Henhold til Vejle-Konstitu-

tionen af 1256, al Gudstjeneste i sit Stift, men
han maatte kort efter flygte til Hertug Jaromar
af Rygen, sammen med hvem han dog snart

vendte tilbage og bl. a. deltog i det blodige

Slag ved Ntestved (1260). Senere bandlyste B.

Knkcdrolining Margrete og den unge Konge
Erik Klipping, men han maatte atter flygte,

begav sig til Paven, med hvem han fulgte til

Kirkcmadet i Lyon (1274). S. A. udsonede han
sig med Kongen og vendte tilbage til sit Stift,

hvor han dode i Fred 1277; men den Skades-
erstatning, som i sin Tid var lovet ham, har
han neppe faaet. — 10) Thomas B., f. 1600 i

Flemlese ved Assens, blev som Student Lcerer

for Prof. Jesper Brochmands San og foretog

senere med offentlig Understottelse en hengere
Udenlandsrejse, paa hvilken han i Franeker og
Wittenberg grundigt studerede esterlandske

Sprog, Latin og Teol. 1630 kaldtes han til

Prof, i orientalske Sprog ved Kebenhavns Uni-
versitet. I 1649 beskikkedes han tillige til fast

Bibliotekar ved Universitetcts Bogsamling, der
under ham flk et nyt, rummeligt Lokale paa
Loftet over Trinitatis Kirke. 1652 blev B. Prof,

i Teol. og aabnede sine Forehesninger ved sin

beremte Fredstale, Oliva sacra pacts, der har
forskaffet ham en smuk Plads blandt Datidens
faa Irenikere. B.s egtl. Fag var de orientalske

Sprog; men han var dog ogsaa en dygtig

Latiner, der ivrig tuevdede Latinens Eneherre-
demme i Skolerne paa Modersmaalets Bekost-

ning. D. 27. Okt 1661. K. T.

Bangor var Navnet paa et beremt irsk Klo-

ster, grundlagt 558 af Comgall i Ulster i Nserh.

af Carrickfergus. Herfra stammer det, saa-

kaldte Antiphonarium Benchorense, en irsk Li-

tnrgi fra 7. Aarh., der viser den keltiske K.'s

litnrg. Ejendommeligheder. Dette Haandskrift,

der nu Andes i det ambrosianske Bibliotek i

Milano, blev ferst offentliggjort af L. A. Mura-
tori i hans Anecdota Bibl. Ambrosiana IV;

en Del af det Andes 1 Warren, The Liturgy
and Ritual of the Celtic Church (Oxford 1881).

Navnet B., der betyder »Hojkor<, blev ogsaa
brugt om andre Munkeboliger, isaer om det
navnknndige B. Iscoed i Wales, grundlagt af

Dinooth. Abbediet Glastonbury kaldes under-
tiden B. Wydrin.

Bangor-Striden (The Bangorian Controversy),

Hovedmanden i denne Strid var Benjamin
Hoadly (se d. Art.), som George I 1715 gjorde
til Biskop i Bangor, til Trods for, at han alle-

rede 1705 havde paadraget sig en Irettesarttelse

fra Landemodet paa Grund af en Pnediken, i

hvilken han haevdede, at passiv Lydighed over
for Ovrigheden er en Synd. Kort efter sin Ud-
neevnelse til Biskop skrev Hoadly et Skrift mod
den afdede Dr. Hickes, der var Non-juror (se

d. Art.), og deri nsgtede han, at det var ned-
vendigt at vcere i Samfund med en synlig

K. 1717 holdt han i Kongens Naervaerelse en
Pnediken over Ordene: >Mit Rige er ikke af
denne Verden< ; i den angreb han Tanken om en
synlig K. og spottede over kirkl. Strafle og over
K.'s hierarkiske Tilbejeligheder. Landemodet
i Canterbury erkkerede, at Biskoppen af Ban-
gors Ltere var edeheggende for Kristi K.'s

Styrelse og Disciplin og farlig for det kgl. Su-
premati; men Ministeriet, der opfattede Striden

som et Sammensted imellem Landemodets Sym-
pati for Tory-Partiet og en Biskop, der var Whig,
udsatte Landemodet, og denne Udssettelse blev
saa langvarig, at Landemoderne ferst traadte

sammen igen 1852. Mod Biskop Hoadly, der
dode 1761 som Biskop af Winchester, skrev
flere fremragende Anglikanere. Det mest be-

kendte Indlceg i B.-Striden er William Laws
Letters to Hoadlg.
Bani (2 Sam. 23, 36), en af Kong Davids

beremte Msend. En Del andre Israeliter af
dette Navn ntevnes i Skriften (Jfr. 1 Kren.

6, 46; 9, 4; Esra 2, 10; 10, 34; Neh. 3, 17;

9, 4; 11, 22).

Banke, Mogens, se Bancke.
Banos hed en Eneboer i Judseas 0rk, hos

hvem den jed. Historieskriver Josefos opholdt
sig 3 Aar.

Baptister. Med dette Navn betegnes en
Sekt, der kun vil debe voksne, fordi Daaben
efter dens Opfattelse ikke er Genfodelsens Bad,
men et Lydighedstegn og en Bekendelse om
Villighed til at hengive det gl. Mske til Deden
for at vandre med Kristus i et nyt Levned. I

Reglen laegge B. ogsaa afgerende Vregt paa, at

Daaben udferes ved Neddykkelse, ikke ved
Overosnlng.

Den bapt. Sekt traadte frem i England i

Beg. af 17. Aarh., men tidligere havde der hist

og her vist sig lignende Tendenser til For-
kastelse af Barnedaaben. B. nsevne ofte Kirke-

faderen Tertullian (o. 200) som en af deres

Meningsfreller, men med Urette. Naar han ivrer

mod smaa Barns Daab, er det kun, fordi der
efter hans Mening ikke er Tilgivelse for dem,
der falde i Synder efter Daaben, hvorfor det
vil va;re gavnligere for Bern at vente med at

modtage Daaben, til de ere komne ud over
den >uskyldige Alder< og trenge haardere til

Syndernes Forladelse. Han bestrider ingen-

lunde, at Barnedaaben er en apostolsk Skik,

saalidt som han naegter dens Gyldighed; og
han tror (Adv. Marcionem I, 28), at Daaben
sksenker Syndernes Forladelse, Udfrielse fra

Deden, Genfadelse og den Hellig Aand. Han
var altsaa alt andet end B. Og hans Uvilje

mod Barnedaaben tnengte ikke igennem. En
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nordafr. Synode, der 252 blev afholdt under
Ledelse af hans Discipel, Biskop Cyprian af
Carthago, dreftede det Spergsmaal, om smaa
Bern aknlde debts straks efter Fedselen eller

ferst paa den 8. Dag efter denne, i Lighed med
Omskierelsen ; men der blev, saavidt vi vide,

ikke ytret den ringeste Tvivl om smaa Berns
Ret til Daaben eller om Barnedaabens Gyldtg-

bed. I den gl. K. var der overhovedet Ingen,

som holdt Barnedaaben for at vsere ugyldig;

men nogle, som Gnostikerne og Manikserne
(jfr. 1 Middelalderen Katharerne eller Albi-

genserne), forkastede helt Vanddaaben og vilde

nejes med en >Aandsdaab< ; andre, som Nova-
tianere og Donatister, forkastede enhver Daab,
voksnes lige saa godt som Barns — naar
den var udfert af den store K.; atter andre
vilde, dels for at vsere sikre paa at kunne do
med raid Syndsforladelse, dels fordi >Skylden
er sterre og farllgere, naar der syndes efter
Daaben «, udskyde denne til Sottesengen. Mod
en saadan Opssettelse af Daaben advarede
mange Kirkeuedre, bl. a. Krysostomos, der
mlndede om, at Hanna havde lovet at vie sin

ufodte Sen til Herren og fort ham op i Templet
straks efter hans Fadsel (1 Sam. 1).

Ferst i Middelalderen traeffe vi enkelte, der
med Grand knnne betragtes som Forlebere for

B. Nogle af de saakaldte >lombardiske
fattigec (se d. Art.) synes ad fra et bapt.

Synspunkt at have forkastet Barnedaaben, og
det samme gselder om Prsesten Pierre de
Brays (se d. Art.). Han udlagde Mt. 28, 19
og Mk. 16, 16 som B. og nacgtede Barnedaabens
Gyldighed, og naar han debte voksne, der
rare debte som Bern, vilde han ikke kalde
denne Handling en Omdaab, fordi Barnedaaben
i bans 0jne slet ikke var nogen Daab. Hvor-
vidt Henrik fra Lausanne (se d. Art.) har vteret

enig med Pierre de Brays i dette Stykke, er
ikke belt sikkert
Paa Reformationstiden optraadte fl. Steder

paa det europ. Fastland forskl. saakaldte Ana-
baptister eller Gendebere (se d. Art.), der
ndgjorde Ref.'s radikale Flej, men i Virkelig-

heden havde deres aandelige Udgangspunkt i

Middelalderens Munkeliv, nsermest hos Fransi-

skanerne. Deres Maal var at danne en ny K.

af (utter hellige, og de mente, at dette kunde
naas, naar de kun optog voksne troende,

medens K.*s Fordservelse efter deres Mening
skrev sig 'fra Barnedaaben, som de kaldte >das

grenllche Laster<.
Skent enkelte af de ferste B. modtog Paa-

virkning fra Gendebere og Mennoniter (se d.

Art), er Anabaptismen dog ikke deres Stam-
foder. De ere udgaaede fra de eng. Indepen-
denter (se d. Art.), der til det yderste vilde

havde hver enkelt Menigheds Uafheengighed
og i alt, hvad der vedrerte Gudstjeneste og
Forfatning, folge Skriftens Bogstav. Til Inde-

pendenterne herte Pnesten Robert Browne
(se d. Art.), der en Tidlang segte Tilflugt 1

Holland, hvor han kom i Forbindelse med
Gendebere, og flereaf hans Tilhaengere (Brown-
is tern e) havde bapt Tendenser. Den ferste

egentlige B.-Menighed dannedes 1633 i London,
men tidligere skal der have vaeret enkelte bapt.

Kredse, der skilte sig nd fra Independenterne,
(mm bestemt holdt paa Barnedaaben), fordi de

kun vilde debe voksne og kun udfere Daaben
ved immersion (Neddykkelse). Disse ferste

B. vare ivrige Calvinister, der vilde holde
streng Kirketugt og felge den Regel, »ved Guds
Naade ikke at holde nogen Gudstjeneste, som
enten ikke var paabudt i eller havde sin

Grund i Guds Ord«; og >Daaben efter Skrifterne*

var i deres 0jne kun voksnes Daab ved Ned-
dykkelse. Under Cromwell virkede o. 30 B.-

Preester i den eng. Statsk., men disse maatte
ved Restaurationen alle nedlaegge deres Em-
beder, og i den folgende Tid fik B. meget
ublide Kaar. Maend som Vavasor Powell,
Benjamin Keach og John Bunyan (se d.

Art.) regnes af B. til deres Martyrer i 17.

Aarh. Men ved William 1's Tolerancelov (1689)
fik B. (ligesom Presbyterianerne og Congrega-
tionalisterne) fri Religlonsovelse.

I Beg. var deres Fremgang dog ikke stor.

De aeldste eng. B. vare 1 den Grad bundne til

Skriftens Bogstav, at de fleste af dem for-

kastede Menighedssang, fordi der formentlig

kun skulde synges for Gud >med Hjerternec

(Kol. 3, 16), og fordi det burde vaere Kvinderne,

der skulde »tie i Forsamlingerne< (1 Kor. 14,

34), forment at synge i disse. Enkelte Steder,

hvor man tlllod Menighedssang, var denne
henlagt til Gudstjenestens Slutning, for at de,

der tog Forargelse af den, kunde gaa bort for-

inden. Flere af de aeldste B. brugte ogsaa at

salve de syge med Olie (Jak. 5, 14). Et Strids-

spergsmaal, der endnu den Dag 1 Dag ger
Skel mellem de forskl. Grene af B., kom tidlig

op: skal man kun stede dem, der ere debte
som voksne, til Nadveren (strict, closed com-
munion), eller ogsaa de barnedebte (open com-
munion)1 Fra Westminster-Synoden vare B.

udelnkkede paa Grund af deres Forkastelse af

Barnedaaben, men 1677 (og senere 1688 og 89)

udgav de selv : A Confession of Faith put forth

by the Elders and Brethren of many Congrega-
tions of Christians, baptized upon Profession of
their Faith in London and the Country. Denne
Bekendelse, der er en, i Laeren om Kirkestyrel-

sen og Sakramenterne, tilltempet Gengivelse af

Westminster-Bekendelsen, blev i Beg. af 18.

Aarh. godkendt af den saak. Philadelphia-

Association, og siden kaldes den 1 Reglen The

Philadelphia Confession (de fra Westminster-

Bekendelsen afvigende Artikler ere aftrykte I

Ph. Schaff, 77ie Creeds of Christendom III,

738 f). Paa Grundlag af den omtalte Be-

kendelse blev der 1693, navnlig ved Benjamin
Keach, udarbejdet en kort Katekisme — i Lig-

hed med den kortere Westminster-Katekisme —
og denne >Keach's Katekisme* har vundet
almindelig Anerkendelse baadc bl. de amerik.

og de eng. B.

I ModsKtning til de hidtil omtalte strengt

calvinskc B. (Partikular-B.) dannede der sig

ogsaa arminianske B. (General-B., i Amerika
kaldte Free-Will eller Free B., se nedenfor),

som ofte have robot Fristelser til Socinianisme

og Unitarisme. Begge disse Afskygninger have
vaeret ivrige Forkaempere for Religionsfriheden,

og de have betragtet enhver Kraenkelse af den
som en Kraenkelse af Guds Ord. Som Mod-
ssetningen mellem den strenge Calvinisme og

Arminianismen mange Steder i ref. Samfund
i Aarenes Lob har tabt sig, er den ogsaa efter-

14»
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haanden bleven udviskct i de bapt. Samfund,
og 1891 bleve Partikular-B.'s og General-B. s

Missionsselskaber, der hid til havde virket ved
Slden af hinanden, stuodum mod hinanden,

sammensmeltede til The Baptist Missionary

Society.

I 18. Aarh. arbejdede Baptismen sig frem
til at blive et af de betydeligste Dissenters-

Samfund i England, og i 19. Aarh. have de
haft flere fremragende Medlemmer: i Beg. af

Aarh. Andrew Fuller, Robert Hall, John
Foster og Missionaeren William Carey, i

den sidste Halvdel af Aarh. fremfor alle C. H.

Spargeon. Den store Fysiker Mikael Fara-
day herte til en lidet talrig bapt Kreds (the

Sandemanian Baptists), og i den, ogsaa i Dan-
mark velkendte, Sir Morten Peto, havde
Spurgeons Menighed et fremragende Medlem,
der i Parlamentet talte Dissenters's Sag og i

mange Aar var en saare virksom og opofrende

Kasserer for det bapt Missionsselskab.

Allerede i Beg. af Aarh. skete der 0. Forsog
paa at bryde med den independentiske Til-

bejelighed, der gjorde de enkelte B.-Menig-

heder saa nidkaere for deres Selvstsendighed,

og 1832 lykkedes det at danne The Baptist

Union of Great Britain and Ireland, der senere

har faaet sin egen Bygning i Furnival Street,

Holborn, hvor den eng. Baptisme nu har sit

Hovedkvarter. B.-Unionens Lesen er: >De
troendes Neddykkelse er den eneste kr. Daab<.
Den Independentisme, der stadig er Baptismens
Modermasrke, fremkaldte i Beg. fl. Rivninger

indenfor Unionen, fordi de enkelte Menigheder
ikke vilde opgive det mindste af deres Uaf-

hsengighed, og fra Beg. af SOerne dukkede der

andre Tvistepunkter op. Nyrationalismen og
Bibelkritiken rejste Hovedet indenfor Unionen,
og mange af de gl. B. klagede over, at det >gik

ned ad Bakke<. Spurgeon aabnede i sit Blad,

Sword and Trowel, et heftigt Angreb paa Bibel-

kritiken (the >Down Grade* Crusade), og 1887

trak han sig tilbage fra Unionen, uden dog,

som man havde frygtet, at gere Forsog paa at

danne en ny Denomination. —
De amerikanske B. fere deres Stamtra;

tilbage til Roger Williams (se d. Art),

GrundUeggeren af Rhode Island, som 1638 lod

sig omdebe af Ezekiel Hollyman, der derpaa,

med 10 andre, selv blev omdebt af R. W.
Det varede dog ikke laenge, inden R. W. kom
i Tvivl om Betydningen af en Oradaab, der
var udfort af en, som ikke selv var omdebt
forinden; derfor bred han med B. og blev

herefter en ensom seeker, der betragtede alle

de bestaaende Kirkesamf. som Antikristens

Rige. 1665 opfertes i Boston den ferste egentl.

B.-Kirke i Amerika, og efter Uafhaengigheds-
krigens Vaekkelse flk B. mange Tilhtengere.

De amerik. B. holde en meget streng Tugt,

og de allcrfleste ere Tilhaengere af closed com-
munion. Bl. de amerik. B. maa isaer nsevnes

Francis Wayland f. 1796, d. 1865, en af

Amerikas store Skolemasnd, der i 29 Aar var
President for det bapt. Brown-Universitet i

Providence, Rhode Island, og Samuel Fran-
cis Smith, f. 1808, Forf. af den beremte
amerik. Nationalsang: My country, 'tis of thee,

Missionshymnen : The morning light is brea-

king og mange andre Hymner. Han har ogsaa

udgivet en B.-Psalmebog, der larage bar vaeret

i Brug i de bapt Menigheder af den eng. Tunge.

I Rochester og Chicago Andes store bapt
Universiteter, og Rochesters teol. Seminarium
er bleven en af B.'s betydeligste Praesteskoler

i Amerika, hvor isaer de bibelske og de hist

Discipliner have fundet flittige Dyrkere. I

Forbindelse med Chicago-Universitetet staar

B.-Unionens teol. Seminarium i Morgan Park,

Illinois, der baade har en dansk-norsk og en

svensk Afdeling (A. H. Newman, A. hist, of the

Baptist Churches in the United States, New
York 1894).

Baade de eng. og de amerik. B. have vaeret i

hej Grad virksomme for Biblens Udbredelse
og for Missionen. B. Joseph Hughes var med
ved Dannelsen af The British and Foreign Bibk

Society (1804), og han var dette Selskabs

ferste Sekretser. I Amerika er der dannet et

eget bapt Bibelselskab, der har ladet Bibel-

overs. gennemse og bl. a. overalt sat > Ned-

dykkelse* i Stedet for >Daab<. 1784 samledes B.

i Nottingham til Maanedsmeder for at bed*

Gud udbrede sit Rige, og ved et af disse Meder
optraadte den unge Skomager, William Carer,

paa en Maade, der fik Betydn. baade for ham
selv og for Missionsarbejdet 2. Okt 1792

dannedes i en Enkes Stue et bapt. Missions-

selskab, og 8 Maaneder senere drog W. Carer
til Indien som Missionaer. —
Foruden de ovenfor omtalte Partiknlar- og

General-B. har der i Tidens Lab, navulig i

Amerika, udskilt sig en Maengde mindrc bapt
Samfund. De maerkeligste af disse ere: 1) Anti-

Mission B.. der ogsaa kalde sig Primitive B. eller

Old School B. Fra et strengt calvinsk Udgangi-
punkt ere de Modstandere af Missionsarbejdet
fordi Gud formentlig, hvis han vil det, kan
bringe sine udvalgte til Omvendelse ogsaa uden
Praediken, og fordi Evgl. kun er for >de ud-

valgte<. De Andes navnlig i Sydstaterne. —
2) Campbelliter, se d. Art — 3) Christians

er et Samf., der er opstaaet ved et Mode mellem
Unitarismen, Baptismen og Mctodisraen. I Troen
ere Christians Unitariere, deres Betragtning af

Daaben er baptistisk, men deres Virkemaade
er metodistisk. De arbejde for Menneskekarrlig-
hed og Saedelighed med en afbleget Kristendom
som Baggrund. Den Rationalisme, der lurer

bag ved al Baptisme, er her. og hos Camp-
belliterne, kommen til fri Udfoldelse. — 4)

Free- Will- eller Free-B. er en amerik. Sekt der

indtager samme Standpunkt som de eng. Gene-
ral-B. Sektens Stiller var Benjamin Randall
(d. 1808), der i sin Ungdom var bleven kr.

vakt af George WhiteAeld. Sekten, der blev

dannet 1780, holder paa open communion. Den
har Tilhasngere baade i de Forenede Stater og
i brit Nordamerika. — 5) Sandemanians, se

Sandeman, Robert — 6) Scottish B. dannedes
1765 af Antiburgher-Pnesten CannichaeL De
ere Calvinister 1 Lteren og holde streng Men if!

hedstugt; hver Menighed har i Reglen fl. Pnester.
og Medlemmerne lrcgge stor Vasgt paa den gen-
sidige Formaning. Ogsaa 1 England have S.-B.

enkelte Tilhasngere. — 7) Six Principle B. gare

Krav paa at varre aegte Disciple af Roger
Williams. Deres 6 >Principer< ere, efter Hebr.

6, 1—2: Omvendelse fra dede Gerninger, Tro
paa Gud, Lsre om Debelser (o: Johannes's
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Daab, Pinsedagens Daab ved den Hellig Aand,
Kristi Lidelsers Daab og den kr. Daab ved
Neddykkelse), Haandspaalseggelse (a : Konflrma-
tlouen; uden den optages ingen i deres Samf),
dedes Opstandelse og den evlge Dom. — 7)

Syvende Dags B. holde Lerdagen hellig i

Steden forS«ndagen. SeArt.BampfieldogAdven-
tister. — 8) Tankers (Dunkers), se d. Art. —
9) Weinbrennerianerne, se Weinbrenner.

I Enropa er navnlig Tyskland bleven et af

B.'s Hovedtilholdssteder, og derfira have de drevet
>Mission < bl. a. ogsaa i de nordiske Lande.
Allerede 1740 var der i Kbhvn og Drammen
begyndt en hjemmefedt gendebersk Bevsegelse,

der htevdede, at >Daaben er troendes Aftoelse

af troende<, hvorfor Bern ikke burde dobes (se

Art. Belle), og 1 degudelige Forsamlinger sporedes

der hist og her Tvivl om Barnedaabens Gyldig-

hed. Men Baptismen i de nord. Lande er

indfert udefra. I Johann Georg Oncken (se d.

Art.), der 1834, sammen med 7 ami re, lod sig

omdebe i Elben af en amerik. B., Prof. Sears,

lik Baptismen paa Danmarks Groense en be-

gavet og meget ivrig Talsmand (J. Lehmann,
Gesch. der deutschen B., Hamburg 1896). Til

ham sluttede sig Julius Kobner (se d. Art.),

San af Rabbineren i Odense, der 1826 havde
ladet sig debe i Hamburg, og som 1836 lod sig

omdobe der af Oncken.
Kobner rejste til Kbhvn., hvor han traf

nogle kr. vakte Lxgfolk, der sluttede sig til

ham, og ogsaa i Kerteminde-Egnen og paa
Langeland holdt han Forsamlinger. Efter

HJemkomstcn til Hamburg skrev han Skriftet:

>Hvori bcstaar Daaben, og hvem skal debes<,

der blev spredt rundt i de vakte Kredse paa

Oerne. 27. Okt. 1839 debte Oncken den lille

Kreds, som Kobner havde samlet 1 Kbhvn,
i Lerseen, og denned var den kbhvnske B.-

Menighed, der fik Graver P. Menster til For-

stander, dannet. Senere sogte B., under mange
Forfelgelser, at samle Menigheder paa 0erne
og 1 Jylland. Biskop Mynster vilde paabyde
Presterne, mod Forreldrenes Vilje, at debe de
B.-Bern, der bragtes dem ved Politiets Hjselp;

men den davrerende Sognepnest 1 Pedersborg
ved Sore, P. C. Kierkegaard (se d. Art.), mod-
satte sig Biskoppens Paabud. Efter Grundlovens
Vedtagelse opherte Forfelgelserne af B., og de
have siden kunnet virke og organisere sig i

Ro, uden Hindringer fra Ovrighedens Side.

1890 var der 4556 B. i Danmark: 490 i Kbhvn.,
1993 paa 0erne, 2113 i Jylland. De dske B.'s

Organ er >Evangelisten<, der udkommer hver
14. Dag. (S. Hansen og P. Olsen, De dske B.'s

Hist., Kbhvn 1896).

Den ferste B.-Mission i Norge begyndte en
dsk Semand, F. L. Rymker, 1857 med Under-
stettelse fra Amcrika og England. Han debte
ferst 2 Personer i Porsgrund, senere dannedes
der andre Steder 1 Norge smaa bapt. Menig-
heder. Den Vekkelse, der 1 50erne var op-
staaet i Tromse-Egnen, afgav, som Va?kkelserne
i Danmark, en god Jordbund for den bapt.

Udsttd, og Nytaarsdag 1871 blev der stiftet en
B-Menighed 1 Tromse, som er den sterste

t Norge. No er der 27 Menigheder (i Trond-
hjem, Frederikshald, Bergen osv.) med o. 2000
Medlemmer. De norske B.'s Organ er Bladet
>Banneret«.

Ogsaa til Sverig kom B. fra Amerika. 1845
blev en sv. Sekaptejn, G. W. Schroder, om-
debt i den bapt. Semandskirke i New York.
Han traf en anden sv. Semand, Fredrik Olof
Ntlsson, der blev paavlrket af ham og 1847
gendebt i Hamburg af Oncken. Nseste Aar
omdebte en dsk B.-Missioneer, A. P. Forster,

Nilssons Hustru og 4 andre i Kattegattet, og i

Goteborg dannedes der en B.-Menighed, der
voksede til o. 50 Personer. Men 1851 blev

Nilsson landsforvist for Proselytmageri. En
betydeligere Talsmand fik Baptismen omtr.
samtidig 1 Anders Wiberg, der hidtil havde
vseret Pastorsadjunkt i iErkestiftet, men havde
segt sin Afsked 1851. Allerede tidllgere var der,

tildels paa Wibergs Tilskyndelse, i Stockholm
dannet en lille B.-Menighed, og Wiberg selv

modtog i Kbhvn Omdaaben af Nilsson, som
havde segt Tilflugt der. Efter sin Omdaab
rejste han til Amerika, men 1855 vendte han
tilbage til Sverig som Agent for den amerik.

B.-Forlagsfdrening. 1856 blev der ved Wibergs
energiske Arbejde dannet en bapt. Missions-

forening i Stockholm, og 1866 overdrog Ameri-
kanerne >Missionen< i Sverig til denne. B.

oprettede da en teol. Skole i Stockholm, fra

hvilken der i Aarenes Lab er udgaaet over
200 Predikanter. Ogsaa i Sverig maatte B.

lide Forfelgelse, men deres Udbredelse blev

ikke standset derved. Hvor der var rerte

Vande, kastede de deres Garn ud. I Dalarne

dannedes Here B.-Menigheder (Orsa, Mora, Elf-

dalen osv.), ligesaa i Helsingland, paa Got-

land, samt i Sundsvall og nogle Landsbyer 1

Hernosand Stift. B.-Menighederne have, paa
en enkelt Undtagelse (Vamhus i Dalarne) ner,

undladt at danne lovhjemlede Menigheder ved

Brug af Forordn. af 23. Okt. 1860, og 1879

klagede ^Erkebiskoppen over >de mangfoldiga

omvSgar, pa hvilka de soka at varfva an-

hangare<, snart som Pnedikanter for Maade-
hold, snart gennera Sendagsskoler eller ved

at optnede som >Selskaber for Oplysning og

Ssdelighed<. For Tiden skal der vtere o. 36,000

B. i Sverig. — Til Finland kom B. over

Aland, hvor der paa Krimkrigens Tid blev

aabnet en bapt. Mission. Nu have de fl. Menig-

heder i Finland.

Ogsaa de nordiske B. understette Missionen

1 Hedningelandene. De dske B. afsendte 1888

Emanuel Broholm til Kongo, men han dede
allerede 1891 ; nu virke de ved at sende Bidrag

til det bapt. Missionsselskab i Boston. De
sv. B. drive Mission i Finland og bl. Lapperne,

i Rusland, Spanien, Kina og Afrika. —
B.'S Lierebegreb er i Grundtrek udviklet i

>Trosbek. og Forfatn. af de til et Forbund for-

enede Menigheder af debte Kr. eller Baptister

i Tyskland, Danmark og Sverig. Oversat fra

Tysk« (Hamborg 1852). I denne Bog erkberes

Biblen, hvis enkelte Skrifter opregnes, for >at

udgere den eneste sande guddommelige Aaben-

baring til Mskeslsgten< og for at veere >den

eneste Kilde til Guds Erkendelse, samt Troens og
Livets eneste Regel og Bettesnor< (Art. 1). I

Art. 5 teres Udvtelgelsen til Salighed. Art.

8 harvder, at Daaben skal udferes ved Ned-
ssnkelse 1 Vandet og kun meddeles saadanne

Maker, »som i Forvejen ved Evgl. og Gods frie

Naade ere blevne omvendte fra deres Synder
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til Kristus og af ganske Hjertc tro paa ham
som deres Preiser «. Daaben kaldes »en Ferste-

grede af Troen og Kserligheden til Herren; en
Indtraedelse i Lydighed mod Herren<, en Be-
kendelse af Synderne, en Hengivelse af det gl.

Mske til Doden, forbunden med et 0nske om
med Kristus at vandre i et nyt Levned; den
er Gods hgjtidelige Erklsering til den troende
om, at han er Guds lucre Barn. Da den kun
skal udferes een Gang, >er det i Saerdeleshed

nedvendigt, at denne ene Handling sker ret<

(a : ved Neddykkelse). Om Nadveren hedder det
i Art. 9, at > Kristus i disse hi. Tegn giver de
troende sit Legeme og sit Blod paa en aande-
lig Maade at nyde.< Den skal fornyog tilsikre

den troende den Syndsforladelse, han har til-

egnet sig i Troen (J. Hunt Cooke, A concise
Manual of Baptism, London 1896).

Menighederne vaelge af Medlemmernes Tal
deres jEldste. Laerere og Tjenere. De ^Eldste

fere Forsaedet og ere forpligtede til tro Omsorg
for hver enkelt Sjsel. Laererne prsedike i de
gudstjenstlige Forsamlinger, og baade de og de
/Kldste forvalte Sakramenterne. Een og samme
Person kan vsere baade ^EUlste og lierer, og
det er disse tilladt at tage Vare paa et time-
ligt Kalds Forretninger. Diakonerne serge for

Menighedens timelige Anliggender. Menig-
hederne holde Tugt i Henhold til Mt. 18,
15— 17. Sabbatshvilen skal strengt overholdes
om Sendagen, og jEgteskaberne, der sluttes i

Overensstemmelse med de borgerl. Love, Ind-

vies ved Guds Ord og Ben i Menigheden. Guds-
tjenesten er simpel og prunklos. De nord.
B. bruge Psalmesang ved Sammenkomsterne.
KObner har samlet en Psalmebog, >Troens
Stemme<, i hvilken der Andes 90 Psalmer af
ham selv og 16, som han har omarbejdet.
(Th. Crosby, The Hist, of the English B. from
the Ref. to the Beginning of the Beign of King
George I, I—IV, London 1740; W. R. Williams,
Lectures on B. Hist., Philadelphia 1877; H.
C. Vedder, B.'s Hist., overs, paa Dsk, Kbhvn
1894). Se Art. Barnedaab. Fr. N.

Baptisterinm. I K.'s aeldste Dage stod For-

beredelsen til Daaben og selve Daabshandlingen
under Biskoppernes sserlige Tilsyn: ikke enhver
Praest kunde debe, ej heller kunde der dobes
i enhver Kirkc. Da voksnes Daab derhos endnu
var almindelig, og Daaben i Reglen foregik ved
Neddykkelse, opfertes der ved Bispekirkerne
sserlige Bygninger, Baptisterier el. Debekirker
med stensatte Kummer (Pisciner) der havde
Tillob og Afleb af friskt Vand som Termernes
Frigidarier. I disse som oftest rundc eller

polygonale Bygninger foregik Daaben, navnlig

Paaske- og Pinselerdag, saaledes, at flere paa
een Gang eller efter binanden nedsteg i Bas-

sinet. Biskop Leo den store segte forgives

at gere denne Massedaab til Regel. Allerede

Augustin havde haevdet den Frihed, som i saa

Henseende bestod siden Apostlenes Dage.

Hvor vidt de seldste Dobekirker havde noget
Alter, turde vsere tvivlsomt, skent paa sine

Steder de voksne nydebte, ja, selv Bern, del-

tog i den hellige Nadver umiddelbart efter

Daaben. De aeldste Debekirkers oprindelige

Indretning er iovrigt naesten intet Steds be-

varet uforandret, thi Barnedaab blev snart

Reglen, og Neddykkelse aflestes efterhaanden

alle Vegne af Overesning. Allerede i Katakom-
berne traeffer man smaa B., udhuggede i Tuffen.

Til Konstantin den st.s Dage kan vistnok det

oprindelige Anlaeg af B. ved Lateranklrken,

Roms seldste Bispekirke, feres tilbage; dog skal

den vsere ombygget under Sixtus HI (432—40).

Ifelge en ikke helt sikker Efterretning var

Kummen i Konstantins B. af Selv og over-

daekket af en Himmel, som foroven endte i et

gyldcnt Regelsekar og bares af Porfyrsejler. Til

B.s Udsmykning herte et gyldent Lam og Selv-

statuer af Frelseren og Johannes den Deber;
fra 7 Solvhjorte sprang Vandet ned i Kummen.
Heraf er intet tilbage. Sixtus III siges at have

rejst de eksisterende Porfyrsejler. Til disses

Kapitseler, Baser og Bjelkevserker er der

anvendt aeldre, antike Arkitekturfragmenter.
Nogle mene, at S. Costanza udenfor Rom op-

rindelig har vaeret det til S. Agnese herende B.

Konstantins Datter sk,ulde da veere bleven bi-

sat i den Kirke, i hvilken hun var debt. Rig-

tigheden heraf er dog ikke hidtil historisk be-

vist. I Nocera dei Pagani ved Napoli Andes
et gammelt B., S. Maria maggiore el. rotunda,

i hvilket Bassinet og de Sejler, der have baaret

Himlen over samme, endnu ere bevarede. I Ra-

venna haves baade de ortodokses B., S. Giovanni
in fonte fra 430 med sin skenne Mosaik-.

Stuk- og Marmordekoration, men med forandret

Indretning, og Arianernes B. Parenzo i Istrien

har ved sin Domkirke fra 961 et B., som ligner

de ravennatiske.

Ogsaa over Alperne gik med Krdm. den Skik

at opfere seregne Debekirker. I Frankrig An-

des saaledes gamle B. i Aix og Frejus, ikke at

tale om den imerkelige gamle St. Jean 1 Poi-

tiers, som antages at skrive sig fra 5., 6. eller 7.

Aarh. Ogsaa i Tyskland fandtes tidligere flere

Debekirker. Liebfrauen-K. i Trier, St. Johann
i Worms (nedbrudt 1808), SL Martine i Bonn
(nedbrudt 1812), St. Georg i Regensburg o. A.

turde have aflest gamle Debekirker, der gik

tilbage til de tyske Bispedemmers Stiftelse. Af
Ermold Nigel lus's Digt ser det ud, som om
Harald Klaks Daab er foregaaet i en saadan
Bygning. Derimod haves ingen Efterretninger

om sseregne Debekirker ved de aeldste nordiske

Bispesaeder i Slesvig og Ribe ; de ferste Nord-
boere debtes dog ncppe udenfor Kirkerne.

I Italien holdt Brugen af saerskilte Debe-
kirker sig laengere, maaske som en Felge af

Leo den st.'s ovenomtalte Bestraebelser. Fra

de norditalienske Staeders glimrende Dage haves
pnegtige B. i Firenze (o. 1100), Pisa (1153—
1278), Siena (1307—22), Verona (1122—35), Cre-

mona (1167), Parma (1196—1270) og Pistoja

(1337). I ingen af disse Andes der i Gulret
nedsaenkede Bassiner, men store fritstaaende

Kummer, tjenlige til Barnedaab og Daab ved
Overesning. B. i Firenze er navnlig beremt
for sine prsegtige Broncedere, af hvilke den
aeldste er forfserdiget af Andrea Pisano (1330).

de andre af L. Ghiberti (1403—24 og 1425—
52). Det var om den sidste Der, Michel Angelo
sagde, at den fortjente at vaere Deren til Para-

diset. L. F.

Baradaj, se Burdeaja.
Barak (Dom. 4—5), Abinoams Sen fra Kedes

i Naftalis Stamme. Navnet betyder Lyn. Han
befriede efter Profetinden Deboras Bud Israel
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for den kanaanitiske Konge, Jabins Angreb. B.

regnes derfor til >Dommerne«. Hebr. 11 naevner

den mod Overmagten luempende B. blandt det
gl. T.'s Troshelte.

Barakel (Ijob 22, 6), Fader til Elihu, Ijobs

Ven.

Barakias naevnes Mt. 23, 35 som Fader
til den af Kong Joas myrdede Profet Sakarja.

Her foreligger en Hukommelsesfejl, rimeligvis

fra Evangelistens Side. Sakarjas Fader hed
Jojada. Tii Fejltagelsen har maaske medvirket,
at den anden Profet Sakarja, hvis Skrift An-
des i G. T., var Sen af en B. eller Berekias
(Sak. 1, 1%
Barbara, Helgeninde, efter Legenden Datter

af Kebmanden Dioskuros i Nikomedien i Lille-

asien. Hendes Martyrded, der skal skyldes
hendes egen Faders Angivelsc, henhegges af
nogle til den diokletianske, af andre til en
tidligere Forfelgelse. Hun er en af de saak.

>14 Nedhjaelperec og paakaldes ister som
Vaemerinde mod Uvejr og Ildsvaade. Derfor
kaldes Krudtkammeret paa fr. og span. Krigs-

skibe efter hende, og bun er bleven Artilleriets

sxrlige Helgeninde (jvfr. Palmavecchios Billede

i Sta Maria Formosa i Venezia). 4. Dec. er

hendes Helgendag. Hun er malet paa Rafaels

sixtinske Madonna, der oprindelig tilherte Do-
minikanerne i Piacenza og var bestemt for

Kirken S. Sisto der, som ogsaa ejede den hi.

Barbaras Relikvier.

Barberini. Huset Barberini havde ved Han-
del fra Ancona i Lobet af 16. Aarh. erbvervet
jig store Rigdomme. En /Etling af dette Hus,
Maffeo B., f. 1568, blev, under Navnet Urban
VIU (se d.Art.), Pave 1623. Hans teldre Broder,

Carlo B., en faamtelt Mand, der havde samlet
store Ejendomme, efterlod sig 3 Sooner: Fran-
cesco(II), Antonio (III) og Taddeo (I). — Fran-
cesco B., f. 1597, blev 1623 Kardinal og var

Statholder i Avignon og Urbino, pavelig Ge-
sandt 1 Spanien og Frankrig og dede som
Kardinal-Dekan 1679. Han byggede Palazzo
Barberini og lagde Grunden til det Barberiniske
Bibliotek, som ved hans Ded talte 60,000 Bd.
og 9000 Haandskrifter. — Antonio B., f. 1608,
blev Biskop af Palestrina, 1628 Hard, og Camer-
lengo, 1629 Stor-Prior for Johanniterne i Rom;
1631 overtog ban i Pavens Navn Styrelsen af

Hertugdemmet Urbino, blev 1633 Legat i Avig-
non, 1641 i Bologna, Ferrara og Romagna.
Efter Urban VIII's Ded flygtede Antonio B.

til Frankrig, hvor ban blev Biskop af Poitiers

og siden ^Erkebiskop af Reims. Senere blev
han forligt med Innocents X og vendte til-

lage til Rom, hvor han dede 1671. Han var
en Ven af Videnskaberne og skrev selv lat. og
ital. Vers. — Taddeo B. blev efter sin Faders
Ded Kirkens General (med 20,000 Scudi i aarl.

Len), Kastellan for Sant-Angelo og Guverner
for Borgo. Han og hans Bredre skulle til-

sammen have haft '/, Million Scudi i aarl.

Indtegt, og de vigtigste Embeder vare samlede
paa deres Hsender. Taddeo B. flk Fyrsten-
dommet Palestrina. Ogsaa han flygtede efter

Urban VIII's Ded til Paris, hvor han dede 1647

;

men hans Gemalinde, Donna Anna Colonna,
blev tilbage i Rom, hvor hun segte at forsvare
Urban VIII's Minde. — Med Francesco
(HI) B., f. 1662, d. 1738, Kardinaldiakon og

Biskop af Palestrina, uddede Hovedgrenen af
Slaegten B. Fr. N.

Barbleri, Ginseppe, f. 1774 i Bassano, blev
1808 Prof, i Veltalenhed i Padova, og holdt
som saadan Praedikener forskl. Steder i Italien.

Han regnes for en af Italiens bedste Prtedl-

kanter i dette Aarh. og bar udgivet en Mrengde
Pradikensamlinger. Han dede i Padova 1825
som Sekretaer for det padovesiske Akademi.

Barchins, Nicolans, £ i Vesteras 25. Nov.
1676, hvor Faderen var Lektor. Hans Moder,
Anna Rudbeck, var Datter af Biskoppen i

Vesteras, Nicolaus R. Stiffaderen, Sognepresten
Olaus Kalsenius, sendte ham 1687 til Upsala,
hvor han studerede Filos. og Teol. og promo-
veredes, medens han var fravterende, tii Mag.
1700. 1699 begav han sig paa Studierejse til

Kbhvn og forskl. tyske Universiteter, besegte
Holland og England og vendte hjem i Sept.

1701. Han blev praesteviet 1702, blev ord.

Hofpnedikant hos Enkedronningen 1706, Dom-
provst i Vesteras 1709, Overhofpnedikant og
Dr. theol. 1719, Sognepr. for St. Nikolaj Menig-
hed i Stockholm og Prases for Hovedstadens
Konsistorium 1725, Biskop i Vesteras 1729,
tiltraadte dette Embede 1731 og dede 16. Febr.
1733. — Ved sin mod Pietismen rettede Prae-

diken paa 14. Send. e. Trinit. (om rette Kr.s

aandelige Presteskab i Jesus Kr.) 1725 tiltrak

B. sig saerlig Opmasrksomhed. Paa Rigsdagen
1727 deltog han i Preestestandens Betaenkninger
om Dippel (se d. Art) og forelagde Kongen
Standens 0nske om Dippels Udvisning af Lan-
det, samt advarede Kongen mod hans Laege-

middel, da han var >mistaenkt for at staa i

russisk Tjeueste< . Han har underskrevet Stock-
holms Konsistoriums maerkelige Betsenkning af
13. Dec. 1728 om Tollstadius, og rostes 1731
af Standen for sin Nidkcrhed m. H. til Til-

intetgerelsen af det dippelske Uveesen. Erik
Alstrins Ligpraediken meddeler flere smukke
Traek fra hans Livsaften, der vise, at han var
en pius orthodoxus. O. A.

Barclay. 1) John B., skotsk Preest. f. 1734
i Muthill i Perthshire, studerede i St. Andrews.
Efter at vsere bleven Pnest skrev han (1766)

Paraphrase of the Book of Psalms, i hvilken

han ogsaa udviklede sin Opfattelse af, hvor-
ledes man bedst skulde udbegge Psalmerne.
Da Presbyteriet i Fordoun fandt forskl. vrange
Paastande i dette Skrift, blev han stsevnet for

det; men i Steden for at tage de paatalte Ud-
talelser tilbage, skrev han et nyt Skrift (Rejoice

evermore, or Christ All in All), som vakte end
mere Forargelse. Da Presbyteriet i Fordoun
1773 ntegtede at indfere ham 1 et nyt Kald,

modtog han en Kaldelse til en fri Menighed i

Edinburgh. Hans Tilhaengere kaldte sig >Bero-

ensere< (Bereans) efter Ap. G. 17, 11, og han
betegnede sig selv som Minister of the Berean
Assembly in Edinburgh. Under et Ophold 1

London flk han ogsaa der dannet en Menig-
hed af Bereans. Hans Tilhaengere holde paa:

1) at den saak. naturl. Relig. undergraver den
rene og klare Krdm.; 2) at den indre Vished er
det vesentlige i Troen ; 3) at Vantro er den Synd,
som ikke kan tilgives; 4) at det gl. T.'s Psalmer
overalt vise hen til Kristus. John B. dede
pludselig 29. Juli 1798, medens han knaelede

i Ben i en Vens Hus; men hans Menighed
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holdt sammen ogsaa efter hans Dad, og endnu
er der »beroensiske< Kredse i Edinburgh, Glas-

gow, Dundee og flere andre Steder i Skotland

og i Amerika; men de ere faatallige og uden
Betydning. — 2) Robert B., f. 23. Dec. 1648,

Son af en af Gustaf Adolfs Oberster, studerede

forst i Paris, men da Faderen, der dengang
var under Kvtekernes Indflydelse og senere blev

Kvseker, var bleven bange for, at Sonnen skulde

Wive defiled bg the pollutions of Popery, blev

ban kaldt hjem til sin Faders Herresaede, Ury,

i Nterh. af Aberdeen. 1667 sluttede ogsaa R. B.

sig til Kvaekerne, og han virkede baade hjemme
og paa Rejser i Udlandet for Udbredelsen af

>Vennernes< Krdmsopfattelse; 1676 sad han
5 Maaneder i Ftengscl paa Grund'af sin Kvseker-

dom, og 1679 var han atter, men kun en kort

Tid, fengslet. Under sit Ophold i Tyskland

traf han sammen med Pfalzgrevinde Elisabet,

der viste sig i hej Grad modtagelig for hans
kvcekerske Lserdomme. Da Jakob II besteg

Tronen, kom R. B. til Hove, men det var ikke,

som mange mente, Sympati for Romerkirken,
der knyttede ham og den rom.-kat. Konge
sammen, men kun failles Uvilje over for Pres-

byterianernes og Anglikanemes Ufordragelig-

hed. R. B. dede paa Ury 3. Okt. 1690. Han
er Kvaekerdommets betydeligste Apologet. Efter

at have vserget de kvsekerske Principer ved fl.

mindre Skrifter udgav han 1676 paa Latin sit

vigtigste Skrift, Kvtekernes Dogmatik: Theo-

logice vera Christiana Apologia, der 1678 blev

overs, paa Engelsk (overs, paa Dsk 1738). Alle-

rede 1673 havde han udgivet en mindre, kvae-

kersk Katekisme (overs, paa Dsk 1717), der

vandt stor Anerkendelse i kvaekerske Kredse,

hvor den flk naesten symbolsk Anseelse. Hans
samlede Vterker ere fl. Gange udgivne, saal. i

London 1717—18 i 3 Bd. (Wilson Armistead,

Life of R. B., London 1850). — 3) William B.,

f. 1541, d. 1606, en Skotte af Fedsel, kom,
efter mange Aars Ophold 1 Frankrig, 1603 til

England, hvor han blev vel modtagen af Kong
Jakob I, fordi han, skont rom. Katolik, var en
Modstander af Pavens verdslige Magt og en
tvrig Forsvarer af Kongemagten. Han blev

indviklet i en Fejde med den beromte jesuitiske

Dogmatiker Bellarmino (se d. Art.) og hsevdede

over for ham en Begnensning af Pavens Over-

hejhed, der i den felgende Tid blev godkendt
af mange rom.-kat. i England. 1605 vendte han
tilbage til Frankrig og dede der s. A. Fr. N.
Barcos, Martin de, jansenistisk Teolog, f.

1600 i Bayonne, d. 1678 i Abbediet St. Cyran,
hvis Abbed han var fra 1664. Han tog ved
fl. Skrifter Del i den jansenistiske Strld.

Bar-Daisan, d. e. Son af D. (den gennera
Edessa stremmende Flod, gr. Skirtos), paa Gr.

Bardesanes, syrisk Laerd og Digter, blev fedt

i Edessa 154 ell. 156 og dode o. 223, rime-
ligvis i Armenien. B., der tilherte en rig og
anset Slsegt, blev tidlig neje kendt med den
gr. Literatur, men vandtes ogsaa tidligt for

Krdm., der henved 170 udbredte sig staerkt

i Edessa, begunstiget af Kongen Abgar (s. d.

Art.). B. digtede mange Hymner, som laenge

vare i Brug ved Gudstjenesten i syr. Kirker.

Han skal ogsaa have overrakt en rom. Kejser

et Skrift til Forsvar for Krdm. Da de Kr.

siden forfulgtes haardt (216), skal B. modig

have bekendt sin Tro, men under en ny For-
felgelse, efter at Edessa var kommet under
Rom, gik han til Armenien, hvor han fort-

satte sin literwre Virksomhed. I Nterh. af
Kars skal han have skrevet en syr. Kranike.
B. var vel kendt ikke alene med Hedenskabet
i sit eget Hjemland, men ogsaa, forsaavidt det
dengang var muligt, med den gl. babylonske
ell. kaldsiske Mytologi og Visdom, ja ogsaa
med Buddhismen, som dengang sogte at brede
sig mod Vest, endog ud over Partherrigets

Grenser. B. skal bl. a. have truflet sammen
med et indisk Gcsandtskab til Romerne, dog
ikke under L. Verus (163—64), da han den-
gang kun var Barn. Som en digterisk fantasi-

fuld Natnr felte B. sig stterkt draget til Gno-
sticismen, saerlig til Valentin, hvis System han
dog betydeligt modiflcerede ved at inddrage
babylonske og buddhistiske, maaske ogsaa per-
siske, Forestillingcr. Han er derfor bleven
kaldet en Forleber for Mani. Afrem Syreren
siger oil) B., at han >opstillede 7 Urvsesener
(iEoner), forkyndte Dyrekredsens Tegn og l(este

i Stjernerne< osv. B. forfattede mange Skrifter
(paa Syrisk), deriblandt et om »Lys og Merke<

;

men de ere alle tabte, da K. fordemte dem
som gnostiske. Porfyrios har et Par smaa Ud-
drag af B. om Inderne, Evsebios et lille Stykke
af hans Bog om Skaebnen. Cureton mente, i

det syriske Skrift »om Landenes Lov«, som
han udgav 1855 (Spicilegium Syr., S. 1 ff.), at
have genfundet denne Bog af B., men den er
ikke af B., maaske af en af hans Disciple. Det
er derimod rimeligt, at der, som formodet af
N61deke (Zeitschr. d. morgl. Gesells. XXV, S.

678, 1871), hvad Lipsius o. a. bifalde, er levnet
os et Par Hymner af B. i de oprindelig gnostiske
Thomasakter (Hymnernes Indhold : Fr. Nielsen,

>01dkirken< 2. Udg. S. 300—1). I den syr. Re-
daktion (W. Wright, Apocryphal Acts of the

Apostles, London 1871—73) have vi vist en Origi-

nalhymnc, der handler om en Perle, som en
parthisk Kongesen sogte og hjembragte fra

iEgypten (I, S. 274 fl
-

; Overs. II, S. 238 ff); i

den gr. (Bonnet, Acta Thomce S. 8 ff, Leipz.
1883) en gr. Omskrift af en Hymne om
Visdommens Bryllup. B. mente sig en god
Kristen, men han og hans Tilhsengere for-

ketredes af Kirken. De kaldtes >Daisaniter<
o. lign., holdt sig i Aarhundreder og spores
i flere Lande, endog i Kina. Om B. haves
Skrifter af A. Hahn (1819), A. Merx (1863)
og Hilgenfeld (1864). V. S.

Bardas, Broder til Kejserinde Theodora, var
sin Sesters Raadgiver, da hun (fra 842) styrede
Riget i sin Sens, Mikael III, Drukkenboldens,
Mindreaarighed. Lidt efter lidt lykkedes det
B. at faa den vaesentligste Indflydelse paa
Regeringens Gang, og han greb ogsaa ind i

de kirkl. Stridigheder. Han teede sig som et

>Overmenneske<, der ikke lod sig lede af Hen-
syn til Religion og Saedelighed, og han indlod
sig nden Skrupler paa Forbrydelser, naar de
kunde fremme hans Planer.

Bardesanes, se Bar-Daisan.
Baret (paa Ital. beretta) er Navnet paa den

Hovedbeklsedning, Prsesterne i den rom.-kat. K.
bsere, naar de gaa til og fra Altret eller paa
Pnedikestolen osv. Den har snart 3, snart 4
Kanter (>Horn<). Dens Farve retter sig efter
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den ovrige Dragts. I Middelalderen bar ogsaa
Magistrene B.

Barfod, Immannel, f. 16. Jnli 1820 i Lyngby,
Aarhus Stift, hvor hans Fader, den nidkiere
og begavede Hans Peter B. (1770—1841) var
Prcest og Seminarieforstander. Som teol. Kand.
var ban i fl. Aar Lterer ved Borgerakolen 1

Nykebing p. F., hvor han samlede og ud-
arbejdede >Den falsterske Gejstligheds Personal-
histories hvilket Vserk, saavel som hans senere
genealogiske og personalhist. Arbejder, ud-
nuerker sig ved stor Nejagtighed. Fra 1851—64
virkede B. med stor Dygtighed som Pnest 1

Senderjylland. D. 15. Maj 1896 som Pnest for

Vaabensted ved Saxkebing og Provst i Masse
Herred. K. T.

Barfodmanke. Forskl. Manke og Nonner
(t. E. mandl. og kvindl. Augustinere og Karme-
litere) gik, efter Frans fra Assisis og hans Mun-
kes Eksempel. barfodede som Tegn paa deres
Askese og Ydmyghed (Mt. 10, 10); men naar
Munke og Nonner, hvis Hegel foreskrev bare
Fodder, flk Klostre i Lande med et mindre
blidt Klima, opgav de som oftest at gaa bar-
fodede og brugte Sandaler af Tne eller Laeder
(Munke uden Sko, discalceati). Se Augustiner-
Eremiter.
Barfoed, Erik Christian Nissen, San af den

udnuerkede Kemiker, Prof. Christen Thomsen
B.. er fodt 6. Dee. 1847 i Kbbvn. Som teol.

Kand. tilbragte han 1 Aar i Udlandet og var
derefter Alnmnus paa Borchs KoUeglum. B.

prasteviedes 1877 og er nu (1897) Sognepr. til

Brondby-0ster og Vester. Har bl. a. skrevet:
•Alter og Praedikestol, liturg. Skildringer og
Betragtninger< (1885), et grundigt Vrerk, hvis
Hensigt er >at give en samlet Udsigt over Guds-
tjenestens Historie i hele Sltegtens Leb<. K. T.

Barhebrasus, se Abnlfaradsch.
Barhow, Amand, f. 1664, var ferst Kap. i

Akershns og fra 1697 Sognepr. til Kvernes. Fra
1704—7 var han tillige Provst over Nordmore
Provsti. Han er mest bekendt som Medlem
af »Syvstjcrnen«. D. 1728. A. B.

Barhnmtt (2 Sam. 23, 31) eller Baharumit,
en Hand fra Bahurim.
Ban, en By i Apulien, hvor der 1098, under

Urban II, blev holdt en Synode, paa hvilken
der forhandledes med Gr. om den Hellig-Aands
Udgang ogsaa fra Sennen. Den landflygtige

.Erkebiskop Anselm af Canterbury (se d. Art)
talte her for den vesterlandske K.'s Opfattelse.

Ogsaa den danske Kong Erik Ejegod var til-

stede, og Urban II gav ham, paa Anselms Til

skyndelse, TiUadelse til Oprettelsen af et nor-
disk jErkessede.

Baring-Goold, Sabine, eng. Pnest, f. 28.

Jan. 1834 i Exeter, studerede i Cambridge og
blev pnesteviet 1865. 1881 blev han Pnest i

Lew Trenchard i det nordl. Devonshire. Han
er Herre til Stamgodset Lew Trenchard og
Waddlestone. Hans betydeligste Skrift er The
Origin and Development of Religious Belief
I— II (London 1870—71). 1871—73 udgav han
The Sacristy, et Fjerdingaarsskrift for kirkl.

Kunst og Literatur. 1872—77 udkom Lives of
the Saints i 16 Bd.
Bans, Tempelborgen, der rimeligvis laa paa

Tempelpladsens nordvestl. Hjerne, oprindelig
befcstet af Nehemja, siden Residens for Hyr-

kan. Herodes befsestede den endnu stterkere

og kaldte den >Antonia<.
Barja (1 Kron. 3, 22), en Mand af den davidiske

Kongeslajgt.

Barjesns (Sen af Jesus) eller Barjehu, en
Jade, der under Tilnavnet Ely mas (Vismand,
Mager) ophotdt sig hos den rom. Prokonsul
Sergius Paulus i Pafos, da Barnabas og Paulus
paa den ferste Missionsrejse prcedikede Evgl.

paa Kypern. Da B., formentlig ved goetiske

Kunster, vilde vende Landshevdingen fra den
nye Tro, forkyndte Paulus ham, >den vild-

ledende Ferer«, at han til Straf skulde rammes
af legemlig Blindhed til en Tid. Tegnet, der
straks fuldkommedes, bestemte Prokonsulen
for Evgl. (Ap. G. 13, 6f.). — Scenen er frem-
stillet paa et af Rafaels beremte Tapeter i

Vatikanet.

Bar-Kokba (Stjernesennen). Under dette

Navn, der hentyder til Bileams Profeti (4 Mos.
24, 17), optraadte paa Kejser Hadrians Tid (o.

132) en Jade, Simon, muligvis en Mand fra Byen
Kodsab, hvis Livssksebne ievrigt er ukendt, som
den Messias. der skulde frelse Paltestina fra

Fremmedherredemmet og samlc Israel igen til

et Folk. Han skal have sagt, at han var fadt

paa den Dag, Templet blev edelagt; han for-

jsettede store Sejre og omgav sig med et hemme-
lighedsfuldt Skrer. Man fortalte Undergerninger

om ham, og, trods Advarsler fra Synedriet i

Jamnia. fandt han Tiltro, ister da Datidens

aandelige Leder, den aervasrdige Rabbi Akiba
(se d. Art.), talte hans Sag og ved Rejser i

Diaspora-Menighederne skaffede ham Hjoelp (han

skal ogsaa have givet ham Navnet B.). Under
de ulykkelige Tidsforhold, da apokalyptiske

Skrifter havde genoplivet det jediske Haab, da
Here Diaspora-Oprer vare knuste med Streng-

hed, og da kejserlige Befalinger, der forbad

Omskserelsen og forordnede Grundla^ggelsen af

en hedensk By paa Jerusalems hellige Grund,
havde vakt Fortvivlelse og Indignation, fandt

Opraret rig Nsring, og endogsaa Samaritanerne
sluttede sig til det. B. besatte Jerusalem, be-

ftestede den og lod pnege jediske Menter med
sit Navn (Simon, Israels Fyrste). 50 Fsestninger

og 985 Byer skulle vsere faldne i hans Haand,
og efter Justinos Martyrs Ord udevede han et

Rsedselsherredamme over dem, der ikke sluttede

sig til ham, issr de Jadekristne. Men Sejren

fulgte atter Romerne. Rabbi Akiba blev fsengslet

og led siden en smertefuld Martyrded, og B.

blev indesluttet i en Klippefratnlng, Bethar
eller Beter, som noglc ville genfinde i Lands-

byen Bittir, V. for Betlebem. Da den o. 135 er-

obredes af Romerne, just den Dag, paa hvil-

ken Templet i Aar 70 var gaaet op i Luer,

var den falske Messias allerede dad, og Landet
var een stor Ruin. De fleste Joder bortslnbtes

til Sas af Sejrherrerne, de tilbageblevne straf-

fedes med haarde Skattebyrder. Jerusalem
opbyggedes som Mlia Capitolina med hedenske
Templer, Teatre og Paladser, men det forbades

enhver Jede at betncde det minderige Sted.

Senere jediske Skribenter fortolkede Navnet
Bar-Kosiba, der sandsynligst betegner bans
Hjem sted, som >Legneren<, 1 sergelig Erindring

om det nheldige Udfald. Paa indirekte Vis flk

Opstanden stor Betydning for Jadefolket, idet

de politiske Messiasforventninger nu dade hen.
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og al Aandskraft samledes om Lovstudiet (jvfr.

Art. Talmud). Om Bar-Kokba se K. Hase,

Rosenvorlesungen (Leipz. 1880). J. O. A.

Barkos (Esra 2, 53), israelit. Familie af Liv-

cgne, der vendte tilbage fra Eksilet til Judsea,

da Kyros gav Tilladelse dertil.

Barlaam (Barlaamo), en Basilios-Munk fra

Scminaiia i Kalabrien, kom under Kejser An-
dronikos III til Konstantinopel, hvor ban op-

traadte som en bitter Fjende af Latinerne.

Andronikos III sendte ham 1339 til Avignon
for at underbandle med Pave Benedict XII

om en Union ml. den gr. og den lat. K., men
Forbandlingerne forte ikke til noget. Under
sit Ophold i Konstantinopel, hvor B. var bleven

Abbed for et Basilios-Kloster, keempede ban
ivrigt mod Hesykasterne (se d. Art.), der i

deres Ekstaser mente at vsere oplyste af det
uskabte, guddommelige Lys, som havde straalet

paa Forklarelsens Bjerg. 1341 rejste B., efter

at en Synode havde misbilliget hans Angreb
paa Hesykasterne, atter til Italien, og da han
havde godkendt Pavens Primat og den Hellig-

Aands Udgang ogsaa fra Sennen, blev han
Biskop i Geraci i Kalabrien. B. var Petrarcas

Lserer i Grresk. Han dede 1348.

Barlaam og josafat ere Hovedpersonerne i

en i Middelalderen meget udbredt Legende.
Josafat var ifolge denne en indisk Kongeson,
som af sin Fader, Abenner, der forfulgte de
Kr., blev opdraget saaledes, at al Livets Lidelse

holdtes skjult for ham. Paa en Udflugt meder
han en spedalsk, en blind, en Olding og et

Ligtog og vtekkes derved til Grublen over
Verdens Ned. Nu kommer en Eneboer, Bar-

laam, der i et Syn har faact Meddelelse om
Prinsens Oplevelse, forkltedt som Perlehandler
til Slottet og taler til ham om Jordelivets

Tomhed og om Kristendommen ; Prinsen om-
vender sig og dabes. Kongen, som faar Nys
herom og forgajves efterstriebcr Barlaam, for-

anstalter nu en Religionssamtale mellem Hed-
ninger og Kr.; han lader her den hedenske
Vismand Nachor optnede i Barlaams Dragt for

at fere et Skinforsvar for Krdm. og lade sig

overvinde; men Prinsen truer Nachor til at

forsvare Krdm. for Alvor. Hedningerne bukke
derfor under i Disputatsen. Endnu seger Kongen
at friste Prinsen ved Hjselp af skenne Kvinder,

men ogsaa dette mislykkes, og Josafat forlader

endelig Slottet for at blive Eneboer. I denne
Fortaelling er indstroet o. 30 Parabler, hvoraf
de fleste oplyse Laeren om Livets Lidelse.

Legenden er skrevet paa Gnesk af en Munk
i Klostret St. Saba o. 600 e. Kr. Fra denne
gr. Form udgik i Middelalderen Overstettelser

paa de fleste europaeiske Sprog; som et Askesens
Evangelium yndedes den fra Spanien til Rus-
land, fra Syrien til Norge (overs, paa Old-
nordisk af Kong Hakon den yngrc o. 1250).

B. og J. optoges saavel i det gr. som i det
lat. Martyrologium og seredes som Helgener,

dog uden Kanonisation. J.'s Ben menes nu
at vsere i Antwerpen. Digtere som Lope de
Vega, Calderon og Shakespeare have hentet

Emner fra Bogen.
I den nyeste Tid er man bleven opmsrksom

paa den paafaldende Lighed mellem Legendens
Handling og Buddhasagnet; og det er nu paa-
vist, at saavel ForUellingens Ramme som de

fleste Parabler og adskillige Enkeltheder, lige

indtil flere af Navnene, stammer fra Buddhismen.
Fra Indien gik Fortrellingen til Iran og om-
arbejdedes her paa Pehlevi; herfra gik den
over til den gr. Kristenhed og senere til Mu-
hammedanere og Joder. Munken Johannes af

St Saba omarbejdede den ved adskillige kr.

Tilsaetninger og omdannede saaledes Buddhis-
mens Stifter til en kr. Helgen. — Angaaende
Forholdet til Apologeten Aristides se d. Art
(Ernst Kuhn, Barlaam und Joasaph, Abh. der
k. bayer. Akad. der Wiss. I CI. XX Bd. I

Abth.; J. Jacobs, Barlaam and Josaphat, Lon-
don 1896). C. K.

Barletta, Gabriel, en Dominikaner fra Byen
Barletta i Apulien, praedikede o. 1480 i flere

af Nord-Italiens storre Stseder. Hans Pne-
dikener, der vare fulde af Anekdoter og kry-

drede med Vittigheder, vakte saa stor Be-
gejstring, at man sagde: Nescit prcedicare, qvi

nescit barlettare (den, der ikke kan tale som
B., kan ikke predike).

Barlow, William, eng. Biskop, skal vsere

fodt i Essex. Sin Opdragelse og Uddannelse
fik han ferst hos de regelbundne Kanniker
af Augustins Orden i St. Osyth i Essex, senere
i Oxford, hvor han blev Dr. theol. Derefter

blev han Prior forskl. Steder, sidst i Brom-
hill, men dette Kloster blev undertrykt af
Wolsey. Harmfuld herover skrev B. fl. bitre

Smaedeskrifter mod Wolsey og den rom. K., men
snart efter bad han om Naade. Da Ref. kom
til England, blev han en ivrig Tilhaenger af den,
og han havde en Tid i Anna Boleyn en megtig
Velynderinde. 1535 cller 36 blev han udnsevnt
til Biskop af St Asaph; kort efter blev han
forflyttet til Bispestolen 1 St Davids. 1548
blev han Biskop i Bath og Wells, men under
Maria den blodiges Regering maatte ban flygte

til Tyskland. Efter Hjemkomsten blev han
udvalgt til Biskop af Chichester, og Dagen far

sin Tiltrsedelse af dette Embede deltog han,

sammen med Biskopperne Hodgkins af Bed-
ford, Miles Coverdale, forhen af Exeter, og
John Scory af Hereford, i Indvielsen af iErke-

biskop Matthew Parker (17. Dec. 1559). Til

denne Indvielse er den saakaldte Nag's Head
Fable (Fablen om at Parker skulde vsere bleven
indviet i Kroen The Nag'* Head af en encste

Biskop) knyttet. B. var neje forbunden med
Parker; en af dennes Sennen var gift med en
af B.'s Detre. B. dede i Aug. 1568. Se Art. Nag'$
Head Fable. Fr. N.
Barmen og Elberfeld i Wupperdalen have

i dette Aarh. vaeret Bnendpunkter for en relig.

Vsekkelse, der har virket paa vide Kredse. Fra
0stendcn af Barmen til Vestenden af Elber-
feld straekker sig uden Afbrydelse een Stad
med Menighederne: Wichlinghausen (luth.),

Wupperfeld (luth.), Gemarke (ref.), Nedre-
Barmen (uneret) og Elberfeld (luth. og ref.).

Paa Grsenseskellet mellem B. og Elberfeld ligger

Missionshuset Om det kirkl. Liv i denne
Egn se A. Sincerus [Dr. theol. A. Zahn], Menig-
hederne i Wupperdalen, dsk Overs. (Kbhvn
1888).

Barmer-Missionen (rheinische Missionsgesell-

schaft). Allerede 1799 dannedes i Elberfeld en
Forening af 9—12 fromme Mend, der samledes
i Stilhed hver Maaned til at bede for Missionen
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og licsc om den; senere udgav den Smaa-
skrifter og antog sig Jodemissionen. Et Besog
i Wupperdalen 1818 af Blumhardt fra Basel
forte til, at en Missionsforening opstod i Bar-
men i TiUlutning til Basel; den oprettede 1825
en Misaionsskole og udgav fra 1826 >Barmer
Mlssionsblatt< (ved Presten Ball). Disse 2 For-
enlnger sluttede sig 1828, tilligemed 2 andre,

saramen til »rheinische MIssionsgesellschaft<

.

Siden kom Here til, ogsaa luth., men Wupper-
dalen blev ved at vaere Midtpunktet, og Mis-

sionen er bibeisk uncret uden Betoning af

det konfessionelle. Efter Missionsinspektor H.
Richter (1827—47) fulgte Wallmann 1845—57,
Fabri 1857—84, og nu Dr. Schreiber.

De ferste Missionasrer udsendtes 1829 til 1)

Svdafrika, hvor B. i det vest]. Kapland (fra

1829) og LiUe-Namaland (fra 1840) bar 10 Sta-

tioner og 14,000 Kr. Trods Terke og Misvjekst,

den farvede Befolknings Armod og retslese Til-

stand og Bnendevinspesten, ere Kaplandets
Menigheder naaede til at afgive et Overskud
til Missionen, men kunne ikke undvtere dens
Ledelse. Nord for Oranjefloden optoges Ar-
bejdet 1842 i Store-Namaland og 1844 blandt
Hereroerne (H. Hahn) og de for Namaer og
Hereroer trsllende Bjergdamraer. Men idelige

Krigsuroligheder og reverske Overfald af Orlam-
bander (Jonker Afrikaner) og endelig den med
den tyske Anneksion fulgte Forvirring(1884—94)

have lammet Missionens Arbejde. Dog bar
den her 19 Stationer og 9000 Kr. Endelig er

der siden 1891 anlagt 2 Stat, iblandt Ovambo-
folket ved Siden af den finske' Mission. — Den
ncste Missionsmark optoges 1834 i 2) Nederl.
lndien, blandt Dajakerne paa Borneo. Her
er det gaaet tungt og trangt; i en Opstand 1859
myrdedes 4 Missionerer og deres 3 Hustrucr,

og Arbejdet afbrades for lang Tid. Enduu er

her kun 1600 Kr. om 8 Stat De fra Borneo for-

drevne Missionsrer fandt en Arbejdsmark paa
Sumatra blandt Battaerne, der er bleven Sel-

skabets bedste. Islam havde allerede begyndt
en Sejrsgang blandt Battaerne, men Missionen
tog Kampen op imod den i Sipirok (1861), og
nu gaa selv Muhammedanere over; 1000 af

dem forberedes til Daab. Endnu sterre bar
Fremgangen vrcret, hvor Islam endnu ikke

var naaet hen, nemlig i Silindung, hvor Sles-

vigeren Nommensen (nu Missionens Ephorus)
boldt Stand fra 1864 under gentagne Mord-
forsog af de vilde Hedninger; nu ere o. % »f

Dalens Befolkning kristnede (17,000 Kr.). Ende-
lig er Missionen siden 1881 trsengt frem til

Toba, hvor lndsamlingen gaar saa rask, at

Missionen maa eve stor Varsomhed derved. B.

bar paa Sumatra 22 Stat, med 33,000 Kr. (i

1895, imod 9000 i 1886) og allerede 13 ind-

fadte Praester. Ogsaa paa den mindre Nias
(optagct 1865) er det gaaet godt freraad siden

1890: fra 706 Kr. til 1813. — Endvidere var

der 1846 paa GutzlafTs Tilskyndelse begyndt
en Mission i 3) Kina blandt Puntierne i Kvang-
tungs Kystland. Efter 50 Aars Arbejde er ber
kon 249 Kr. om 3 Stat. Dog er en Del af

Omraadet 1881 afstaaet til Missionerne Berlin I

og Basel paa Grand af Pengened, da et i For-
bindelse med B. oprettet Handelsselskab var
endt med stort Tab. — Siden har B. atter hasvet

sig og 1887 optaget en ny Missionsmark paa 4)

Ny-Guinea (tysk), hvor det er gaaet igennem
idelige Dedsfald: 10 Grave i 8 Aar og ingen
Kr. — Men i det hele er B. gaaet overordent-
lig frem i Tiaaret 1884—94: 101 Missionserer

(fra 71), 74 Stat, (fra 52) og 60,144 dobte (fra

26,128) foruden 8000 Katekumener. Indtsgten
var i 1895 511,000 Kr. (Junf v. Rohden: Ge-
schichte der rhein. Missionsgesellschaft, 3. Aufl.

1888. Th. 1—2). V. Sn.
Barmhjertige Bradre (i Frankrig freret de

la chariti) var oprindeligt et frivilligt, verds-
ligt Broderskab, helliget Sygepleje og faldne

Kvinders Redning uden Hensyn til de ulykke-
liges Konfession, stiftet 1540 af Portugiseren

Juan Ciudad (1495—1550) eller med bans
iEresnavn Johan af Gud (di Dio; han blev

kanoniseret 1640) og begyndt i Granada. Efter

et udsvasvende Liv havde Juan C. kastet sig

ind i en gnenseles streng Askese ; og af egen
Erfaring kendte han de Mishandlinger, som
lidende (f. E. sindssyge) paa hin Tid kunde
blive Genstand for. Med bnendende Nidkasr-

hed ofrede han sig for de ulykkeliges Sag.

Han drog om i Granadas Gader og raabte og
tiggede til sine syge og fattige, og ved de ind-

samlede Gaver fik han oprettet et Hospital.

Ligesindede delte Gerningen med ham, og Bi-

skoppen i Byen stottede Sagcn ved sin Anbe-
faling. Kong Filip II ydede store Gaver, og
snart kunde Here Hospitaler oprettes rundt om
i Spanien. 1572 blev Broderskabet stadfsestet

af Pius V som en gejstlig Orden efter Augu-
stins Regel (brun, senere sort Ordensdragt med
Lcederbelte). Som fjerde Munkelefte binde
Bredrene sig for Livstid til Sygepleje. Prove-

Uden varer 2 Aar. Fritiden maa de anvende
til ltegevldenskabelige Studier; kun ganske en-

kelte af Bredrene modtage Prwsteordination.

Ordenen har stadig udvidet sin Virksomhed.
Den har anerkendt fortrinlige Hospitaler rundt
om i Italien (det i Milano er sserlig beremt),

0sterrig, Frankrig, Nordamerika. I den nyestc

Tid har den ogsaa oprettet et Hospital i Nasa-

ret. Den teller o. 1200 Medlemmer, indord-

nede i 11 >Provinser<. Ordenens >General<

bor i Rom. Tidligere var der 2 Generaler.

ogsaa en i Granada; det blev omordnet o.

1870. A. J.

Barmhjertige Sestre (i Frankrig soeurs de

la chariti; tidligere ogsaa soeurs (/rises paa
Grund af deres graa Ordensdragt). Vincent de
Paul (se d. Art.) og nans fromme Veninde,
Fru Louise le Gras, have stiftet disse, oprindelig

frie Foreninger af Kvinder, der antog sig de
fattige og syge. 1633 gav Vincent dem en
Ordensregel, der stadfsstedes 1668 af Pave
Clemens IX. Ifelge Ordensreglen skulie So-

strene anse sig for Kristi Tjenerinder, der, idet

de pleje de syge, pleje Kristus selv, ligegyldigt

om de vinde Behag eller Mishag. Deres Leve-

vis skulde iovrigt ikke va?re streng. I-oftet

var ikke livsvarigt, men skulde fornyes hvert

Aar. Sommer og Vlnter staa de op Kl. 4, leve

yderst tarveligt; pleje selv de mest smitsomme
syge uden Hensyn til Stand eller Konfession;
vise deres Forstanderinde ubetinget Lydigbed
og gore alt af Kerlighed til Kristus. Vincent
(d. 1660) oplevede at se 28 Sosterhuse op-
rettede i Paris; derfra forgrenede Ordenen sig

med stor Kraft i Frankrig og andre Lande,
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samlende sig om Moderhuse, der udsendte
Sestre til Hospitaler, Asyler, Bernehjera o. dsl.

1685 angives Sestrehusenes Antal til 224. Un-
der Revolutionstiden delte Ordenen Sksebne
med de evrige religiose Institutioner i Frank-
rig og blev ophsevet; men Napoleon genopret-

tede den allerede 1807. — Navnet B. S. bruges
ogsaa i videre Forstand om alle kvindelige

Kongregationer, der antage sig Sygepleje; og i

dette vide Omfang angives Sostrenes Antal for

Tiden til at vaere over 60,000, udbredte over
alle Lande. A. J.

Barnabas indtog ferst en betydningsfuld

Plads i den jerusalemske Menighed paa Grand
af, at han >var en god Mand og fuld af Hellig-

Aand og Troc (Ap. G. 11, 24), og paa Grand
af, at han tillige var udnuerket af Aanden ved
en saeregen Naadegave, den profetiske For-
maningstale (Ap. G. 11, 23; 13, 1 ; smlgn. 15, 32),

hvorfor Apostlene gav ham, der opr. hed Josef
og var Levit, fedt paa Kypern, Tilnavnet Bar-
nabas, den profetiske Formanings San (Ap. G. 4,

36). Til dette kom nu, at han, opfyldt afTanken
om Menighedens Fsellesskab, solgte det Jord-
stykke, som han besad (smlgn. Jer. 32, 7), for

derved at hjselpe dem, der trtengte (Ap. G. 4, 37).

Men derncest kom han til at indtage en mere
ledende Stilling i Antiokia, hvor nogle Kypriere
og Kyrenteere havde samlet en hedningkr. Me-
nighed. Staaende i den jerusalemske Menig-
hed, havde han, ligesom disse sine Landsmsend.
faaet 0jet opladt for, at Evangeliet ogsaa skulde
forkyndes for Hedningerne, og paa Grand heraf
som ogsaa paa Grand af den Anseelse, han
stod i, blev han sendt til Antiokia (Ap. G. 11,

20- -23). Da han imidlertid i Jerusalem har
l«rt Paulus at kende og vseret Mellemmand
mellem ham og de tolv og saaledes ogsaa faaet

at vide, hvad Paulus var bestemt til (Ap. G. 9,

27), opseger han ham i Tarsos, for i Forening
med ham at vejlede den nydannede Menighed.
Sammen virke de her, rejse til Jerusalem
med en Pengegave og til Apostelmedet (Ap.

G. 11, 30; 15, 2), og sammen udsendes de
paa den ferste Missionsrejse (Ap. G. 13, 2 f).

Under denne er det, at Paulus kommer til at

staa som den ferste af de to, og fra da af

nsevnes de, bortset fra et Par Undtagelser
(Ap. G. 14, 14; 15, 12), Paulus og Barnabas.
Under Raadslagningerne om den anden Mis-
sionsrejse skilles de ad, og Barnabas rejser til

Kypern (Ap. G. 15, 36 f.). Fra da af hares
intet mere om ham, kun nsevner Paulus ham
lejlighedsvis 1 Kor. 9, 5 og Gal. 2, 13. De ikke
bibelske Efterretninger om hans senere Liv
have intet Vserd. A. A.
Barnabas-Brevet regnes blandt de saakaldte

apostolske Fsedre (se d. Art.). Det er skrevet

til en hedning-kr. Menighed (hvilken, kan ikke
bestemmes), og dets Hovedformaal er gennem
dristige allegoriske Fortolkninger at vise, hvor-
ledes det gl. Testamente skal behandles i kr.

Aand. Det kalder Forf. yvtooif. Brevets i hej

Grad jedefjendske Tendens naar sit Hejde-
punkt i den Paastand, at Jaderne overhovedet
aldrig have vseret Guds Folk. Fra den Stund,
de dansede omkring Guldkalven, og Mose sender-
slog Lovens Tavler, have de vseret uden Pagt-
forhold til Gud, og deres bogstavelige Opfyldelse
af Loven var lutter Selvbedrag. Den allegoriske

Fortolkning er tvertinrod den eneste rette For-

staaelse, og gennem den tilherer det gl. Test,

alene de Kr. Til denne Udvikling knyttes saa

Formaninger, idet der peges paa de to Veje,

Lysets og Markets Vej. Dette Slutningsafsnit

bringer Skriftet i nser Berering, ikke blot med
Skrifter som de apostolske Konstitutioner (VII,

1—18) og Judicium Petri, men ogsaa med det

1883 fundne Skrift >de 12 Apostles Lzre<

(Kap. 1 f.). Forholdet mellem disse er blevet

ivrig forhandlet, og har givet A. Harnack An-

ledning til den Formodning, at denne Tale

om de >to Veje< stammer fra et jedisk Grund-
skrift, som han har segt at rekonstruere (Die

Apostellehre und die jadischen bciden Wege,

Leipz. 1896). Brevets Tid er det vanskeligt

at bestemme nejagtig (mellem 71 og 132), dets

Integritet har vseret omstridt, og forskl. Inter-

polationshypoteser have vseret opstlllede (saa-

ledes sidst af B. Weiss, Der Barnabasbrief, kri-

tisch untersucht, 1888), men have ikke kunnet
trtenge igennem. Fastholdes Brevets Integritet,

er det umuligt at tenke sig Barnabas som For-

fatter. Skriftet selv nsevner ikke B.'s Navn. At

Brevet, i alt Fald i visse Egne, i Oldkirken var

hejt anset, derom vidner bl. a. den Omstxendig-

hed, at det i Codex Sinaiticus har faaet Plads efter

N. T.'s Beger. Dog stiller Evsebios det mellem
de usegte Beger. Og allerede fra det 4. Aarh.'s

Slutning forsvinder det nsesten fuldstsendlg, og-

saa i den asterlandske Kirke. I den vester-

landske Kirke er en gammel latinsk Overs.

(ligesom ved Clemens Romanus) det eneste

Spor. — At Brevet forudssetter Kendskab til

paulinske Breve og synoptiske Evangelier (Mat-

thseos citeres endogsaa i Kap. 4 med et >som
skrevet staarc), er sikkert nok. Brevet er ud-
givet af Gebhardt og Harnack (Leipz. 1875);

overs, paa Engelsk af Burton i >The Apostolic

Fathers. (London 1888), paa Tysk i >Bibliothek

der Kirchenvfiter«. J. P. B.

Barnabiter eller »den halshuggede St. Pan-

lus's regelbundne Klerikere<, ogsaa kaldte Pao-

linere eller Paulanere, ere et klosterligt Sam-
lag, der udgik fra Milano. Stifteren var den
unge ital. Adelsmand, Antonio Maria Zacca-
ria (f. i Cremona 1502, d. ssteds 1539, helgen-

kronet 1897), der 1530 i Forening med sine

Venner, Jacopo Antonio Morigia og Bartolomeo
Ferrari, og de 2 milanesiske Prsester, Francesco
Lucco og Jacopo Caseo, dannede en Forening af

regelbundne Klerikere, der ved Pnediken og hyp-
pig Uddeling af Sakramenterne vilde stnebe efter

at frcmme Deltagelsen i Gudstjenesten og et

sandt kr. Liv. Det var det saedelige Forfald

i Milano efter Krigene, som havde kaldt For-
eningen til Live, og den tog straks kraftig fat

med Missioner og Prsedikener. 1533 stadfaestede

Clemens VII den ved sit Breve af 18. Febr.

1533; 1535 unddrog Paul III den fra den bispe-

Iige Jurisdiktion og stillede den nmiddelbart
under den hi. Stoi. Oprindelig boede For-
eningens Medlemmer, der i Beg. kaldte* >den
halshuggede St. Paulus's regelb. Klerikere* , i et

uanseligt Hus ved Pavia-Porten i Milano, men
efter nogle Aars Forlab rykkede de ind i det
gl. Kloster S. Barnaba, og i den felgende TW
fik de Navnet >den hi. B.'s Klerikere*. For-
uden de ssedvanlige 3 Munkelefter lovede de,

ikke at strsebe efter at opnaa gejstl. Embeder
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udenfor Ordenen og aldrig at modtage saa-

danne uden Pavens Tilladelse. Ved deres strenge

Bodstugt, inderlige Banner og hyppige Nadver-
nydelse vandt de stor Anseelse bl. Prsester og
LJegfolk, og Ordenen har haft mange lterde

Medlemmer, der paa Universiteterne have ud-

foldet en betydelig Virksomhed, og den har
bredt sig over hele Italien, til Savoyen, Frank-
rig, Bohmen og Osterrig, hvor Wien blev dens
Hovedssede. I iErkebiskop Carlo Borromeo og
Frans af Sales fik den indflydelsesrige Vel-

yndere. Ordenens Hovedhus er nu i Rom,
hvor Generalen bor. B.'s Dragt er den saed-

vanlige Pnestedragt. Blandt dens Medlemmer
maa nsevnes Matematikeren Frisi, Kardinalerne
Gerdil og Lambruschini (A. M. Ungarelli, Bibl.

script e congreg. clericorum reg. S. Paul!, Roma
1836). Se Ambrosianere. Fr. N.

Barnabd, Alessandro, rom. Kardinal, f. 2.

Marts 1801 i Foligno i Umbrien, d. 1 Rom 24.

Febr. 1874, var en Tidlang Sekretrcr for Pro-
pagandaen, blev senere Prsefckt for den og
var under Vatikaner-Konciliet President for

den Kommission, der tog Vare paa den osterl.

Rhus og Missionerne.

Barnardo, Thomas John, eng. Laege, er en
af vor Tids storste kr. Filantroper. Kristelig

valtt som ung Student gik han til London-
Hospital i Whitechapel Road i 0st-London for

at uddannes til Laegemissionaer i Kina og fik

der Lejlighed til at vise sit opofrende Mod
under en Kolera-Epldemi. I en »Pjalteskole«,

som ban og hans Venner havde faaet indrettet

i en tidligere jEselsstald, kom en foreldrelas

Dreng til at forandre hans Livs Gang: han
bad neralig om at maatte blive paa Skolen, da
den skulde lukkcs, i Stedet for at skulle sove
under aaben Himmel i en kold Efteraarsnat.
Det viste sig, at >lille Jim< havde mange
Kammerater, hjemlese, uvidende, opvoksende
til et Liv i Elendighed og Last. B. besluttede,

stottet bl. a. af Lord Shaftesbury, at tage sig

af dem, at blive en Fader for >ingens Born«,
og det lille Hjem for 25 Drenge, han aabnede
i 1866, har saa siden udviklet sig til en saa
stor Virksomhed, at den indtil d. 30. Juni 1896
har taget sig af 30,193 Born, med samtidig
Plads i de forskl. Hjem til henimod 5000 (det

na-ststerste i Verden, G. Mailers i Bristol, har
2000), til hvis Underhold, saavelsom til An-
staltens stadige Udvidelse, det er lykkedes ham
at indsamle tilsammen 30 Mill. Kr. (i 1893:
2,400,000; i 1894: 2,700,000). Skaren vokser
stadig, da Hovedkontoret i Stepney Causeway,
>aabent Nat og Dag«, barer den Indskrift i

nuegtige Bogstaver: »Intet hjemlost Barn af-

viscsc; men med et overordentligt Organisa-
tionstalent fordeler han dem (for Tiden) i 85
forsk. Anstalter for Drenge og Piger, sunde
og s\'age, ogsaa Krablinger og blinde, fra speed
til voksen Alder, baade i og udenfor London,
under en talrig Stab af Plejefoncldre og Hjael-

pere. Indtil Udgangen af 1895 vare 8048 af
de unge forte over til Canada for at vinde et
Hjem i den nye Verden i Stedet for at vaere
hjemlese >Gade-Arabere< i London. Gentagne
AnkUger have Here Gange fort til ofnclelle
L'oderaegeber, der synes at have vist, at den
hele Virksomhed er lige saa velordnet som
udstrakt, og med gode Resultater i fysisk,

social og moralsk Henseende. Det er uden
Tvivl saadanne Bestnebelser, det skyldes, at

Ungdommens Kriminalitet er aftagende i Eng-
land, medens den ellers tiltager i hele Eu-
ropa. N. D.
Barnedaaben er fra de aeldste Tider hsevdet

af alle de store Kirkesamfund som gyldig og be-

rettiget. Men lige saa bestemt forkastes den
af alle de baptistiske Partier. Deres Ind-
vendinger samle sig vsesentlig om tre Punkter:
at Barnedaaben ikke kan bevises ud af N. Test.,

hverken af Herrens Indstiftelse eller af den
apostolske Praksis, — at den forst er kommen
i Brug henimod Statskirkens Tid, da man
svsekkedes i Felelsen af det personlige Ansvar
ved at va?re Kristen og derfor fyldte Kirken
med Navnkristne, — og at den i sig selv er
en Uting, da Daab forudsaetter Tro, men Bern
i den ubevidste Alder ikke kunne tro. Kirken
har imidlertid Ret i at tilbagevise disse Ind-

vendinger og tvertimod finde, at Barnedaaben
hviler paa en ubestridelig Grund. Dens Gyl-
dighed kan overhovedet ikke bestrides; thi

et Sakramentes Gyldighed afhaenger ikke af

Modtagerens aandelige Tilstand, men alene af,

at Handlingen er udfert paa Kirkens Vegne, i

Overensstemmelse med Herrens Indstiftelse.

Men heller ikke dens Berettigelse og kirke-

lige Forsvarlighed kan rokkes ved de bap-
tistiske Angreb.

Det er vistnok sandt, at Herren ikke har
udtrykkelig befalet, at Bern skulle dobes; men
han giver overhovedet ikke kasuistiske An-
visninger; han har hverken ved Daab eller

Nadvere foreskrevet sine Disciple, hvilket Maal
af Betingelser de skulle krieve hos Modtagerne

;

han nejes med at indstifte Handlingerne og
oyerlader da til Aandens Ledelse at vise Menig-
heden, hvem den skal delagtiggere i dem.
Men skent Herren ikke har befalet Barne-
daaben, fremgaar dens Berettigelse utvivlsomt

af hans Ord og Gerninger. Han velsigner smaa
Bern(Mk. 10, 13—16; Luk. 18, 15 brugeretUd-
tryk, der rettest bor gengives ved: spsede);

men ere de modtagelige for hans Velsignelse,

der nodvendigvis maa forklares som en Til-

ferelse af aandelige Gaver (>Guds Rige harer
saadanne til«), maa de ogsaa vsere modtagelige

for Velsignelsen i Daaben. Disciplenes Forseg
paa at holde Bernene borte fra Herren har
vel hvilet paa den Betragtning, at de manglede
en saadan Modtagelighed, — en Betragtning,

der ganske er i Slaegt med den baptistiske

Tankegang, hvorfor man kan sige, at Hoved-
indvendingen mod Barnedaaben er seldre end
denne selv og allerede gendreven af Herren.
Barnedaabens Overensstemmelse med hans
Vilje fremgaar saa tydeligt som muligt ved
Sammenholdelse af hans Ord Mk. 10, 14 og
Joh. 3, 5. Naar Guds Rige harer saadanne
(a: Bernene) til, og ingen kan komme ind i

Guds Rige, uden at han fades af Vand og
Aand, have Bernene aabenbart Ret og Adgang
til at delagtiggeres i denne Fadsel d. e. i

Daabens Velsignelse. Baptisterne paaberaabe
sig med Urette Herrens Ord Mt 28, 19, som
kun kan vendes til deres Fordel ved den
urigtige Overstettelse : >Lserer alle Folk og
deber dem og lserer dem< (som om der skulde
gaa en Undervisning forud for Daaben), medens
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der staar: >Gerer alle Folk til mine Disciple

ved at dobc dem, ved at lsere dem<. Heller

ikke kunne de paaberaabe sig Mk. 16, 16;

Rtekkefolgen : >Hvo sora tror og bliver dobt<
ter ikke urgeres som en Tidsfelge; men Troen
er stillet i Spidsen som Hovedleddet, hvilket

stemmer med de felgende Ord, der udeluk-

kende fremhaeve Troen som Frelsens uefter-

givelige Betingelse ; og selv om man vilde urgere

Rsekkefelgen, kunde man dog ikke derved mod-
bevise Barnedaaben; thi naar Herren over-

hovedet ikke indlader sig paa det kasuistiske,

maa bans Tale om Daaben forme sig efter de
ntermest liggende Forhold, altsaa efter de
voksnes Daab. — At Bern ere blevne dobte i

den apostolske Tid, siges ikke Iigefrem i N.

Test.; men Beretningerne om, at hele Huse
bleve debte (Ap. G. 16, 15. 33; 1 Kor. 1, 16),

forudssette dog tydeligt nok, at Husstanden
fulgte med Husfaderen, altsaa ogsaa Bernene,
bvis der var saadanne i disse Familier. Endnu
vanskeligere kan man komme bort Ira, at Barne-
daaben forudstettes paa et Sted som Ef. 6, 1,

hvor Bernene formanes >i Herren< d. e. som
de, der ere indlemmede i Samfundet med ham.

Barnedaaben omtales ferst udtrykkeligt hos
Kirkefaedre i Slntningen af 2. og Begyndelsen
af 3. Aarb., men paa en saadan Maade, at den
trader frem som langt aeldre end deres Tid.

Tertullian ynder den ikke og anferer for-

skellige Grande imod den ; men han taler ikke

om, at den skulde vsere en forholdsvis ny
Skik, hvad ban sikkert ikke vilde have und-
ladt, hvis han havde kunnet finde Statte-

punkter derfor. Origenes erklaerer den, uden
at frygte nogen Modsigelse, for at vsere en
Overlevering fra Apostlene. Cyprian drafter

kun det Spergsmaal, om Born bar dobes
allerede den 2. eller 3. Dag efter Fedselen
(hvilket han mener) eller i Lighed med Om-
skserelsen forst paa den 8. Dag, medens Barne-
daabens Berettigelse forudsaettes som selv-

felgelig. Alt dette viser klart, at ingen paa
det naevnte Tidspunkt har vidst at fortselle

om en Tid, da den ferst blev indfert i Kirken,

men at den stod for Bevidsthederne som en
apostolsk Arv. Det er altsaa en ganske los

Paastand, at dens Oprindelse og Udbredelse
skulde were omtrent samtidig med Statskirkens
Fremkomst Der er heri kun den Sandhed,
at Barnedaaben tidligere ferte en lidet omtalt
Tilvierelse som noget, der herte med til Krdm.'s
Forplantelse i Famllielivet, medens Tyngde-
punktet for Kirkens Virksomhed laa 1 Missions-

arbejdet udadtil, hvoraf fulgte, at Proselyt-

daaben var den, der tildrog sig Opmserksom-
heden. Men da saa Samfundet som Helhed
blev kristnet, indtraadte snart den Forandring,

at Proselytdaaben opherte, og Barnedaaben
blev eneraadende. Det er med raid Ret, at

Luther og Melanchthon (Apologien, S. 157)

henvise til hele Kirkens Historie som et eneste

stort Bevis for Barnedaabens Berettigelse; hvis

Herren ikke havde Behag i den, vilde bans
Kirke ikke laengere eksistere paa Jorden; thi

gennem de mange Aarhundreder har den faaet

sine nye Medlemmer ved Barnedaaben. >Denne
ene Grand er nok til at befseste gode og
fromme Sjaele mod Gendebernes ugudelige

Meninges.

Ligesom de baptistiske Indvendinger maa
forstumme ligeoverfor N. Test, og Kirkens Hi-
storie, saaledes gendrives de ogsaa ved en Be-
tragtning af Barnenaturens og Daabens Vaesen.

Vistnok er det sandt, at de spaede Bern ikke
kunne have nogen bevidst Tro, der omfatter
et bestemt Indhold, som de kunne gere sig

selv og andre Rede for. Men dette er ikke
det samme, som at Bernene skulde mangle
den fornedne aandelige Tilknytning for Daabens
Gave. Der ligger i Barnenaturen, ved Siden
af den medfedte syndige Tilbejelighed, ogsaa
en medfedt Laengsel efter Forlesningen, en
Drift henimod Guds Rige; denne Leengsel, som
Apostelen tillaegger endog den upersonlige Skab-
ning (Rom. 8, 19), er heller ikke udryddet i

Mennesket, uden hvor det selv, ved at for-

haerde sig i Synden, har edelagt sin medfedte
Sans for Guds Rige; fra Fedselen af er ikke
enhver Rest af Gudsbilledet udslettet hos
Mennesket. Men en saadan Trang er, selv om
den ifelge Barnets Livstrin er slumrende og
ubevidst, tilstraekkelig til, at Gud kan tilfere

sin frelsende Gave. Den Tro, der gaar forad
for Daaben, kan, saa sandt som Genfedelsen
ferst sksenkes i Daaben, kun vsere den be-
gyndende og forberedende; hvad der kraeves

fer Daaben, er egentlig kun Hjertets Villig-

hed til at lade Gud tilfere det sin Naade, lige-

gyldigt hvilket Trin af Bevidsthed Mennesket
har naaet. En saadan Hjertets Retning kunne
vi heller ikke frakende Barnet; det er umuligt
at paavise et Tidspunkt, paa hvilket det ferst

skulde blive modtageligt for Guds Aand; det
hedder jo Lk. 1, 15, at Deberen Joh. skulde
fyldes med den Hellig Aand allerede fra Moders
Liv. Felelsen af egen Hjaelpeleshed og en der-
med forenet Tillidsfuldhed og Trosvillighed

overfor sine Omgivelser ere de Egenskaber,
som tidligst aabenbare sig i Barnenaturen, de
samme, der netop ere de afgerende ved Mod-
tagelsen af Guds Rige. >Sandelig siger jeg
eder, hvo som ikke modtager Guds Rige som
et lille Barn, skal ikke komme ind deri< (Mk.
10, 15). Derfor have vi ingen Ret til at for-

holde Bernene Daaben, selv 1 den spaedeste

Alder (Augsb. Konf. Art. 9). Kirken har altid

anset det for en hellig Pligt at forhindre, at

Bern de uden Daab, uden at den derated har
villet here, at udebte Bern gaa fortabt; den
vid intet om, hvilke Veje Gud kan have med
disse; men den v£d. at den selv er bunden til

Hen-ens Indstiftelser, og at den ikke kan sikre

noget Menneske Borgerret i Guds Rige uden
igennem disse. Kun hvis vi havde den bap-
tistiske Forestilling om Daaben, at den er en
Bekraeftelse paa Guds Naade, som Mennesket
allerede forad har ved Troen, vilde det vsere

rettest at opsaette den, indtil den bevidste Om-
vendelse var sket; saa sandt Daaben derimod er
Genfedelsens Kilde, er netop dens Meddelelse
Betingclsen for, at det aandelige Livs Vaekst hos
Barnet allerede fra Begyndelsen kan foregaa

paa Grundlag af den Hellig-Aands nyskabende
Kraefter. Daabens Vaesen som den aandelige

Fedsels Sakramente trader just frem 1 hele

sin Klarhed ved, at den udferes som Barne-
daab. Barnedaaben er den levende Illustration

til Herrens Ord (Joh. 15, 16): >Ikke I have
udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder.<
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Ad denne Vej, ved Henvisning til Barne-
naturens Beskaffenhed og Daabens Vtesen, be-
grunde vi Barnedaabens Ret, — ikke f. E.

ved, at Fadselen af troende Foneldre skulde
give en sa;rlig Modtagelighed ; dels kan intet

bestemt siges heroin, dels vilde Barnedaabens
Ret derved idelig blive usikker.

Men vistnok forudssetter Barnedaaben, at

Barnet vokser op under saadanne Betingelser,

at den spiede Livsspire, som er nedlagt i det
ved Daaben, vil flnde Pleje og Nsering enten i

et kristeligt Familieliv eller i et Samfund, der
sikrer Barnets kristelige Undervisning. Derfor

vil Barnedaaben ikke kunne forsvares paa
Missionsmarken, uden bvor Barnet vokser op
under Forbold, som ere tilstnekkelig udviklede

til at hserc Ansvaret for dets kristelige Op-
dragelse. — Konflrmationen er indrettet, ikke
for at fnldstsndiggere Barnedaabens sakramen-
tale Virkning, men for at Barnet, ved hvis

Daab andre nave svaret paa dets Vegne, nu,

naar det er kommet til Skelsaar, selv kan
vedkende sig sin Daab, baade dens Gave
og dens Forpligtelse. (H. L. Martensen, Den
kr. Daab, betragtet m. H. paa det bapt
Spergsmaal, 1843). Se iovrlgt Art. Baptister

og Daab. P. M.
Earner, Regitze Vilhelmine Louise Au-

gasta, f. i Kbhvn 1834. Med stor Utnettelig-

hed og personlig Opofrelse har hun virket for

filantropiske Formaal. Efter i mange Aar at

have vaeret Medlem baade af Fcengselsselskabets

og Diakonissestiftelsens Bestyrelse, grundlagde
ban 1877 >Lindevangslijemmet«, et Asyl for

unge, straffede Kvinder, og 1880 >Foreningen
til V«ern for enligt stillede Kvinder<, hvis eget

Hjem >Bethania< indviedes 1889. J. P.

Barnes, Robert, eng. Lutheraner, f. 1495,

Dr. theol. 1523, blev greben af Luthers Tanker,
men lod sig, med Baalet for 0je, tvinge til

en Afsviergelse af sine luth. Meninger. Da han
blev indviklet i en Sag mod Lollarderne, flyg-

tcde han til Wittenberg, men senere kom han
tilbage, blev af Biskop Gardiner anklaget for

Kjetteri og bragt paa Baalet 1540.

Baronio, Cesare, rom. Kardinal, blev fedt

1538 i Sora i Napoli og kom 1557 til Rom
for at fortssette sine Studier. Der traadte han
ind i Filippo Neris Oratorium for at leve et

stille Liv, helliget til Videnskaberne. Det var
Skik, at der i visse Formiddagstimer i Ora-
toriet blev opUest kirkehistoriske Fortelllnger

og Biografier, og for at udfylde disse Sammen-
komster begyndte B. at studere kirkehist. Kilde-

skrifter. Lidt efter lidt blev Omraadet for

bans Studier udvidet, og efter 30 Aars Arbejde
>.1588) begyndte han, paa Filippo Neris og
Antonio Caraflas Tilskyndelse, Udgivelsen af

lOempevserket Annates ecclesiastici, der skulde
varre et rom.-kat. Modstykke til >de Magde-
burgske Centurierc (se d. Art.). Deri gennem-
gaar han fra Jesu Fedsel Aar for Aar, paa de
middelalderlige Annalisters Vis, alle kirkehist.

Bcgivenheder, der fremssttes og belyses fra et

rom.-kat. Standpunkt, i Reglen uden direkte

Polemik. Hans Vaerk er vigtigt ved den store

Mantgde Aktstykker, der er indfiettet i hans
Fremstllling, men ingen kan bruge det uden
at have den litrde Fransiskaner Antonio Pagi's

Crittca historico-thnnologica (Paris 1689 f.) ved

Siden. Til Len for den Tjeneste, B. ydede
Romerk. ved sit Arbejde, blev han 1596 Kar-
dinal, Bibliotekar ved Vatikanets Blbliotek og
Medlem af forskl. Kongregationer. Der var
endog et Par Gauge (ved Clemens VIIl's Ded
1605 og Leo XI's s. A.) Tale om at vtelge ham
til Pave. I det sidste Konklave var han rime-
ligvis — mod sit eget 0nske — bleven valgt,

hvis ikke det spanske Parti af Kardinalerne,
som paa deres Regerings Vegne var forbitret

over en af hans hist. Afhandlinger om Si-

cilien (i 11. Bd. af Annates i Antwerpener-Udg.),
havde modarbejdet hans Valg. Han dede 30.

Juni 1607 af Overanstrengelse. Da vare hans
Annates naaede til det 12. Bd., der gaar til

Aarct 1198. Den bedste Udg. skyldes Mansi
(Lucca 1738—57); i den ere Pagi's kritiske Be-
mterkninger optagne paa de enkelte Steder, og
Raynalds Fortsettelse er tilfejet. Aug. Theiner
begyndte 1864 en ny Udg., men den er for-

bleven ufuldendt. B. udgav ogsaa det rom.
Martyrologium (Rom 1586). Om hans Betyd-
ning som Kirkehistoriker se F. C. Baur, Die
Epochen der kirchl. Geschichtsschreibung (Tub.

1852) 72 f. H. Barnabeo har (Rom 1651), under
Titlen: Purpura sancta, skildret hans Liv; et

Uddrag af denne Biografi udkom paa Tysk
(Augsb. 1845). Fr. N.
Barrabas (Mt. 27, 16 f.; Mk. 15, 7f.; Lk.

23, 18 f. ; Joh. 18, 40), den Oprarer og Raver,
som Israels Folk paa Prsesternes Opfordring
forlangte frigivet i Stedet for Kristus, da Pi-

latus efter Skik tilbed dem en Fange lesladt

i Anledn. af Paaskefesten. Nogle Haandskrifter
kalde ham Jesus B. ; det formodes, at Pra>
sterne have kastet en national Nimbus over
>Oprareren< i Modstetning til Jesus Kristus,

der viste al Politik fra sig.

Barriere, Jean de la, Reformator af Clster-

cienser-Ordenen og Stifter af Feuillanterne, blev

fedt 1544 og dede 1608 i Rom. Se Art. Feuil-

lanter.

Barrowisterne, en eng. Sekt, stammer fra

Juristen Henry Barrow, som i Dronning
Elisabets Dage (1593) blev henrettet efter at

vterc anklaget for >skismatiske og oprerske

Meninger<. Ligesom Brownisterne (se d. Art.)

vilde B. ikke have noget med Statskirken at

gere. De kaldte Statskirkens Gudstjeneste Af-

gudsdyrkelse og bebrejdede den, at vanheliige

Personer flk Plads bl. dens Tjenere, at dens
Pncster ikke vare lovlig kaldede, og at dens
Styrelse stred mod Guds Lov. Da B. bleve

Genstand for Forfelgelse, flygtede mange af

dem til Holland, og derfra kom de til Ame-
rika, hvor de smeltede sammen med andre
Sekter.

Barrows, John Henry, f. i Medina i Michi-

gan 11. Juli 1847, siden 1882 Priest ved den
ferste presbyterianske Kirke i Chicago, var en
af Ophavsmtendene til den Religionskongres,

der 1893 blev afholdt 1 Chicago. Se Bonet-

Maury, Le congres des religions a Chicago en
1893 (Paris 1895) og Art. Chicago.

Barry, Alfred, anglikansk Biskop, er fedt i

London 1826, studerede i Cambridge, blev Priest

1853, Kannik- i Westminster 1881, og 1884
Lordbiskop af Sidney, Metropolit for Ny Syd-
Wales og Australians Primas. 1890 vendte ban
tilbage til England' og blev Kannik af Windsor.'
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Han har udgivet Kommentarer til nogle af

de paulinske Breve og holdt Boyle-Lectures i

1876 (What is Natural Theology, overs, paa
Tysk, Gotha 1882) og 1877 (The Manifold Wit-

ness of Christ) og 1892 Bampton-Lectures (Some
Lights of Science on the Faith).

Barsabas,' se Josef B. og Judas B.

Bar-Salibi, Dionysios, jakobitisk Biskop i

Amid 1166—71, er Forf. til en, paa Syrisk

skreven, men endnu ikke udgiven Kommentar
til Johannes's Aabenbaring, Apostlenes Ger-

ninger og Brevene. I denne Kommentar, der

bevidner, at Afrem Syrer har skrevet en
Fortolkning til Tatians Diatessaron, opdagede
Engkenderen Dr. J. Gwynn 1888 Brudstykker
af Gajus Romanus's og Hippolytos's Strids-

skrifter (A. Harnack, Texte und Unt. VI, 3,

121 f. og Th. Zahn, Gesch. des ntestl. Kanons
II, 973 f.). Fr. N.

Barsavmas, nestoriansk Biskop og Metro-

polit i Nisibis 435—489, grundede i sin Bispeby

en nestoriansk Hejskole og var meget virksom
for Udbredelsen af Nestorianismen, der blev

den eneste Form for Krdm., som taaltes i Per-

sien. I sin Ungdom havde han boet i Edessa,

men Biskop Rabbula havde fordrevet ham
derfra. I hans Doilsaar lukkede Kejser Zenon
Prassteskolen 1 Edessa paa Grund af dens
Nestorianisme ; dens Laerere drog da til Nisibis,

hvor der opblomstrede et eksegetisk Studium,
der fulgte i Theodoros af Mopsuhestias Spor.

Barsillai (2 Sam. 17, 27), en rig Mand fra

Roglim i Gilead, der sorgede for Davids og
hans Folks Underholdning, da han flygtede

for Absalon. Siden afviste den 80aarige Mand
Kongens Belanning til Fordel for sin Sen (2

Sam. 19, 32 f.); David anbefalede Familien til

Salomos Omsorg (1 Kong. 2, 7). Navnet bares
paa Serubabels Tid af en Praestefamilie, der
nedstammede fra en Datter af B. (Esra 2, 61

;

Neh. 7, 63). — 2 Sam. 21, 8 omtales en an-

den B.

Bar-Sndaili (d. e. >Jagedyr>, rimeligvis et

Tilnavn, hans Fader havde faaet), Stefan, syr.

monofysitisk Munk af panteist.-myst. Retn.

Han er Forf. af fl. Boger (bl. a. af nogle syr.

Skriftkommentarer) og en af Grundlaeggerne af

den myst. Retning, som kom frem i de psevdo-
dionysianske Skrifter (s. d. Art.). B. boede
i Edessa og var samtidig med de monofy-
sitiske syr. Kirkenerere, Jakob af Serng (d. 522)
og Filoxenos (Xenaias) af Hierapolis eller Mabug
(d. 518), der begge optraadte mod ham. Af
Jakob have vi et Brev til B., hvori han be-

brejder ham at have ltert, at Helvedstraflene

maaske ikke vare evige. Af den sidste (der

ogsaa har skrevet et nu tabt Brev til B.) haves
et Brev til Presbyterne Abraham og Orestes,

som B. aabenbart har segt at vinde for sine

Anskuelser, hvori han drager stserkt til Felts

imod B.'s Lsere om Apokatastasis og andre
kedelige Forestillinger. Ifelge fl. senere syr.

Forf.'s Vidnesbyrd skal en Bog, af en endnu
staerkere panteist.-myst. Retn., som udgav
sig for skreven af en vis Hierotheos (der
antoges for Dionysios Areopagitens Lterer), i

Virkeligheden v«re skreven af B. Dette siges

t. E. af Bar-Hebneos, der giver en Udsigt over
Bogens Indhold. Han siger ogsaa, at det var
en sjselden Bog, som han havde haft megen

Besvaer med at opdrive et Eksemplar af;

Bogen betroedes nemlig kun til paalidelige

Tilhasngere af Retn. Det Eksemplar, Bar-
Hebrceos fik, var ledsaget af en Kommentar,
forfattet af den som Lsege beromte syr. Biskop
Theodosios Romanos af Antiokia (887—896).
Maerkeligt nok Andes det samme Eksemplar
(det eneste Haandskrift af Hierotheos, som
kendes) i British Museums syr. Haandskrift-
samling. En Udsigt over Indholdet er givet

af A. L. Frothingham i hans > Stephen Bar
Sudaili and the book of Hierotheos* (Leiden

1886), hvor man ogsaa finder de omtalte Breve
med eng. Oversaettelse. Forh. ml. Hierotheos

og de psevdodionys. Skr. er endnu ikke helt op-
klaret; det er muligt, som Frothingham mener,
at B. med sin >Hierotheos< (der vist oprinde-

lig er skrevet paa Syr. og ikke, som Bogen
vil udgive sig for, er en Overs, af en gr.

Original) har givet det allerforste Sted til

den psevdodionysianske Bevasgelse, men det
er ogsaa muligt, som det antages af Hipler, E.

Bohmer o. a., at Retn.'s forste Grundlag alt

var fremkommet 100 Aar far B., rimeligvis i

iEgypten. Y. S.

Barth, Christian Gottlob, f. 1799 i Stutt-

gart, 1821 Vikar, 1824—38 Pnest i Mottlingen
ved Calw, 1839 Dr. theol., tilhorte fra sin

Barndom de wurttembergske Pietisters Broder-
kreds og udvidede senere ved Rejser og ud-
strakt Breweksling sine Forbindelser med kr.

Kredse i og udenfor Tyskland. Allerede 1817
begyndte han sin Virksomhed som relig. Forf.,

der stadig fortsattes, dels i Lejllghedsskrifter,

dels i >Suddeutsche Originalien<, Digte, For-
tjcllinger for Bern, >Jugendblfitter<. Saerllg

arbejdede ban for Missionen ved sit >Calwer
Missionsblattc (1828), >Monatsblatter< (1839),

>Missionsblatt fur Kinderc (1841), hvilke alle

endnu udkomme. Hans >biblische Geschichten<
er udkommet i Hundreder af Oplag og oversat

i en Maengde Sprog i alle Verdensdele. For
at udbrede gode og billige Folkeoplysnings- og
Skoleskrifter med kristelig Grundtone stiftede

B. 1833 >Calw. Verlagsverein<, der siden har ud-
sendt talrige Skrifter (bl. a. en Bibelforklaring,

senere et Bibelleksikon, Kirkeleksikon, Missions-

atlas). B. var en udnuerket Pnedikant og som
frisk, kernefuld og slagfserdig Festtaler uund-
vaerlig i en vid Omkreds, ikke mindst ved
Baseler >Festwochec. For at ofre sig helt for

denne Virksomhed opgav han 1838 sit Praeste-

embede i Mottlingen, hvor den bekendte J.

Chrlstoph Blumhardt blev hans Eftermand, og
flyttede til Calw. Her fortsatte han, trods til-

tagende Svaghed, med utrsettet Flid sit om-
fattende Arbejde lige til sin Dad 1862. (Karl

Werner, C. G. B. nach seinem Leben und
Wirken, Calw 1865—69. Bd. 1—3). V. Sn.

Bartholin. 1) Caspar B. (Jesper Bertel-
sen), dansk Lsege og Teolog, fodtes 12. Febr.

1585 i Malmo. Han udnuerkede sig tidlig ved
sjeldne Evner og Jernflid. Paa en mange-
aarig og ofte ret eventyrlig Rejse i Udlandet
(1603—11), hvor han besogte Tyskland, Eng-
land, Holland, Schweiz, Frankrig og Italien,

samlede han sig en sand Polyhistorviden. I

Wittenberg, hvor han tilegnede sig den raadende
>rene< aristotel. Filos., tog han Magistergraden

1605, hvorved han vandt Docentret, en Ned-
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vendigbed for ham, da han ruesten var henvist

til at serge for sig selv. Han udarbejdede
ogsaa Q. filos. Liereboger, der vandt star Ud-
brcdelse, ogsaa i Tyskland, og oplcvede mange
Udgaver. Paa fl. Steder i Udlandet tilbed man
ham Professorater, og i Basel blev han, efter i

nogle Aar, issr i Italien, at have dyrket Medi-
ctnen (med sserligt Hensyn til den praktiske

Anatomi og Paracelsus's nye Principer, der
hos de teldre, galenske Medicinere ganske vare

i Miskredit), promoveret til Dr. med. af den
beramte Anatom Caspar Bauhin. 1611 udgav
han i Wittenberg sin anatomiske Lrerebog
(Institiitiones anatomica), der skaffede ham
vidtrcckkende Ry. Uden sterre Originalitet

udmserker den sig ved klar, kritisk Behandling
og videnskabelig Uhildethed. Den tilegnedes

den danske Adelsmand Holger Rosenkrantz,
en af Hovedreprtesentanterne for Reformfor-
segene paa Undervisuingsvssnets Omraade her-

hjemme. Det derved indledede personlige For-

hold blev af stor Betydning for B. Ved Juletid

1611 tiltraadte B. et Professorat i Latin i

Kbhvn., og fra 1613—24 var han derefter Prof,

med. Hans delte Interesser og mange offentlige

Hverv samt en stadig Sygdom, der nodtc ham
til gentagne Baderejscr, bevirkede, at hans rige

Evner ikke bleve saa frugtbringende for det

medicinske Studium. som man skulde have
ventet. Rent predagogisk har han derimod haft

IndQydelse paa hele Undervisningsvsesnet. For
Skolerne og de nyoprettede Kollegier ud-
arbejdede han nye Liereboger, der alle ud-

mserkede sig ved Klarhed og Kortfattethed.

Ved dem sejrede Aristotelismen over Resterne

af Ramismen i den danske Skole. Paa den
nye Ordning ved Universitetet (Novella 1621)

arbejdede B. med og talte kraftig for en
praktisk Omdannelse af det medic. Studium. —
B., der udmsrkede sig ved personlig Fromhed
og paa sin Udenlandsrejses forste Del havde
sysselsat sig meget med Teol., kom, isaer siden

1617, under Rosenkrantz s Indflydelse, og gik

ganske op i dennes bibelteolog. og af per-

sonlig Inderlighed pnegede Pagtsteologi. En livs-

farlig Sygdom 1623 bestemte ham til at ofre

sig for Guds Rige; da der nu 1624 blev et

Professorat i Teol. ledigt, tog han imod det,

og i de faa Aar, han havde tilbage, gjorde han
sit for at reformere det teol. Studium efter

sin Velynders Planer. Af teol. Arbejder ilk B.

dog kun udgivet faa Disputatser, men nogle

udgivne danske Smaaskriftcr (om Herrens
Nadver 1627, om Aarons Velslgnelse 1628, om
kr. indbyrdes Formaning og Besegelse 1628,

o. fl.) vise ham som asketisk Forf. af Rang
og robe ogsaa hans ejcndommelige antisko-

lastiske teol. Stade. I 1628 udgav han ogsaa

to smaa lat. Beger med Raad om det teol.

og medicinske Studium, der begge vise hans
Reformiver, og sirrlig for Teologiens Ved-
kommende en udviklet Sans for Bibelstudiets

og Historiens Betydning og et traeffende Syn
paa de tilstedevserende Mangier. Samme Aar
udgav han ogsaa sit store fysiske System, et

af hans Hovedvserker. Endnu kom han, der

i hej Grad beklagede de mange Skader i

Menighedslivet, til at arbejde med paa det
mserkelige Forslag til en ny Kirkedisciplin, som
forte til Forordn. af 27. Marts 1629, der vllde

Kirke-Leksikon for Notden. I.

fremme Hustugt og ansatte Sognefolk som
Pnesternes Medhjxlpere derved. Brochmand
gav felgende Skildring af hans Husliv: >Neppe
nogentid kom jeg hos ham, uden jeg horte,

man sang hellige Psalmer i hans Hus, oploste

Biblen, fremsatte Formaninger til Fromhed<.
Paa en Rejse til Sore dode han pludselig 13.

Juli 1629. — 2) Hans B., Sen af den beremte
Liege, Thomas B., Sennesen af foreg., fedtes

paa Hagestedgaard 16. April 1665. Kort efter

at han var Eleven Student, rejste han paa
Studier til Holland, England og Frankrig, hvor
han isaer dyrkede esterlandsk Filologi. 1688
blev han Prof. phil. med en Adjunktur 1

Teol. Fra 1693 til 1731, da han resignerede

paa Gr. af Aldersvaghed, var han Prof. ord.

1 Teol. 1695 blev han Dr. theol. B. var en
ivrig Forsvarer af det ortodokse System og
derfor, trods oprigtig Fromhed, en Modstander
af de Pietister, der efter Begyndelsen af det

nye Aarh. dukkede op i Kbhvn. og forte megen
seer Tale om en ny Reformations Nodvendig-
hed. Ogsaa da Frederik IV havde paabegyndt
den dansk-estindiske Mission ved tyske Pie-

tister, ytrede B. sig mod de dertil knyttede
Forhaabninger og tvivlede om deres virkelige

Omvendelse, som vandtes for Evangeliet. B.

har udgivet en Lierebog 1 Dogmatik for de teol.

studerende (Elementa theol. Kbhvn. 1710), der
udmcerker sig ved Korthed og klare Defini-

tioner, men lider af de ortodokse Dogmatikers
ssdvanlige Mangel paa organisk Systematik
og af deres dialektiske Form. Til Brug for

Skolerne forkortede han den i sit Epitome
Erotematica (1716). B. var Deltager i den
Kommission, der gennemsaa Baggers Aiterbog
og udarbejdede den saakaldte >Kingos Psalme-
bogc. Han dede i Marts 1739. J. O. A.

Bartholomiter. 1) 1307 segte nogle fattige,

armeniske Basilianer-Munke, der vare flygtede

fra iEgypten, Ly i Genova, hvor de flk et

Kloster og en Kirke, viet til St. Bartholomaeos

;

derefter fik de Navnet B. De flk senere Ordens-
huse i andre ital. Byer og valgte sig en egen
General. 1 Beg. holdt de med pavelig Til-

ladelse Gudstjeneste efter deres egen Ritus,

senere fulgte de den vesterl. og ombyttede Ba-
silios's Regel med Augustins, og tog ferst sort,

siden hvid Dragt i Steden for den oprindl.

brunc. Paa Grand af Misligheder bl. Ordenens
Medlemmer blev den ophtevet 1650 af Inno-
cents X. Dengang havde den kun 5 Huse med
40 Munke. — 2) Bartholomteere, B. eller

>Kommunister< kaldtes en Forening af Pnester
(Institatum cleric, sacular. in communi vioen-

tium), der blev stiftct af Preesten Bartholo-
mseus Holzhauser i Salzburg (f. ved Ulm 1613,

d. som Priest i Bingen 1658). 1680 stadfsestede

Paven Foreningen, der gik ud paa at uddanne
dygtige Pnester for By og Land og fremme
alle pnestelige Dyder. Alle Medlemmernes Ind-

komster gik i en nelles Kasse, og for disse blev
der indrettet Ftellesboliger, Seminarier for vor-
dende Pnester og Alderdomshjem for gamlc
og skrobelige Pnester, der skulde have Tilsyn

med de bodfierdige. B. udbredte sig over
Osterrig, Tyskland, Frankrig, Italien, Ungarn
og Polen, men Iveren for denne Sag kelnedes
hurtigt, og 1804 ophsevede den baierske Re-
gering det >Bartholom«eum<, som Holzhauser

15

Digitized byGoogle



Bartholomiter — Bartholomseusnatten.

selv havde grundlagt t Ingolstadt, men som
senere var bleven flyttet til Landshut. Baade
under Pius IX og Leo XIII er der gjort forskl.

Forsog paa at virkeliggere Holzhausers Planer

paa en lignende Maade.
Bartholomaeos, en af de tolv, nasvnes i

Apostelfortegnelseme hos de 3 Evangelister

sammen med Filip; knn i Ap. G. 1, 13 er

Ordenen: Filip og Thomas, Bartholomaeos og
Matthseos. Af Raekkefolgen i Evangelierne ligger

det n«r at formode, at Filip og Bartholomews
paa en eller anden Maade have staaet i For-

bindelse med hinanden; men hvilken denne
er, kan efter de tre farste Evangelier ikke paa-

vises, da der slet intet fortrelles om Bartholo-

mteos. Nu Andes imidlertid i Johannes-Evan-
geliet 1, 46 fl. en Mand ved Navn Nathanael
ntevnt sammen med Filip. De have kendt hin-

anden, far det, der paa dette Sted fortaelles, sker;

men Forbindelsen knyttes dybere imellem dem
derved, at Filip forer Nathanael til Herren, og

at dette Mode for den sidste bliver afgorende.

Endnu et Sted naevnes Nathanael i det fjerde

Evangelium (21, 2), hvor der fortaelles om Fiske-

draettet paa Tiberias-Seen efter Herrens Op-
standelse; her anfores hans Navn midt iblandt

Apostelnavne: Peter og Thomas og Nathanael
fra Kana og Sebedasi-Sennerne og to andre af

Disciplene. Det ligger n«r at antage, saaledes

som det ogsaa naesten uden Undtagelse er sket,

at denne Mand maa vaere at sage blandt Apost-

lene, og at han, paa Grand af Forbindelsen med
Filip, maa vaere den Bartholomaeos, der i For-

tegnelserne narvnes ved Siden af'Filip. Nathanael
er da hans egentlige Navn, Bartholomaeos —
Tholmais San — bans Slaegtsnavn. Han var

efter Herrens Ord Joh. 1, 48 en Israeli t uden
Svig og sluttede sig straks uden Forbehold til

den, som han erkendte for at vaere Guds Sen,

Israels Konge. Han skal have bragt Mattheeos-

evangeliet til Indien og have lidt Martyr-

doden i Armenien. A. A.

Bartholomaeusnatten (la Sainte-Barlhilemg)

eller >det parisiske Blodbryllupc kaldes det

blodige Overfald paa Huguenotterne, der ud-

fertes i Paris Natten mellem d. 23. og 24. Aug.
1572. Den danner et sergeligt Maerkepunkt i de
odelteggende Borgerkrige, der siden Blodbadet i

Vassy (Marts 1562) haergede Frankrig, indtil Hen-
rik lV's Overgang til Romerkirken bragte en fore-

lobig Fredsperiode til Held for Landet. Hugue-
notkrigene, hvor store Ideer som Samvittig-

hedsfrihed og Nationaluafhaengighed begejstrede

Protestanterne til fortvivlet Kamp, skaemmes
af stadige Udbrud af den laveste, personlige

Lidenskab og Interesse ; Fanatisme med Volds-

gasrninger og Snigmord udeves i begge Lejre,

om end den moralske Fordrervelse paa den
sergeligste Maade lffigges for Dagen fra rom.-

kat. Side. — Den Ligevaegtspolitik og Tole-

rance, der fra Begyndelsen var forsogt af Kans-

Ieren l'Hospital, og de Muligheder for fredelig

Ordning ved gennemgribende Reformer i Stat

og Kirke, som segtes indferte ved Rigsstaen-

dernes Samling i Orleans 1560, tilintetgjordes

i Kampe, hvor begge Partier sammenvaevede de
religiose Krav med politiske Fordringer af stats-

edeheggende Karakter. De kortvarige Stands-
ninger ved Freden i Amboise 1563 og i St.

Germain en Laye 1570 tilfredsstillede ikke de

lesslupne Lidenskaber. Efter den sidste havde
dog de maeglende >Politikere< Overhaand i

Karl IX's Raad over Guiserne, der med Iidet

Faedrelandssind havde bundet sig til Filip II

af Spanien, og der indtraadte en Tilnaennelse

til Lederne af det protest. Parti, bl. hvilke

isser Admiral Coligny syntes at faa Ind-

fiydelse paa Kongen. Dette bevirkede imidler-

tid, at Enkedronningen, Katarina af Medicis,

kastede sig i Armene paa Guiserne og beslut-

tede for enhver Pris at knuse Protestanterne

for at forhindre en Krig mod Spanien. Nogle
mene, at Blodbadet allerede var planlagt i 1565
ved Medet med Hertugen af Alba i Bayonne.
Sikkert er det, at, da Huguenotternes forstc

Mtcnd vare samlede i Paris ved Henrik af

Navarras Bryllup med Margrete af Valois (18.

Aug. 1572), foretoges et mislykket Mordforsog
mod Admiral Coligny (22. Aug.). Dreven af

Frygt for den derved nyvakte Forbitrelse hos
Protestanterne, vandt man Kongen for den
skiendige Plan om en fuldstendig Udryddelse
af >Kaetterne< med it Slag, idet man paastod,

at de vare ved at lvserksrette en Sammensvser-
gelse mod Tronen og Kirken. Natten mellem
d. 23. og 24. Aug. begyndtes Myrderierne, der
fortsattes i 3 Dage og bleve Signalet til yder-

ligere Nedslagtninger i Orleans, Lyon, Toulouse,
Meaux, Rouen, Bourges, Angers, Troyes o. II.

Steder. Antallet af de myrdede anslaas lavt

regnet til 30,000. >Blodet randt som Vand 1

Gaden af de ihjelslagne<, skriver en dansk
Mand, der var 0jevidne til Begivenheden i

Paris (Ny khist. Sml. V, 251). Blandt de myr-
dede var Coligny og den beromte rcf. Viden-
skabsmand Pierre de la Ramee. En Forfaer-

delse greb de calvinske Lande, men i Spanien
og Rom jublede man og sang Te Deum, Gregor
XIII lod prege en Erindringsment over Ugo-
nottorum strages. En Maengde Rcformerte fulgte

Henrik af Navarras Eksempel og skiftede Tro.

Den forelebige Folge af Blodbadet var dog
langtfra den tilsigtede. Karl IX's Dod og den
elendige Henrik III kunde ikke standse den
nyudbrudte Borgerkrig; den ved Hertugen af
Alencon og >Politikerne< formidlede Fred (la

paix de Monsieur) forte kun til Dannelsen af
>Liguem, der arbejdede Spanien i Haende, og
Guiserne drev derved de moderate rom. Kato-
liker, og tilsidst Henrik III, over i Armene paa
Henrik af Navarra, der efter Kongens Mord (ved
Jaques Clement) kom til at staa som Frankrigs
legitime Arving og efter sin nye Overgang til

Romerkirken som Situationens Herre. Sine
tidligere Trosfaellers Stilling sikrede han ved
det nantiskc Edikt (1598), der imidlertid, ved
at gore dem til politisk Parti med saerlige Magt-
midler, lagde Grand til Fremtidens Kampe. —
B. blev dog faktisk en Svsekkelse af Protestant-
ismen, der mistede sine bedste Ordferere. Netop
i det Ojeblik, da den var ved at opgive den
unormale Stilling til Staten, der tilslerede dens
inderste Princip og hremmedc den aandelige
Indfiydelse, den siden Frants I's Tid havde
udavet, dreves den paany ind i Forhold, der
forkvaklede den religiose Sag ved opportnn-
istiske Alliancer med Forksempere for andre
Interesser. For Frankrigs Aandsliv ligger i B.
allerede Spiren til de frie filos. Idlers Sejr over
de religiose (ChdteaubriandX idet de Aander.
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der segte ndover Romerkirkens snevre Skran-
kcr, nu ikke lrenger vendte sig til Evangeliet

Combes, Entrevue de Bayonne et la question

de St. B., Paris 1882; Baumgarten, Vor der
B.-nacht, Strassb. 1882; White, Massacre of St.

B„ Lond. 1867; Stahelin, Der Uebertritt Konig
Heinrich des IV, 2. Ausg., Basel 1862). J. O. A.

Bartimasos (Mk. 10, 46), Sen af Timai, en
blind Tigger, som Jesus helbredte udenfor
Jeriko.

Bartolommeo, Fra, beremt florentlnsk Maler,

f. 1474 i SufBgnano, var Sen af en Multesel-

driver Pagholo o: Paolo, som efterhaanden ved
Flid og Sparsommelighed fik noget til bedste

og bosatte sig i Firenze. Efter Faderen kaldtes

ban iPagholos Baccio< eller >Forvalterens

Baccio<, efter Fsedrenehjemmet ved Porten S.

Pier Gattolino >B. fra Portent, tilsidst, da han
var bleven Munk, efter Klosteret: >Fra(te) Bar-

tolommeo di S. Marco*. Da han som Dreng
viste Anlseg til Tegning, kom han paa Billed-

huggeren Benedetto da Majanos Raad 1484 i

Uere hos Cosimo Roselli, som med Piero di

Cosimos Hja?lp var ifierd med at male et stort

Freskobillede for Nonnerne 1 S. Ambrogio.
Den stille, paalidelige Dreng vandt snart sin

Mesters Tillid, og, medens hans ligealdrende

Kammerat Mariotto Albertinelli segte Sel-

»kab med de andre vordende unge Kunstnere

blandt Antikerne i Medicaernes Have, hvor
det stnndum gik vildt til, foretrak B. i S.

Maria del Carmines Stilhed at studere Mas-
saccio og Filippino Lippi. De 2 Knese vare

dog svorne Venner, og da B. efter Faderens

Dad boede hos sin Moder ved Porten, blev

Enkens Hus ogsaa et Hjem for Mariotto. Efter

at deres Lreretid var omme, synes de at have
arbejdet og studeret i Faellesskab; det er muligt,

at B., som ansaas for den bedst begavede, paa
den Tid bar staaet i et personligt Forhold til

Lionardo da Vinci. Dog i Fasten 1495 be-

gyndte Savonarola i Domklrken sine heftige

Pnedikener mod Fiorentinernes Verdslighed.

De gjorde et mregtigt lndtryk paa B., som var

en af de forste til at felge hans Opfordring til

paa Torvet sammen med mange skenne Beger,

Musikinstrumenter og Musikalier at braende

de Mapper med Tegninger, hvis FremstiUinger

af det negne knnde vsekke kodelig Lyst. Han
sluttede sig naer til Savonarola og var med at

forsvare ham i S. Marco d. 23. Maj 1498 med
Fare for sit eget Liv. Faren var saa stor, at

ban lovede at gaa i Kloster, hvis han undslap
Dodcn. Efter Reformatorens tragiske Endeligt

boldt B. sig en Tid lang stille og udferte paa
Bestilling af Gerozzo Dini et Dommedagsbillede
paa Klosterkirkegaarden ved S. Maria Nuova.
Dog, hans Samvittighed drev ham til at holde
det givne Lefte; hans Moder og yngste Broder
falgte ved denne Tid den forudgangne Fader
i Graven, — intet holdt ham da tilbage, uden
Bekymringen for at finde en Formynder til sin

cneste levcnde Broder Piero, der skulde arve
den af Fadcrcn sammensparede Formue. Herfor
vidstc Munkene Raad, og, efter at B. havde
tilendebragt sit Preveaar ved S. Domenico i

Prato, aflagde han 1501 Leftet i S. Marco.
1 4 Aar lod han Penselen hvile. Dog, Vennen

Mariotto, for hvem hans Indtnedelse i Klosteret

havdc vseret en stor Sorg, men som havde

paataget sig at gere Billedet i S. Maria Nuova
fcerdlgt, besegte ham jevnlig og bragte Nyt
fra Kunstens Verden; netop da foregik jo den
bekendte Kappestrid mellem Lionardo og Michel
Angelo i det store Raads Sal. Lysten til at
male vaagnede da atter hos B. Med Priorens
Samtykke, ja efter hans Tilskyndelse, tog han
fat, ferst i et Kapel i La Badia, hvor han
malede Madonna, som aabenbarer sig for den
hellige Bernard, senere i Klosterets Malerstne,
hvis Forstander han blev ; han fritoges for den
daglige Korsang, men alt, hvad han fortjente, gik
i Klosterets Kasse. Da Rafael kom til Firenze
omgikkes han meget med B. for af ham at
here Lionardos Malemaade. Til Gengteld siges

B. af Rafael at have laert Perspektiv. Da der
bestod et meget godt Forhold mellem Domini-
kanerne i Firenze og dem i Venezia, fik B.

Lejlighed til at gere en Rejse til denne By 1

1508, hvor han fik nye lndtryk og hvorfra han
medbragte Bestilling paa et Billede. Der blev
Travlhed paa Malerstuen, da han kom hjem,
og med Priorens Samtykke antoges Mariotto
af B. som en Slags Kompagnon, men Kompagnl-
skabet varede kun til 1512, da den nyvalgte
Prior fordrede det htevet til stor Fortrydelse
for Mariotto, som gav ,sig til at vrere Vserts-

husholder.

Sygdom tvang B. i 1514 til et Landophold
i Plan di Mugnone. Han gjorde herfra en Af-

stikker til Rom, hvor han fandt Rafael 1 fuld

Virksomhed. Selv begyndte han paa 2 store

Apostelflgurer, St. Peter og St. Paul, men lod

Rafael gere dem fterdige. Aaret efter dede
hans Ungdomsven Mariotto. Efter endnu et

Par Aars Forlob, delte mellem Arbejde og
gentagne Sygdomsanfald, blev B. hastigt bort-

revet af en hidsig Feber, fremkaldt ved Nydelsen
af en Tallerken friske Figener, den 8. Okt. 1517.

Fra Bartolommeo var vel ingen Banebryder,
men med stor Dygtighed og Skenhedssans til-

egnede han sig sine Forgsengeres og samtidiges

Fremskridt med Hensyn til en sikker, stor-

slaaet Tegning og Farvens Kraft og Dybde.
Hans betydeligste Arbejder ere Staffeli-Billeder.

Blandt disse fortjener ferst at ntevnes et lille

Profilbillede af Savonarola med Paaskrift:

Hieronymi, Ferrariensit a deo missi prophetas

effigies, et Ungdomsarbejde. Senere benyttede
han Savonarolas Trek i et Billede af Peters

Martyr-Ded, nu i Akademiet i Firenze. Fra
Samarbejdets Tid med Mariotto Albertinelli

ere 2 Billeder af S. Katarinas Trolovelse, et

i Louvre, et andet i Palazzo Pitti. Senere
ere Here skenne Billeder i Lucca, navnlig Ma-
donna delta Misericordia, en Madonna i St
Petersborg, en Bebudelse i Louvre, en Frem-
stilling i Templet i Belvedere (Wien). Fra
hans sidste Tid er en Pieta i Palazzo Pitti,

ikke belt fuldfert. Et Udkast til en Altertavle

med Madonna og Firenzes andre Skytshelgener
var bestilt af Pietro Soderini til det store

Raads Sal, hvor den vilde vrere bleven set

sammen med Lionardos og Michel Angelos
Billeder. Bestillingen beviser, hvor hejt hans
Landsnuend skattede ham. L. F.

Barton, Elisabet, >den hi. Pige fra Kent*,

f. i Beg. af 16. Aarh., tjente hos Pnesten Richard
Masters i Aldington i Kent. Hun var stterkt

plaget af Epilepsi, og naar de epileptiske An-

15*

Digitized byGoogle



Barton — Baruk.

fald kom over hende, brad hun ud i fromme
Udraab. Hendes Herre og andre mente at

kunne bruge hende som et Redskab til at

nacre Misnejen med Henrik VIH's Skilsmisse-

planer og paalagde hende at komme frem med
forskl. »Profetier«, der skulde stotte Praeste-

skabet og dets Planer. Hun traadte Ogsaa i

Brevsklfle med Dronning Katarina og Kejser

Karl V, og 1 Lobet af kort Tld flk hun en
farlig Magi. Men da hun varslede, at Henrik
VIII ikke vilde regere en Maaned, efter at han
havde skilt sig fra Katarina og cegtet en anden,
blev hun famgslet. I Forhoret for Stjerne-

kammeret tilstod hun, at de formentlige Pro-

fetier vare Bedrag. Derpaa blev hun og hendes
medskyldige damte til at opla:se en Bekendelse
af deres Brede i St. Pauls-Kirken en Sendag
efter Praedikenen, og 5. MaJ blev hun og 6

andre henrettede som skyldige i Hojforraederi

(J. A. Froude, Hist, of England II, 164 f.).

Bartskaer, Johan Dideriksen, f. i Kbhvn
1611, studerede baade hjemme og 1 Udlandet
og blev 1635 Rektor paa Herlufsholm. 1640
kaldte Skoleherren ham til Priest paa Herlufs-

holm, i hvilken Stilling han optog den fra Eng-
land hentede allegoriske Praedikemaade. Han
nod megen Anseelse og blev 1651 udncevnt til

Hofprsedikant i Kbhvn. Som saadan var han
Aktor i Sagen mod den svaermerske Prasst

Niels Svendsen Cronich. 1659 blev B., der i

Mellemtiden havde erhvervet den teol. Doktor-
grad, Biskop i Viborg, men han dode allerede

6. Febr. 1661. Paa Rigsdagen i Kbhvn 1660
stod B. helt paa Kongens og de ufri Stcenders

Side, men vides ikke at have udovet stor

Indflydelse. A'. T.

Baruk, Nerijas Sen, af en anset Skegt (Jer.

32, 12; 51 59), Jeremjas trofaste Discipel, som
nedskrev hans Profetier, bistod ham og delte

hans Trsengsler med ham, ogsaa da Jeremja
efter Jerusalems 0dela?ggelse blev tilbage i

Pahestina og tilslut af de flygtende Jeder fortes

med til jEgypten (Jer. 36; 45; 32, 12. 16; 43,

3. 6). Talmud lader ham blive Esra's Laerer

og do i Babylon. Da en svagere, profetles

Eftertid begyndte at laegge sine Formanings-
eller Trostetaler i Munden paa Fortidens Guds-
nitend, var Baruk en af dem, hvis Navne be-

nyttedes til saadanne profetiske Pseudcpigrafer.

Baruks-Bog, i den gl. gr. Oversaettelse (de la-

tinske osv.) sat sammen med Jeremjas Bog,

af Luther sat blandt de apokryfe Boger, er en
af de bedste, mest negterne Pseudepigrafer.

Steder af Bogen anfores oftere af Kirkeftedrene.

Dens Indhold er: en Overskrift, som angiver den
folgcnde Bog som skrevcn af Baruk i Babylon,
i det 5. Aar efter Kaldseernes Odelaeggelse af

Jerusalem, og en historisk Indledning, hvor-
ledes Bogen bcvaegedc de landflygtige til at

sende Penge til Presterne i Jerusalem, forat

der skulde bringes Ofre (!) og Banner for Nebu-
kadnesar og hans Sen Bclsasar; tillige beder
de om Forben og sender Bogen, for at den kan
forelaeses i Templet (!) paa Festdagene (1, 1—14).

Det felgende falder i to Stykker: 1) En Synds-
bekendelse for de landflygtige, som har for-

tjent denne Guds retfaerdigc Straf for Feedrenes

og deres egen Synd; specielt nsevnes, at de
imod Profetens Formaning har vist Ulydighed
mod Kongen af Babel (1, 15—3, 8). 2) Et Liere-

og Tresteskrift til de adspredte: Folket maa
vende om til den sande Visdom, som alene
Andes hos Gud (3, 9—4, 4), og fatte Mod, thi

de adspredte skal atter komme tilbage til Je-
rusalem (4, 5—5, 9). — De to Halvdele hsengc

ikke sammen. Hvilken af dem er da den i

Indledningen nsevnte Baruks Bog? Det siges

ikke. Enkelte har ment, at 3, 9 f. er Bogen.
og 1, 15 f. alene en Syndsbekendelse, som med-
sendtes. Men den dybe Anger og saerlig Ofrene
for Nebukadnesar (1, 5. 11 f.) kan alene have sin

Grund i en Formaning til Bod, saaledes som
den Andes i Syndsbekendelsen (se saerlig 2, 21 f.).

Denne er altsaa Baruks Bog, og Trasteskriftet

er (som de flestc mene) et saerskilt Skrift.

Sproget har ogsaa langt mere hebr. Farve i

forste Del end i anden; den ferste er vistnok
opr. oversat fra Hebr. (i den syr.-heksaplariske

Overssettelse Andes her 3 Gange den Notits:

>Dette staar ikke paa Hebraisk<); den anden
er rimeligvis lige fra ferst af skrevet paa Gr.

(maaske har Oversaetteren af Bodsordet selv

tilfejet Tresten som naturligt Supplement). —
Flere historiske Urigtigheder osv. bevise, at

Bogen er en senere Digtning. Den minder i saa
meget om Daniels-Bog, at Forf. maa have kendt
denne (se scerlig 1, 15—18 = Dan. 9, 7—10;
2, 7—17 = Dan. 9, 13—18; Belsasar kaldes
Nebukadnesars Sen 1, 11 f. = Dan. 5, 2 f.).

Rimeligvis er den skreven i en 0deheggelsens
Tid, hvor slige Bods- og Tresteord havde prak-
tisk Betydning. Mange taenkcr paa Makkabaeer-
tiden (siden Forf. er saa paavirket af Daniels

Bog), andre paa Vespasians Tid (da odekegges
Byer, og Folket bortfores, og Begyndelsen til

Opraret var just, at det daglige Offer for Kejseren
afskaffedes; smlgn. Baruk 1, 10 f., 2, 21 f.). —
Baruks Apokalypse, bevaret alene 1 en
Overssettelse i et syr. Bibelhaandskrift, en af
de omfangsrigeste pseudonyme Apokalypser,
ordrig, uden poetisk Skonhed. Foruden 1 den
syr., har Bogen vistnok va;ret benyttet i den
celdste gr. K. Den vil vterc skreven af Baruk,
som dcri fortseller sine Oplevelser i den nsr-
meste Tid for og efter Jerusalems 0delieggel.se

:

Ikke Kaldaeerne, men 4 Guds Engle odelaegge

Byen ; Jeremja drager med i Landflygtigheden (I),

medens Baruk bliver tilbage blandt Ruinerne
og modtager, under gentagen Faste og Ben, en
Rsekke Aabenbaringcr, Syner og Tydning af
disse, som forkynde Fremtiden, tilslut det
herlige Messiasrige. Paa Folkets Ben sender
saa Baruk med en 0rn et Formaningsbrev til

de landflygtige af de 9l
/s Stammer og et til

dem af de 2 1
/, Stammer. Det ferste Brev med-

deles; oprindelig maa Bogen have indeholdt
ogsaa det andet Brev, maaske endnu mere.
Bogen er skreven paa Hebr. af en Jede efter Je-
rusalems Odelaeggelse Aar 70. Nejagtigere Tids-
bestemmelse er usikker: maaske Trajans eller

Hadrians Tid, maaske tidligere. I Tanker og Ud-
tryk ligncr Bogen adskillig Esra-Apokalypsen,
den saak. 4. Esra Bog. — Baruks Brev til

de 91
/, Stammer hinsides Eufrat er et Udsnit

af B.'s Apokalypse; det Andes i syr. Bibelhaand-
skrifter. — Flere Baruks-Beger have eksi-

steret; bevaret er i aethiop. og gr. Sprog en kr.

Baruks-Apokalypse, som (med Kendskab til den
ovennaevnte jediske Apokalypse) fortseller, hvor-
ledcs de landflygtige, med Jeremja i Spidsen,

Digitized byGoogle



Baruk — Basedow. 229

vende tilbage efler et Brev fra Baruk; de Jeder,

som ikke vilde opgive sine hedenske Hustruer,
file ikke vaere med og bleve de senere Samari-
tancre. Jeremja led Matyrdeden, fordi han
priste Jesus Kristus som sin Hjaelper. Andre
lignende Beger naevnes og anferes i Uddrag af
Kirkeftedre. S. M.
Basan. Det egtl. B., hvis Beremmelse var

de herlige Egeskove og det udmaerkede Kvieg,

maa rimeligvis sages i den Del af 0st-Jordan-
landets nordlige Hojslctte, der ligger kengst
mod V. og begnenses af Jordan og Gennesaret,
hvorigennem strcekke sig de fra Hermon ud-
lobende Skovbjerge (Tulul el-hish), hvis hejeste

Top er 1294 M. Det kaldes nu Djolan og svarer

til Gaulonitis paa Herodes's Tid. 0. derfor

stnekker sig den frugtbare Hejslette En-nukra
(Haaran og Djedur), genncmskaaren af Vejene
fra Damaskos; den stnekker sig mod S0. til

de vulkanske Druserbjerge (Djebel Hauran, Au-
ranitis), hvis NV. Afsietning er det vildtformede
og utilgaengelige Lava-Plateau El Ledja (Tilflugts-

stedet), Trakonitis, der altsaa ligger 0. for En-
nukra. Her skal Scenen for Ijobs Bog vtere.

Ogsaa om det brugtes Betegnelsen B. (Basanitis,

Batanea). Endelig er Navnet nutildags bevaret
i El-batanije, en frugtbar Hejslette 0. for El
Ledja. — B. var opr. beboet af en Kaempeslsegt

Refaiter), der sloges af Kedorlaomer (1 Mos.
U). Da Israel trst-ngte ind i Kanaans Land,
omtales en amoritisk Konge, Og, i Basan, hvis

Rige laa N. for Jabok. Her er altsaa B. brugt
i endnu videre Omfang. Hans Land tilfaldt

Manasse Stamme (4 Mos. 32, 33), men Israels

Besiddelser her vare stadig usikre. Efter Rigets

Deling tilfaldt Landet Efraim. Salraanasser II

irobrede det 842. Isaer under Herodcs og hans
Sooner spillede det en Kolle i den jadiske Hi-

storic. Under Romerne tog det nyt Opsving;
de fieste Ruiner ere fra deres Tid. Man taler

om en serlig >hauransk< Arkitektur.
Basedow, Johann Bernhard (Job. Berend

Kassedau eller, som han selv kaldte sig, Bernh.
aus Nordalbingen), f. 11. Nov. 1723 i Hamburg,
opvoksede i Fattigdom i sit Hjem, hvis aande-
lige Mangier han folte saa strerkt, at han endog
lob bort og omtr. et Aar levede hos en Land-
fysikus i Holsten, hvor han >ferste Gang laerte

Kairlighed at kende<. Siden gennemgik han
den lerde Skole i Hamburg, isaer paavirket af
den siden saa meget omtalte Reimarus (se d. Art).

1744—46 studerede han Teol. i Leipzig, hvor
Crusius's Forseg paa at forene Teol. og Filos.

og Lsesningen af Wolff mest sysselsatte ham.
Allerede som Husherer i Holsten (1749—53)
lagde han ptedagog. Evner for Dagen, og en
Disputats ora bans egen Metode indbragte ham
1752 Magistergraden 1 Kiel. Aaret efter fik

han Anstettelse som Prof, i Moral i Sora; her
ndgav han, foruden fl. mindre Skrifter, 1757—58
sin iPractische Philosophic fur alle StSndet.
GrevDanneskjoId-Samsee afskedigede ham imid-
lertid for >den abominable Lserdom, at Born
ikke maa kendc Kristus som Gud, forend de
fa» fuldkommen lndsigt o: aldrig". B. havde
mange Velyndere. og han fik en ny dansk An-
ssttelse ved Gymnasiet i Altona (1761—68).
Ogsaa her bragte hans Heterodoksier ham snart
i Konflikter (Philalethie 1763; Methodischer
Unterricht in der Religion u. Sittenlehre der

Vernunft 1764; System der gesunden Vernunft,

1765). Vel optraadte han apologetisk overfor

Deismen, men Aabenbaringen forsvaredes ved
en >Renselse<, hvorved Rel. naermest blev den
af den >sunde Fornuft< billigede Moral. An-
grebene paa B., der kom fra en indsmevret
Ortodoksi (Praesten M. Goeze) skaffede ham,
maaske mere end hans med journalistisk Faer-

dighed udarbejdede Hastvoerksarbejder, mange
af Tolerancens Forksemperes Sympati. Hans
>paradoxale< Skrifter bleve dog forbudte, og han
selv ekskommuniceret, og sluttelig nedtes Re-
geringen til at afskedige ham ; dog beholdt han
sin Lon og nod ogsaa siden godt af den libe-

rale danske Regerings Understottelser.

B. havde imidlertid atter optaget sine Planer
om de fornedne Reformer, isaer paavirket

af Rousseaus >Emile< og i fast Tro paa
Menneskehedens Foraedling gennem en for-

nuftig Skolegang. I Opraab til >Menneske-
venner< forlangte han Understottelser til Ud-
givelsen af sine metodiske Vserker. Virkelig

stremmede Gaverne ind. 1771 havde han faaet

15,000 Thl. og Msend som Mendelssohn, Kant,
Lavater o. fl. interesserede sig for ham. 1770—71

udgav han >Methodenbucb fur Vater u. Mutter
der Familien und V8lker« I—II, og 1—4. Del
afsin >Elementarbucht. De vakte starste Op-
sigt, oversattes paa Here Sprog, og indbragte

ham nye Understottelser,. Med Bibeholdelse

af sin danske Pension traadte han 1771 i Fyr-
sten af Dessaus Tjeneste. 1774 udkqm hans
Hovedvaerk omarbejdet (Elementarwerk, 1—4,

med 100 Kobbertavler), en Slags Encyklopaedi,

hvorved man, gennem Tekst og Billeder, skulde

faa en praktisk elementasr lndsigt i Forestil-

linger og Faenomener, en Metode til at laere

Bern at laese uden Uvilje og Tidsspilde, Stede-

Itere, Sjaelekendskab, lndsigt i den naturlige

Religion og human Bedemmelse afalle Religions-

former, endelig Kendskab til Handel, Erhverv
osv., kort sagt, det ufejlbare Middel Ul at blive

enafDatidens >nyttigeBorgere«. Samtidigsagte

B. at udfere sine Planer praktisk ved Hjaelp af

nye Mensteropdragelsesanstalter. Dec. 1774 aab-

nedes det ferste >Philantropin< (se d. Art.) i

Dessau. B. skrev en Maengde Skolcbager, men for

den praktiske Administration egnede han sig slet

ikke. 1776 nedlagde han sin Kuratorpost men
vedblev at blande sig i Ledelsen af Anstalten

paa en Maade, der bragte ham i Uvenskab
med Laererne. Overhovedet lagde han sig ud
med alle; hans raa Stemme, haanlige Latter,

bidske Kritik, Selvgodhed og Pengegriskhed

saarede alle. Fremtidens aandelige Ledere, som
Goethe og Herder, kritiserede ham skarpt, og
for Maendene af den gamle Skole stod Filan-

tropinisterne som Ignoranter eller Humbug-
magere. B. var ingen original Aand; han var
vel klar paa Manglerne i Datidens Paedagogik,

men selve hans Kritik var ikke ny; Ratke og
Comenius havde forlsngst talt om Anskuelses-

undervisning, Reformer i Sprogundervisningcn,
Modersmaalets Ret, Nadvendigheden af at

fange Bernenes Interesse, Indskrsenkelse af

legemlig Tugt osv. Til sin Dad laa B. i ivrig

Fejde om sit religiase Standpunkt; han vilde

selv kaldes Kristen, men forkastede Lsren
om Treenighed, Arvesynd, Forsoning, Helveds-

straffe; mod den > naturlige* Rel. var han dog
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meget bidsk, fastholdt Aabenbaringens Ned
vendighed og kaldte sit Standpunkt det >aller-

naturligstec Han dede i Magdeburg 25. Juli

1790, og ivrig til det sidste for Menneskevellets
Frcmrae, udtaltehan: >Ich will seciert sein zum
Besten meiner Mitmenschenc. (Job.. Chr. Meyer,
Leben, Charakter u. Schriften B.s, 1—2 Harab.
1791—92). J. O. A.
Basel var Stiflsby for et gl. schweizersk

Bispedemme, hvis Grundlceggelsc rimeligvis naar
op til den rem. Tid. I Byen B. Andes en Dora-
kirke af rode Sandsten i gotisk Stil; den blev
indviet 1363. Den ene af Portalerne (>Gallus-

Porten<) er en Levning af en seldre Kirke-
bygning i romansk Stil. I en Sidebygning til

Domkirken Andes den Sal, i hvilken Baseler-
Konciliet (se d. Art.) holdt sine Moder. I den
Andes nu opstillet 18 Fresko-Brudstykker af
den beremte Baseler->Dededans<, der oprinde-
lig var malet paa Dominikanerkirkegaardens
1805 nedrevne Mur; den er med Urette tillagt

Holbein. 1529 sejrede Reformationen i Basel,

men endnu Andes der i Byen en Del rora.

Katoliker, som, tillige med de rom.-kat. Ind-
byggere i Basel-Land, Solothurn, Bern, Aargau,
Zug, Luzern, Schaffhausen og Thurgau, udgere
Bispcdommet B. Byen har siden Slutn. af
forrige Aarh. vreret Knudepunktet for evgl.

Missionsbestrabelser (se B.-Missionen).

Baseler-Bekendelscn (Confessio Basiliensis

prior) skyldes Oswald Mykonius, som efter

dkolampadius's Dod blev Leder af den evgl.

K. i Basel; den blev, paa Tysk, som >Bekennt-
niss unseres heil. christl. Glaubens, wie es die
Kirche zn Basel halt«, fremlagt i Raadets Navn
21. Jan. 1534 og godkendt af Borgerskabet.
Den lat. Overs, stammer fra 1561. Om Nad-
veren hedder det, >dass Christus in seinem
heil. Nachtmal alien denen, die da wahrhaftig-
Iich glauben, gegenwartig sei<. Indtil 1826
blev den hvert Aar paa Onsdagen i den stille

Uge forehest fra alle Prsedikestole, og indtil 1872
bleve Prsesterne forpligtede paa den. Da den
ogsaa blev antagen af Muhlhansen kaldes den
tillige Mfihlhausener-Bekendelsen. Den
er aftrykt i Niemeyers Samling af den ref. K.'s

Bekendelser.

Baseler-Kompaktater, se Baseler-Konciliet.

Baseler-Konciliet (1431—1449), det sidste

af det 15. Aarh.s store Reformkoncilier, der
tilsigtede en Fornyelse af K. >paa Hoved og
Lemmerc, men, som paa Grand af den udvortes
Maade, hvorpaa Formaalet opfattedes, vaesentlig

mislykkedes. Skent Pave Martin V nserede >en
umaadelig Afsky for Ordet Konciliuim, be-

kvemmede han sig dog til at efterkomme de,

isser fra Pariseruniversitetet udgaaende For-
dringer om, i Overensstemmelse med Beslut-

ningen paa Konstanzer-Konciliet, at sammen-
kalde et nyt aim. Kirkemede. Han indvarslede

det til Basel, men dede inden dets Sammen-
traeden. Konciliets Historie falder i 2 Perioder.

I den ferste (1431—37) tiltvinger Konciliet

sig, trods Pave Eugen IV's Modstand, Myndig-
hedsanerkendelse. Uenigheden mellem Koncil
og Pave medferer dog tilsidst en Spaltning
i Konciliet selv, hvorved det vsesentlig mister
sin Autoritet. — Medet aabnedes i Eugen IV's

Navn 23. Juli 1431, ikke af den af Martin V
udsete President, Kardinal Giuliano Cesarini,

men, da denne var sysselsat med Husiterstriden

i BShmen, af Pavens Subdelegater, den Iterde

Dominikaner Johannes fra Ragusa i Dalmatien
og en Dr. i Kirkeretten. Ved Aabningshoj-
tideligheden i Domkirken oplicstcs Konstanzer-
Konciliets beromte Dekret Frequent, et Udtryk
for, at det nye Kirkemede principielt stillede

sig paa samme Reformstandpunkt. 15. Okt.

1431 lod Prasidenten Cesarini, der var op-

fyldt af varm Nidksrhed for den kirkl. Enig-
hed, og som i Bdhmen havde vawet Vidne til

Husitismens Magt, en venlig Indbydelse udgaa
til Bohmerne om Deltagelse i Forhandlingerne.
Da Pavens Oragivelser manglede Forstaaelse

for den Fare, der truede K. Nord for Alperne
ved Husiter-Bevsegelsen, vakte denne Forholds-
regel i Rom en Mistro, der deltes af Eugen
selv. Den egedes bl. a. ved de demokratiske
Synspunkter, Medet gjorde gseldende. Da nu
tilmed Gr«kerne, der under det politiske Tryk
fra Tyrkernc atter havde aabnet Unionsfor-

handlinger med Rom, kun vilde indfinde sig

til et Koncilium i en italiensk By, lod Paven i

al Stilhed opstette en Oplesningsbulle af 18.

Dec. Men inden Pavens Nuntius kom til Basel

med denne Bulle, havde Medet erkheret sig for

autonomt og hejtidelig udtalt som sit Formaal

:

Udryddelse af alle Kaettericr, Fred i Kristen-

heden og sxdelig Leftelse. Den pavelige Nun-
tius offentliggjorde derfor ikke ved sit Komme
Bullen, saameget mindre som Models Fsedre

i Anledning af Oplosningsrygterne erkkerede,
at en saadan vilde medfere en kirkelig Skan-
dale, og opfordrede Medet til at gaa kraftig

frem (procedere oiriliter). Medet sluttede sig

derpaa hejtidelig til Konstanzer-Dekrctet: at et

Koncilium har sin Magt umtddelbart fra Kristus,

og at endog en Pave er skyldig til at under-
kaste sig et saadant, naar Spergsmaalet er om
Ktetteriers Udryddelse eller K.'s Reform paa
Hoved og Lemmer. Dog vedtoges en andeu
Arbejdsordning end i Konstanz, hvor Forde-
lingen efter Nationer havde givet Anledn. til

Misundelse og Splid. Man fordelte, uden Hen-
syn til Nationalitet og Embedsstilling, Konciliets

Medleramer i Afdelinger (deputations, for Tros-
og Fredssager, samt for Kirkereformer og Kon-
ciliets lebende Forretningcr), der skulde for-

berede Emnernes Forelaeggelse for Faellesfor-

samlingen. Sptendingen mellem Paven og
Konciliet, der efterhaanden Ak Stotte fra Kong
Sigismund og andre Fyrster, kom til Orde i

gentagne Kaldelscr til Eugen om at staa Medet
til Ansvar. I den 8. Session (18. Dec. 1432)
truede man Paven med en Afssettelsesproces,

hvis han ikke indfandt sig. Endelig fandt

Eugen det raadeligt at give efter. 14. Febr.

1433 tilbagekaldte han sin Oplesningsbulle, men
paa en saa tvetydig Maade, at den gensidige

Mistro langtfra hrevedes. — Medet straebte med
Kraft at forsone Husiterne med K. Efter en
ny, venlig Indbydelse medte bohmiske Ud-
sendinge i Basel i Beg. af Jan. 1433, men, trods

maanedlange Disputationer, kom man ikke
Maalet ncermere, og uden Resultat forlod de
atter Medet Ferst 30. Nov. 1433 bleve ved
Konciliets Sendemaind de saak. Prager- eller

Baseler-Kompaktater afsluttede med det
mildere og talrigste Husiterparti (se Art. Kaliks-

tinere). De vare et Kompromisdokument, der
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ikke tilfredsstillede nogen af Parterne og der-

for siden overtraadtes fra begge Sider. Den
vigtigstc Indremmelse var Tilladelsen til at

nyde Nadver under begge Former, men Kora-

paktaterne erklterede dog tillige, at Kristus var
fuldt og helt til Stede i hvert af de enkelte

Nadverelementer. — Det vigtige Spergsmaal
om Reformen >paa Hoved og Lemmer< stod

stadig svaevende. Modet, hvis Tillid til egen
Magtfuldkommenhed bestandig egedes, tog nu
roed Alvor fat paa Sagcn. Det egtl. Rcforma-
tionsarbejde begyndte med den 20. Session

(22. Jan. 1435), da strengc Bestemmelser fast-

sloges mod de gejstlige Konkubinater, mod
forhastet Interdikt og mod letsindige Appella-

tioncr. For yderligere at korame Pavedemmet
til Livs afskaffede den nseste Session Anna-
terne, som Konstanzer-Konciliet ikke liavde

turdet rare ved, tilligemed Afgiftcrne for Pallium
og ved andre lignende Tilfslde. I 23. Session

(25. Marts 1436) skred man frem til at om-
danne Pavevalgct, saaledcs at frcmtidige

Paver skulde vserc bundne af Konciliets Be-

slutninger, ligesaa gjordes der gsldende, at et

Kirkemode havde Ret til at uddele Aflad. Disse

Heslutninger vakte dog Opposition paa Medet
og forte sluttelig til en Krise. Partigruppe-

ringen var saaledes: Majoriteten, det egtl.

Kouciliaristparti, der lededes af iErkebispen
af Aries, Kardiual Louis d'Aleman, danncdes
af Franskmseud, Spaniere, Syditalienere, Eng-
la-ndere og Tyskere. Skarpt overfor disse stod

Papalisterne, isjer noglc italienske Pra:later.

Et aristokratisk Mellemparti, ledet af Cesarini,

traadte, efterhaanden som Forhandlingcrne
skred frem, i aabenlys Opposition til Konciliets

demokratiske Tendenscr og gik omsider helt

over paa Papalistcrnes Side. Den cndelige

Spaltning i Modet fremkaldtes ved Spergsmaalet
om Unionen mcd Grwkerne, denne >gamle
Sang, der nu var blevet sungen paa i 300 Aar<
(Cesarini). Gnekerne onskede Forhandlingerne
henlagte til en, dem naerliggende, italicnsk By.
Majoriteten holdt paa Basel eller Avignon,
Minoriteten paa Ferrara. Begge Partier de-

krcterede deres Beslutninger som Konciliets,

livorved videre Samarbejde var umuliggjort.

Brudet med Paven blev fuldsta?ndigt under
Madets 2. Periode (1437—49); men Konciliet

Irak det korteste Straa. Da Majoriteten er

klxrcdc Paven for skyldig i haardnakket Trods
(contumacia), fordi han ikke havde adlydt Be-
falingen om at indfinde sig, svarede denne med
en Translationsbulle, hvorved Medet flyttedes

tii Ferrara. Modkonciliet her flyttedes dog
snart til Firenze. Som Modtrek erklrerede

Baseler-Konciliet (Jan. 1438) Eugen IV for

suspenderet og valgte d'Aleman til President
for Medet i Stedet for Cesarini, som allercde
far Konciliets sidstneevnte Forholdsregel havde
forladt Basel med sine Meningsfellcr. Medcts
folgende Forhandlinger drejedc sig nu ikke mere
om Kirkeforbedringen, men optoges nuesten ude-
lukkende af Stridighederne med Paven. Jo
mere Konciliet begyndte at mangle kirkl. Au-
toritet, des mere felte det Trang til Stette fra
de verdslige Magthavere. Det laa ogsaa i

Fyrstcrnes Interesse at tilsikre deres Lands-
klrker Fordciene ved Baseler-Modcts Reform-
dekreter, men rigtignok tillige at hove det

truende Skisma. Ved den pragmatiske
Sanction i Bourges 1438 antog den franske

K., under Karl VII, Konciliets Reformbeslut-
ningcr. Ligesaa flk disse Fordele, med faa Ind-

skrenkninger, Gyldighed i Tyskland ved det af
Kejser og Rige i Mainz 1439 udstedte Accep-
tationsdokument. Baseler-Medet skred
imidlertid videre frem ad den betraadte Vej.

I den 34. Session (25. Juni 1439) fsldedes,

efter heftige Forhandlinger, Afsaettelsesdommen
over Eugen IV. Til ny Pave valgtes 5. Nov.
Hertug Amadeus VIII af Savoyen (se d. Art.)

under Navn af Felix V, men Medet og den
valgte Pave havde regnet fejl med hinanden.
Konciliet trsngte til Penge, Felix havde Penge,

men var karrig. Der opstod en Spending,
hvortil kom, at Felix V ikke opnaaede Aner-
kendelse uden 1 Frankrig og Savoyen. De
verdslige Fyrster vare lidt efter lidt gaaede
over paa Eugen IV's Side. Da Felix V 1449
nedtes til at afstaa sin Vserdighed til Fordel
for Nikolaus V, der allcrede 1447 havde be-

steget Pavestolen, var Konciliets Kraft allerede

for la?nge siden udtemt, dets Autoritet tabt,

og det besluttede endelig 1449 sin egen Op-
losning. Saaledes strandede ogsaa Middel-

alderens sidste Forseg paa gennem et aim.
Koncilium at gennemfore en varig Kirkefor-

bedring. Aktstykkerne til Konciliets Hist, ere

udgivne af Birk og Beer (I—IV, Vindobonte
1857—96); jvf. Job. Haller, Studien und Quellen
zur Gesch. des Concils vom Basel, I (Basel

1896). Konciliets Hist, er skildret i Hefele,

Conciliengesch. VII. H. L.

Baseler-Missionen. Dr. Joh. Urlspergers

Bestnebelser for at samle Guds Riges Venner
til failles Virksomhed ferte 1780 til Dannelsen
af »Deutsche Christenthumsgesellschaft< i Basel.

Fra den dcrved samlede Kreds af Wdrttem-
bergere (C. F. Spittler, Steinkopf i London) i

Forening mcd Praster (v. Brunn) og Handels-
herrer i Basel udgik 1815 Stiftelsen af >die

evangelische Missionsgesellschaft<. Dettes ferste

Maal var en Missionsanstalt lig Jiinickes i

Berlin til Uddannelse af Missioneerer for

fremmede (nederl. og eng.) Missionsselskaber,

og den ferste Inspektor blev C. G. Blum-
hard t (se d. Art.). Sin ferste selvstcndigc

Mission flk B. 1821 i Sydrusland (ved Zaremba
og Dittrich) blandt Muhamraedanerne 1 russisk

Armenian (Shusha) og Persien, der imidlertid

opgaves efter den russ. Regerings Forbud 1835.

Efter et Forseg i Liberia (1827—31) optoges

Selskabets aeldste nu bestaaende Mission 1828
paa Guldkysten, hvortil 1834 kom Indien, 1846
Kina og 1887 Kamerun. Af de 1411 Elever,

der ere udgaaede fra Basel, har Guldkysten
faaet 209, Indien 237, Kina 38, Kamerun 32,

233 ere gaaede til fremmede Missioner (der-

iblandt Leupolt, Gobat, Weitbrecht, Krapff,

Pfander), mange ere blevne Prester for tyske
Menigheder i Sydrusland. Nordamerlka o. a.

Steder. Missionens Fremgang i 30 Aar ses af

folgende Sammenstilling af Tallene for 1895 og
1864 (indklamrede): 51 (25) Stationer, 170 (85)

Missiomerer, 747 (118) indfedte Hjrelpere, derai

30 (0) ordinerede, 31,700 (4674) debte Kr..

13,771 (2634) Elever i Skolerne. Sterst har
Tilvseksten i det sidste Tiaar vaeret 1 Vestafrika

(113 pCt.), mindre i Kina (50 pCt.) og Indien
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(46 pCt). Indtaegten beleb sig i 1894 til

936,000 Kr., deraf 775,000 Kr. i Missionsbidrag.

Over Vj af disse, samt a
/« a^ Missionens Ar-

bcjdere ere komne fra Tyskland, saerlig Wflrt-

temberg, der har givet B. alle dens Inspek-

torer og naesten alle dens Laerere samt dens
karakteristiske Pneg af bibelsk Pietisme i

fredelig Samvirken af luth. og ref. Kraefter.

Efter at Blumhardt (1816—38) havde lagt en
solid Grund, gav den geniale, dristige W. Hoff-

mann (1839—49) Virksomheden et majgtigt

Opsving, derpaa fulgte som Missionsinspektor

den kraftige Styrer og Organisator Josenhans
(1849—79), saa Schott (1879—84) og nu Th.
Oehler. Foruden Missionsbladene : >Evang. Miss.

Magazin< (fra 1816) og >Der evang. Heidenbotec
(fra 1828) er der af B. udgiven en Rskke Skrif-

ter og Traktater om Missionen og dreven en
betydelig Bogbandel med Indtaegt for Missionen.

Et Missions-Handels- og Industriselskab er sat

i Gang 1859, og en betydelig industrial Virk-

somhed udeves fornemmelig i Indien for at

hjaelpe de Kristne til et Erhverv, bvilket nod-

vendiggeres ved den med Daaben folgende Ud-
stodelse af Hasten. Her drives i Mangalur
samt ved Kannanur og Kalikut 6 Teglvaerker,

3 Vaeverier, 1 mekanisk Vaerksted og 1 Bog-

trykkeri med 1600 Arbejdcre, deraf 1300 Kr.,

og med et betydeligt Udbytte for Missionen.

En Komite' i Basel, der supplerer sig selv,

styrer Missionen, men iovrigt er der ved Josen-

hans gennemfert en omhyggelig Organisation

paa Missionsmarken med Distrikts-Konfcrentser

og -Synoder samt Presbyterier, hvorved Menig-
hedenie opdrages til selv at baere deres Byrder.

Bedst er dette lykkedes i Vestafrika (Menig-

hedsbidrag Kr. 2,87—3,00 pr. Hoved), mindre
blandt de fattige Kr. i Indien (0,87) og i Kina
(0,52).

1) I Vestafrika har B. nu 13,000 Kr. paa
Guldkysten (af en Befolkning paa 1 Mill.) og
1100 i Kamerun. Det nsunde Klima har
kraevet mange Ofre (70 af 212 udsendte til

Guldkysten; i Opholdets forste Aar dode 8,7

pCt.). De forste 9 Missionaerer (1828—36) dode
alle paa 1—2 Aar undtagen Senderjyden A.

Riis, der holdt ud til 1845, og forst 1846 flk

Missionen sin forste dobte. Man har beflittet

sig paa sundere Boliger, udsendt Missionslseger

og anlagt en Sundhedsstation (Aburi), men
atter i 1883—92 ere 10 dode i Opholdets forste

tre Aar af75 udsendte unge Missionaerer (i Kame-
run 7 af 23 i 8 Aar), og fra MaJ 1895 til Febr.

1896 12 unge udsendte, foruden 4 i Kamerun.
Men Menighederne ere voksede staerkt i Tal

(mere end fordoblede paa 10 Aar) og i indre

Kraft, ogsaa i Kultur ved et velordnet Skole-

vssen, mange ere oplaerte til Haandvaerk, og
Kaffedyrkning er indfert. Biblen er oversat

paa de to Sprog, Ga ogTsji, ved Zimmermann
og Christaller. Og ved Siden af 42 europ.

Missionsarbejdere er der over 200 indfedte

Hjaelpere, deraf 18 ordinerede (Seminarium i

Akropong). Fra den usunde Kyst, ved det

tidligere danske Christiansborg og det indenfor

liggende sundere Akvapem, er Missionen dels

gaaet over Voltafloden mod Nord ind i (tysk)

Togoland, dels mod Vest (Fante) og Nordvest
over Akem til Asante, hvis Hovedstad Kumasi
er bleven besat, efter den engelske Erobring

1896, ved Miss. Ramseyer (Fange der 1869—74).
— 2) Indien tager de fleste Missionaerer og
Pengemidler og frcmbyder den mest forgrenede
Virksomhed med Hedningepraediken, Skoler, og-

saa for Hedningebern (af 7527 Elever de 4814),

Industri og Laegemission. Mangalur i Syd-
kanara er den seldste (1834) og endnu Central-

station. Derfra bredte Arbejdet sig mod Nord
til Sydmaratta og Nordkanara og mod Syd
til Malabar, Kurg og Nilagiri. Ialt er her
samlet 12,000 Kr., og ved Siden af 77 Missio-

naerer arbejde 402 indfedte Hjaelpere, deraf 14
ordinerede (Seminarium i Mangalur). — 3)

Kina blev optaget efter Gutzlaffs Tilskyndelse
1846 (Miss. Hamberg og Lechler, den sidste

virker endnu). Der arbejdes i Kvangtung (og

Hongkong)< blandt de kraftige Hakkaer, dels i

Kystlandet, dels i Indlandet, hvor der er storre

Tilgaengelighed, men ogsaa mindre Sikkerhed;
4100 Kr. |og 112 indfedte Hjaelpere (Seminarium
i Lilong) foruden de 21 Missionaerer (A. Ostertag,

Die Entstehungsgeschichte der evang. Missions
gesellschaft zu Basel, Basel 1865; Stelner, Saat
und Ernte der Bas. Mission auf der Goldkuste;
Stolz, Die Bas. Mission in Indien ; O. Schultze,
Die Bas. Mission in China ; Kunhnle, Die Arbeit-
statten der Bas. Mission). V. Sn.

Basilianere. Basil ios d. st. (se d. Art)
er den esterl. K.'s egentlige Munkefader. Man
forteller i Almindelighed, at ban, far han trak
sig tilbage fra Verden, har besogt de beremtcste
Asketer i Syricn, Palaestina og iEgypten; men
den omtalte Rejse havde et andet Forroaal
end at gore Studier m. H. til det asket. Liv.

Det var Filosoffen Evstathios, han segte, for

af ham at Iaere, om Verden bliver styret ved
et Tilfaelde eller ved Nedvendighed. Sikkert er

det imidlertid, at han efter en relig. Vaekkelse
trak sig tilbage til en 0rk i Pontos, hvor han
glaededc sig over Livet i Ensomhed, men ogsaa
over Naturens Skonhed, Blomsternes Pragt og
Fuglenes Sang. I Ensomheden maerkede han,
at >den sesyge ikke bliver fri for sin So-
syge, fordi han forlader det store Skib og
gaar ud i en lille Baad<, og han laerte at ssette

et Faellesliv i Askese over Eneboerlivet. Som
Presbyter i Kaesarea fortsatte han sit asketiske
Liv, og han skal dengang have opsat de Leve-
regler for Klosterfolk, som man plejer at kalde
hans >store< og >lille< Munkeregel. Disses
iEgthed er dog ikke haevet over al Tvivl. B.'s

Regel blev den herskende i Osten; kun hist

og her, som t. E. hos Maroniterne, fandt man
esterl. Munke, der fulgte Antonios's Forskrifter.

B.'s Rcgel blev tidlig forplantet til Vesten,
navnlig til Kalabrien og Sicilien; senere kom
den ogsaa til Rusland. B.'s Munke spilledc en
ikke ringe Rolle, da Russerne bleve kristnede.

og den Petscherkiske Lavra ved Kijev, grundet
i 11. Aarh. af en Munk fra Athos, blev Vuggen
for alle Ruslands Klostre. B.-Munkene deles i 3
Grader: Novitserne («p/<fyio»), de egentlige Munke
(fuxQoa/ijuot) og de fuldkomne (fityalaaxquoi,

det russ. Skimniks), der boerc den hvide >EngIe-
dragt<. Nogle af Munkene ere Pnester, andre
Laegfolk; nogle bo i Faellesboliger, andre 1

Celler, og der Andes baade kvindelige og
mandlige B. — De vigtigste af B.'s Klostre
findes paa Athos (se d. Art); en anden beramt
B.-Bolig er Katarinaklostret paa Sinai. For*
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aden i Rusland, Gnekenland og Tyrkiet Andes
dcr B. i Runuenien, Serbien, Montenegro, Un-
garn, Kroatien og Armenien. I Vesterleden

Andes der ogsaa unerede B., som have sluttet

sig til Romerk. Det mserkeligste unerede
B.-Kloster i Italien er Grotta Ferrate i Nserh.

afRom. Ft. N.
Basilides, en alexandrinsk Gnostiker i Kejser

Hadrianus's Dage, skal have voeret Discipel af

en vis Glavkias, der gav sig ud for at have
vstret Peters Tolk. Han skrev en >Kommentar
til Evangeliet< (iiyyynxti), af hvilken vi nu kun
have Brudstykker. Han, og >hans aegte Sen
og Discipel< Isidores, skal have beraabt sig paa
uogle Overleveringer fra Apostlen Matthias, som
denne paastod at have faaet fra Herren ved en
saerlig Undervisning. Hans Tilhatngere, der
vasentlig fandtes i Nedre-iEgypten, fejrede den
15. eller 11. Tybi (10. eller 6. Jan.) som Kristi

Daabsdag. og det var deres sterste Fest (Uhl-

horn, Das basilid. System, G6tt. 1855).

Basilika. Med dette Navn betegnede man
allcrede 200 Aar f. Kr. i Italien visse til Handel
og Rettergang bestemte Bygninger, som den
fremskridende Kultur lod aflese de aabne Torve.

Disse vare alt tidligere, til Beskyttelse mod
Sol og Regn, helt eller delvist omgivne med
Sojlegange, Stoaer, undertiden i 2 Stokvaerk. I

Ben overttekkes et aflangt, firkantet af Sejle-

gange i 2 Stokvaerk omgivet Rum, som faar sit

Lys fra Vinduer over Sejlegangene.

Navnets Afledning af det Embedslokale, som
Athens anden Arkont (o pttotltis) benyttede,

if jlatikHos arod), er neppe rigtig; snarere turde

Bygninger eller Sale af den ovenantydede Be-

skaffenhed, paa Grund af deres Sterrelse og
Auselighed, i Alexandria eller andetsteds have
faaet Benorvnelsen >kongelige<, men dette

fretnmede Ord tillagde man da i Italien en vis

teknisk Betydning. For den ene Ende af en
saadan H., eller midt paa dens ene Langside,

kunde findes en Udbygning, Exedra, eller et

saerskilt Rum til Opstilling af Gude- eller

.Kresstatuer, men for saa vidt der i en B. fore-

gik Retsforhandlinger, var Dommerforhejningen,
Tribunalet, vistnok stillet i Midtskibet, i alt

Fald saalznge Folket deltog i Retsplejen. Paa
lignende Maade byggede Sale i Fyrsters og
Stornuends Huse kaldtes ogsaa B.'er.

Da de eldste Menigheder vare voksede saa
stxrkt, at de ikke ltenger knnde faa Plads i

private Huse, og efterat Gudstjenesten havde
antaget faste rituelle Former, byggede man
Forsamlingshuse, Kirker, af en lignende Anord-
ning og kaldte da ogsaa disse B.'er. De laa

sjelden helt frit, men ofte mere eller mindre
indbyggede mellcra andre Huse; Gadens eller

Pladsens Retning kom da til ogsaa at bestemme
B.'ens Retning. Stod man i saa Henseende frit,

valgte man, til i Begyndelsen af 7. Aarh., at

Ixgge Indgangen i 0st som ved de gr. Temp-
ter, senere omvendt, i Vest. Naermest Gaden
laa, iser i den aeldste Tid, for at undgaa
Forstyrrelser, en firkantet Forgaard (atrium,

w d. Art.), omgiven af Sejlegange, med en
Vaodkumme eller et Springvand i Midten.
Her foretog de 1 Kirken indtnedende en
virkelig eller symbolsk Renselse, og herfra
har Vievandskarret sin Oprindelse, som senere
flyttedes indenfor Kirkederen. Atriet var

dog ikke nogen uundvcerlig Del af B., det

kunde erstattes og blev efterhaanden erstattet

af en Forhal, Narthex, som maaske snarere

har faaet sit Navn af Skolemesterstokken

(y«Q»tii = ferula) end af sin aflange Form.
Fra Forgaarden eller Forhallen traadte man
altsaa ind i selve B., der bestod af et Midt-

skib og 2 eller 4 Sideskibe. I 0sterleden

havde Sideskibene som oftest to Stokvaerk, det

overste af disse var i saa Fald forbeholdt

Kvinderne, i Vesterleden vare de 2 Stokverk
en Undtagelse. Midtskibet, som dskkedes af

et Sadeltag, var hsevet et Stykke over Side-

skibene; gennem 2 under Taget anbragte med
Marmor- eller Trsegittere forsynede Vindues-

rekker stremmede et hejt og rigeligt Lys ind

i Rummet. Der var i Rcglen en Indgangsder

for hvert Skib. Maendene stillede sig til Hejre,

Kvinderne til Venstre, Katekumenerne nrermcst

Indgangen. For den anden Ende af Midtskibet

stod i B.er af den simpleste Form Alteret foran

en stor Niche, Apsis (se d. Art.), bag Alteret

atter Biskoppens Stol (cathedra) med Baenke

paa begge Sider for Proesterne. Fra sin Plads

bag Alteret ledede Biskoppen Gudstjenesten

med Ansigtet vendt mod Menigheden, og nan
prsedikedc fra sin Stol; under Bannen vendte

Menigheden sig som Biskoppen mod 0st. I

eller under Alteret nedlagdes som oftest Ben af
Martyrer eller Hclgener, en fra Katakomberne,
hvor selve Martyrgraven havde tjent som Alter,

overfort Skik; en Grav ined tilhorende Alter

kaldes >Konfessiom. Fra denne for Biskop-

pen, Prsesterne og Alteret bestemte Plads,

Presbyteriet, strakte Koret, indfattet af

Skranker, Cancelli, sig et Stykke ned i Midt-

skibet. I Koret stod 1 eller 2 Laesepulte,

Aroboner (se d. Art), fra hvilke Evangeliura

og Epistel oplaestes, desuden en Sojle eller

Stage til Paaskelyset. I 5. Aarh. begyndte

man at opstille Here Altre og at anlreggc

Apsider ogsaa for Enden af Sideskibene. Allerede

tidligere, i 4. Aarh., havde man i Roms
Hovedkirker paa flere Steder lagt et Tvrer-

skib af Midtskibets Hejde og Bredde foran

Apsis; dette tjente dels til Presbyterium, dels

til Plads for Senatorer og Matroner, d. v. s.

fornemme og rige Folk, som K. vilde anvise

en Hsedersplads. Ved en stor Bue, Triumf-

buen, aabnede Tvserskibet sig ud til Midt-

skibet, ved mindre Buer ud til Sideskibene;

men Alteret maatte da, for at kunne ses,

rykkes tast hen imod Triumfbuen.
K. havde altsaa af det antike borgerlige

Samfund laant en Bygningsform, som fortrin-

ligt egnede sig til den Brug, man vilde gore

af den, og modificeret denne efter sit Behov.

Den konstruktive Del af denne Opgave testes,

med stor Dygtighed ; de store Tagvserker 1 Roms
Hovedkirker ere menstervasrdige, hvad enten

de freratnede med aabne Tagstole eller med
rige Kasetlofter. Hvad derimod den kunst-

neriske Del af Opgaven angaar, da spores

unsegtelig Forfaldet. Ikke at tale om, at de
mange, skonne Sojler som oftest ere tagne

fra aeldre Bygninger, forsommes i det hele

det Ydre til Fordel for et pragtfuldt Indre.

Dekorationcn, som nssten udelukkende er

malcrisk, Iaanes fra Termer og Paladscr; den
benytter, hvor Midlerne ere tilstede, i Stedet
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for Malerict den solide og pragtfulde, men stive

og grove Glasmosaik og stiller de Skikkelser,

den vil fremstille, paa gylden eller dyb blaa

Grund ; den skaber Typer af Kristus og andre
hellige Figurer af stor dekorativ Virkning,

men — det raa kan Andes ved Siden af det

ophojede, det tomme ved Siden af det be-

tydningsfulde. Vajggene i Midtskibet frembyde
allerede store til Billeder af det gamle og nye
Testamente eller til Helgenoptog fortrinligt

egnede Flader, men Hovedbilledet, den tronende
Kristus, eller i senere Tider Marias Kroning,
spares til Triumfbuen eller Kor-Nichens Halv-
kuppel. Nedenfor Mosaikerne beklcedes Murene,
som i Termerne, mod skonne Indlaegninger af

forskelligfarvet Marmor, Gulvene ligeledes (det

saak. Opus Alexandrinum). De Basilikaer, hvis

Indre er nogenlunde bevaret, gore paa alle

kunstforstandige et msegtigt, malerisk og farve-

rigt Indtryk, de bringe som en Hilsen fra den
levende og straalende Oldtid ; for alle Kr. med
historisk Sans blive de ved de Minder, som
knytte sig til dem fra en Tid, der endnu laa

Herrens og Apostlenes nrer, hojst mterkeligeog
servcerdige.

Af Roms Basilikaer henfores til Konstantin
d. st.'s Tid: den gl. S. Pietro (Atrium, 5 Skibe
og Tvrerskib; bevaret i Tegning; aflest af den
nuvrerende Peterskirke), Laterankirken (For-

hal, 5 Skibe og Tvserskib, ombygget af Sergius

HI [904— 11], moderniseret af Borromini 1650
og Al. Galilei 1734), S. Paolo udenfor Murene
(Atrium, 5 Skibe, Tvierskib; ombygget 388 af

Valentinian II og Theodosius, braendt 1823; om-
bygget), S. Croce in Gerusalemme (3 Skibe, om-
bygget 1144, moderniseret 1743), maaske S. M.
Maggiore (Forhal, 3 Skibe; ombygget 432—40),

S. Pudenziana (384—98). Til 5. Aarh. ben-
fores S. Sabina (425), S. Lorenzo in Lucina

(440), S. Pietro in Vincoli (442) og S. Agatha
in Suburra (459—72). Til 6. Aarh. henfores
S. Martino ai Monti (500, ombygget 844), S.

Cosma e Damiano (526—30) og den teldste

Del af S. Lorenzo udenfor Murene (578). Til

7. og 8. Aarh. henfores S. Agnese (625—38),
S. Giorgio in Velabro (682), S. Maria in Cosmedin
(772—95). Den Basilika, i hvilken man bedst
kan se den oprindelige Ordning af Presbyteriet

og Koret, samt ved hvilken ogsaa Forgaarden
er bevaret, er S. Clemente, ombygget af Pa-
schalis II (1099—1118). Under denne har man
fundet en celdre storre B. og atter under denne
Mure fra Kejsertiden over Mure fra Repn-
blikens Tid.

Ogsaa i 0sterleden byggede man B.'er. Kon-
stantin d. st. opferte i Jerusalem den hi. Gravs
Kirke, i Konstantinopel den teldste Hagia Sofia;

hans Moder Helene i Betlehem den endnu be-

varede Marieklrke, hvis Kor dog synes yngre.
Hagios Johannes i Konstantinopel (fra 463) og
2 til Moskeer forvandlede Kirker i Salon iki

(fra 5.—6. Aarh.) vise den osterlandske Type
paa B.'er med Sideskibe 1 2 Stokvaerk. 0stens
B.'er, til hvilke isser Genopdagelsen af de
mierkelige Kirkebygninger i Midt- og Syd-
Syrien (Hauran) har givet rigere Kundskab
(Vogue\ La Syrie centrale 1—2, Paris 1865—77),
udmrerke sig saavel ved en rig ydre Udsmyk-
ning, ister af Forsiden og Apsis, dog ogsaa af
Vinduer, Dare osv. (Bakusa, Kalb-Luseh, Tur-

manin fra 6. Aarh.; den sidste med aabent
Galleri og en Slags Taarne paa Forsiden), som
ogsaa ved selvstsndig Konstruktion i det Indre.

Disse Kirker have paa Korstogstiden givet Im-
pulser til Vestens >romanske Stile I Region
have de paa hver Side af Apsis et Rum, Dia-
konikon og Prothesis (hvor Nadverelementerne
tilberedtes); de have Dore paa Skibets Sider,

Vinduer ogsaa i Sideskibene og Apsis, ofte

Andes tillige Rester af storartede Tilbygninger,

der have tjent til Boliger, Skole, Herberg, Syge-
hus, Baptisterium, Bade (f. E. i Shakka i Hau-
ran, i Simon Stylits K. i Kalat Seman ; jfr. Om-
talen af Basilios d. stores K. i Ksesarea i Kappa-
dokien).

I Ravenna, hvor en bysantinsk IndAydelse
gjorde sig geldende, ere de bedst bevarede
B.'er: S. Martino eller S. Apollinare nuovo og
S. Apollinare in Classe (6. Aarh.). Man Ander
i disse Kirker Vinduer i Sideskibene og Apsis.

Her ses ogsaa de teldste Kirketaarne, der ere

runde og belt fritstaaende.

Ogsaa Nord for Alperne byggede man B.'er

f. E. i Tours og Clermont, men disse ere ikke
bevarede. I Italien opgav man i hele Middel-
alderen ikke Basilikaformen, se saaledes Kir-

kerne i Salerno, Amalfl, Ravello og Bari, alle

fra 11. Aarh., og de sicilianske Kirker i Palermo,
Monreale, Cefalu (fra 12. Aarh.). I de nord-
italienske Stseder kom den atter til Haeder og
Vserdighed, saaledes i Pisa (1063—1118), i Fi-

renze med S. Apostoli og S. Miniato (11. og
12. Aarh.), men navnlig med Brunelleschis

Kirker S. Lorenzo og S. Spirito. Om K.byg-
ningens Udvikling, se Art. Kirkelig Bygnings-
kunst. L. F.

Probleroet om den kr. Basilikas Oprindelse
er stadig Genstand for hojst forskellige Los-
ninger. Det Kendskab, vi nu have til old-

kirkl. B.'er i Orientcn og Afrika, synes, cfter

manges Meniug, at tyde paa, at B. neppe er

fremgaaet af et ftelles, bestemt Forbillede,

eller i alt Fald paa, at sterlige Omstendig-
heder komme i Betragtning for de naevnte

Provinsers B.'er. Hypotesen om den kr. B.'s

Fremgaaen af de gl.-rom., forensiske, kriti-

seredes skarpt af Zestermann (Die antiken u.

die chr. B., Leipz. 1847), der haevdede en selv-

st&ndig Oprindelse fra hine; ligesaa gjorde
Burckhardt. Messmer (Ober den Ursprung,
die Entwickelung u. Bedeutung der B., Leipz.

1854) segte B.'s Oprindelse i de rom. Paladsers
og Huses Pragtsale; lignende Veje gik Wein-
gartner og Holtzinger. Konr. Lange (Haus u.

Halle, Leipz. 1885) mener, at B. er opstaaet

af de Samlingshuse (Scholce), som visse religiose

Samfund havde (jvfr. Ap. G. 19, 9); disse 6t-

skibede Rum med Apsis bleve ved Paavirkning
fra de forensiske B. til den oldkr. B. Dehio
(Die Genesis der chr. B., 1882) og V. Schultze
(Archaologie der altchr. Kunst, Munchen 1895)
henvise til det rom. Privathus; til dem have
mange sluttet sig (Crostarosa, Le basiliche

cristiani, Roma 1892). De Rossi har henvist

til de Cellce cimiterialet (memoria), der opfortes

til Bedehusc paa Kirkegaardene, en Hypotese,
der naermere er begrundet i F. X. Kraus, Gesch.
der chr. Kunst I, Freib. 1896.

Basilios den store, Biskop af Kiesarea i

Kappadokien, en af den gr.-osterl. K.'s mest be-
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romte Ftedre, kaldes sammen raed sin Ung-
domsven, Gregor fra Nazianz, og sin Broder,
Gregor af Nyssa, >de 3 store Kappadokiere<,
livis bctydningsfnlde Opgave det var at bcvare
dm nikeenske Laere for Efterverdenen.

B. er rimeligvis fedt i Ktesarea omkring 329.

Han stanunede fra en fornem Sleegt, der gemte
Minder baade fra Krdm.'s Sejr over Heden-
skabet og fra Forfalgelsernes Tider; hans Moder
Emmelia var Datter af en kappadokisk Martyr.
Den unge B. vokste op i landlig Stilhed ved
Floden Iris i Pontos og opdroges under Ledelse
af sin Faders Moder. Makrina (den a;ldre).

Hun nserede stor /Erbedighed for sin Lterer,

Gregorios Thavmaturgos, Pontos's fejrede Apo-
stcl; denne var en begejstret Tilhsenger af
Origenes, hvis Liere saaledes ved levende Tradi-
tion gik over til B. Senere studerede han,
forst under sin Faders Vejledning i Neo-Kiesarea
i Pontos. siden i Kraarea og Konstantinopel
og endelig i Athen, Tidsalderens fornemste
Lserddomssaxie. Her traf han sammen med
sin Landsmand Gregor fra Nazianz; dc lagde
sig efter Filos. og Literatur, men holdt sig

borte fra det hedenske Liv, som mange Stu-

denter forte, og forsomte ikke heller den kr.

Gudstjeneste. Der gik stort Ry af B.'s Lserd-

dom, der beundrcdes endog af saadannc M«nd
som Sofisten Libanios og Julian, den senere
Kejser.

Efter sin Hjemkomst til Kappadokien har
B. rimeligvis en Tid virkct som Lsrer i Vel-

talenhed i Ksesarea. Men en aandelig Opva-k-
kclse, hvori hans Sester, den beromte Makrina
(den yngre), visselig havde mcgen Del, bragte
ham paa andre Tanker. Han gav sit Gods til

de fattigc og trak sig tilbage til en naturskon
Bjergegn ved Floden Iris, hvor han organi-
serede det Munkesamfund, der er Oprindelsen
til de fleste Klostre i den gr. Kirke. Hans
store Grundtanke var at samle Asketerne til

broderlig Tugt og i broderlig Kterlighed under
en energisk og dygtig Forstander; Andagts-
ovelser skulde gaa Haand' i Haand med legem-
ligt Arbejde.

Skent udgaaet fra Origenes's Skole sluttede

B. sig med stedse sterre Styrke til den ni-

kaenske Lsereforni, der altid havde sin bedste
Static hos de af ham ledede Klostersamfund.
Dette var det, der til en Tid fjernede ham fra

den noget vaklende Biskop Dianios af Kaesa-

rca. Men da Julian kom paa Tronen, blcv
B.'s Naervserelse nedvendig, og han blev, baade
nnder Dianios og hans Eftermand Evsebios,

Rettroenhedens. bedste Stotte. Dette viste sig

isser, da den ivrig arianske Kejser Valens naer-

mede sig Kappadokien. Folk og Biskopper
maatte godvillig eller tvungne beje sig for

Kejserens Va?lde; alene B. stod som den
faste Klippe, hvorom alle rettroende samlede
sig. Imidlertid dede Evsebios 370, og meget
afhang nu af den nye Biskop. Valget skulde
foretages af Stadens Menighed, ledet af de om-
boende Biskopper. Trods mange Vanskelig-
heder lykkedes det at sntte B.'s Valg igennem,
navnlig ved Gregor fra Nazianz's Faders Ind-
flydelse og Energi.

Lxnge varede det ikke, for den nye Biskops
Kraft blev sat paa en alvorlig Preve. Sammen-
stedet mellem ham og Kejser Valens herer til de

mest dramatiske i Kirkehistorien. Hverken de
arianske Biskopper eller en saa hej Hofembeds-
mand som Kejserens Kekkenmester havde for-

maaet at omstemme B. Nu sendte Valens
Preefekten Modestus, der truede med Konllska-
tion, Landsforvisning, Pinslcr, ja Doden, hvis
han ikke vilde beje sig for Kejserens Vilje.

Men dette havde ingen Virkning paa Asketen,
for hvem Verden og Legemet havde tabt al

Betydning. Pnefekten udtrykte sin Forbavselse
over, hvad han aldrig for havde oplevet; B.

gav ham det Svar: >Du har maaske aldrig for

truffet en Biskop !« Kejseren kom da selv til

Kfesarea; under Epifanifesten 372 gik han ind

i Kirken for at se, om Biskoppen vilde mod-
tage hans Gaver, eller, ved at afslaa dem, bryde
Kirkesamfundet med ham. Den andsgtige For-
samling og Biskoppens majesUetiske Skikkelse
overvceldede ham saaledes, at han var en Af-

magt liter. Dog fik hans arianske Raadgivere
ham til at landsforvise B., men da hans Sen
blev farlig syg, lod han den alt rejsefserdige

Biskop kalde og bad om hans Forben. Saa-

ledes stod Biskoppen som Kejserens Overvinder;
hans Anseelse var grundfcestet, ogsaa overfor

de kejserligc Embedsmsend.
B.'s Vanskeligheder skrev sig ikke alene fra

denne Verdcns imegtige. Som Biskop i Ksesarea

ovede han et Overtilsyn med Biskopperne i en
stor Del af Lilleasien. Mange Misbrug havde
indsneget sig. Livet blandt Priesterne var ikke

uden store Skrabeligheder. Uvsrdige Personer
lod sig pnestevie for at slippe for Milittertjene-

sten og opnaa Skattelettelser; Simoni var ikke

uhert. Hcrtil kom Splittelsen i forakl. Partier,

Arianere, Halvarianere osv. Trods alt dette fik

den nidktere Biskop Tid og Kraft til en stor-

artet Virksomhed i den kr. Barmhjertighcds
Tjencste. Under en skr»kkelig Hungersned
havde han ved en v«ldig Tale aabnet de riges

Hjerter og lindrct de fattigcs Nod. Nu an-

lagde han udenfor Kxsarea sit beromte Ho-
spital for vejfarende og nedlidende, navnlig

ogsaa spcdalske; lignende Huse oprettedes rundt

om i Landet. Den niluenske Ltereforms Frem-
tid beroede for en stor Del paa, at Mcnig-

hederne i Lilleasien holdtes sammen under B.'s

kraftige Haand. Det gjaldt at faa Bispestolene

besatte med Niksenere og fremme det kirke-

lige Samarbejde. En betydelig Hindring heri

opstod ved Kappadokiens Deling i 2 Provinser.

hvorved Biskoppen af Tyana fik Anledning til

at opkaste sig til Metropolit i den enc Provins.

Evstathios af Scbaste skadede baade B. og den
gode Sag i hej Grad ved sin vaklende Be-

kendclse og trolese Fserd. B. havde dog ogsaa

sine trofaste Venner, med hvilke han stod i

stad ig Forbindelse og Brevveksling om Kirkens
Anliggendcr.

For at styrke Rettroenheden over for Ari-

anerne segte han Stette hos de vesterlandske

Biskopper, der gennemgaaende holdt fast ved
den niksnske Lsre. Det gjaldt for ham saerlig

at faa hsevet Skismaet i Antiokia, hvor den
strenge Nikrener Paulinos stod over for den
moderate Nikeener Meletios. Gennem Athana-
sios indledede han Forhandlinger med Bi-

skopperne i Vesten. Hans Begasring var, at

de skulde anerkende Meletios, videre give en
klar Udtalcl.se mod Halv-Arianernes Bekendelse

Digitized byGoogle



236 fiasilios — Bastholm.

fra Medet i Rimini og heist sende Mend til

0sten, som kunde stette Rettroenhedens Sag.

Men R.'s gentagne Henvendelser fandt Iiden

Imedekommenhed. Vesterledens Biskopper vare
allerede meget bange for det origenistiske

Ksetteri og havde en vis Mistanke til B.'s

Standpunkt, desuden havde den rom. Biskop
Damasus ikke hos den osterl. Kirkefyrste fundet
den foronskede Anerkendelse af sin pavelige

Stilling. Det var ikke Vesterledens Indgriben,

men Valens's Dod 378 i Krigen mod Gotherne,
som afvendte den truende Fare for Ostens K.

B. dode 1. Januar 379 i en Alder af 50 Aar.

Arbejde og overdreven Askese havde far Tiden
gjort ham til en Olding. Legemlig Svaghed
plagede ham ofte; navnlig led han meget under
en Leversygdom. Han var hoj, bleg og mager,
af Naturen stille og tilbageholden ; dog manglede
han hverken Mod eller Veltalenhed, naar For-
holdene knevede det.

Gregor af Nyssa er den dybsindige Taenker,

Gregor fra Nazianz den glimrende Taler, men
B. er Kirkefyrsten blandt Kappadokierne. Ved
sin mtegtige Personlighed holdt han Niksnerne
i 0sten sammen til bedre Tider. Hans Styrelse

var paa samme Tid fast og bojclig; tro mod
den niksnske L»rc strakte han sig saa langt

som muligt overfor de svage og vaklende;
saaledes navnlig med Hensyn til det endnu
noget ubestemte Punkt om den Hellig-Aands
Guddom. Hans aabne og stterke Karakter var
fjern fra al Mistro; Venners Troloshed gik ferst

sent op for ham og voldtc ham da usigelig

Sraerte. Ogsaa hans Taler robe den fedte

Hersker; med et dybt Kendskab til Menneskene
forener han en mregtig tilskyndende ssdelig

Kraft. Hans paa Livets Realitetcr henvendte
Aand skyr den gr. Hetoriks Udvrekster saavel

som Allegorlseringens Vilkaarligheder. Hans
dogmat. Skr. ere skarpsindige og klare, frem-
kaldte mindre af Forskeraand end af det prak-
tiske Livs Krav. Bedst lsre vi ham maaske
at kende af hans mange Breve, der give et

klart Billede af den store Biskops oiTentlige og
private, ydre og indre Liv. Mange af dera ere

ogsaa i formel Henseende rene Perler, der vise,

at han ikke forgtcves har gaaet i Gr.'s Skole.
— Den bedste Udgave af B.'s Skr. er Benedic-
tinerudgaven ved J. Gamier og P. Maranus i

3 Bd. i Folio, Paris 1721—30, aftrykt hos
Migne, Patrologia Gneca Bd. 29—32. B.'s Liv
og Virksomhed er skildret af J. Gamier, af

Bdhringer (Die Kirche Christi, 2. Ausg. 1875)
samt af W. Klose, Basilius der Grosse nach
seinem Leben und seiner Lehre, Stralsund
1835. W. O.

Basilios-Mnnke, se Basilianere.

Basilissa, efter Legenden en Discipel afApost-
lene Peter og Paulus, skal, sammen med den
hi. Anastasia, vsere bleven pint og henrettet,

fordi disse 2 Kvinder havde sorget for de 2
Apostles Bcgravelse. 15. April er hendes Hel-
gendag.
Baskama (1 Mak. 13, 23), det Sted, hvor

Tryfon dnebte Makkaba-crcn Jonatan. Iden-
tificeres af nogle med Tell-bazuk i Djolan.
Josefos kalder det Baska.

Baslit (Neh. 7, 54), Stamfader for en af de
israelitiske Suegter, der vendte tilbage fra Eksilet.

Esra 2, 52 kaldes Familien Baslut.

Basmat (1 Mos. 26, 34), en ketitisk Kvindc,
Esaus Hustru. — Ogsaa en Datter af Kong
Salomo (1 Kong. 4, 15) hed B.

Basnage, en beremt protest. Familie fra

Normandiet. Stamfaderen, Benjamin B. (f.

1580, d. 1652), var i 51 Aar Pnest ved en nor-
mannisk Kirke (ved Carentan) og en udmerket
dygtig Forsvarer af de fr. Protestanters Ret.

Kort for sin Dod modtog han Adelsbrev af

Ludvig XIV's Haand. B. B.'s Sennesen, Samuel
B. (f. 1638, d. 1721), var forst Pnest i Vaux-
celles, derpaa i Bayeux, sidst Pnest for den
wallonske Menighed i Zutphen i Holland.
Han har skrevet en Kritik af Baronio's Au-
naler og en Morale thiol, et polit. sur les vertus

et les vices des hommes(l—II, Amsterdam 1703),

en selvsttendig, populser Behandling af Moralen.
— Fra Benjamin B.'s Sen, Henrie B. (f. 1615,

d. 1695), nedstammer den yngre Linie af Fa-
milien. H. B., der var Sagforer ved Parla-

mentet i Rouen, var en af Tidens beremteste
Jurister. Skont han var en modig Forkwmpcr
for den fr. Protestantisme, kunde han dog fort-

satte sin Gerning i Rouen efter det nantiske
Edikts Ophrevelse. Hans Sen, Jacques B. (f.

1653, d. 1723) studerede forst de klassiske Sprog
i Saumur, senere Teol. i Geneve og Sedan.
1676 blev han Pnest i Rouen, og vandt som
saadan et stort Navn ved sin Veltalenhed. 1685
drog han til Holland, hvor han blev Pnest,

forst i Rotterdam, senere i Haag; af og til

blev han ogsaa brugt til diplomat. Sendelser

(t. E. ved de Samtaler, der gik forud for Freden
i Utrecht). Den fr. Regering henvendte sig

ogsaa fl. Gauge til J. B. og indhentcde hans
Raad i vanskelige kirkepolitiske Spergsmaal.
J. B. har skrevet fl. Stridsskrifter mod Bossuct,

navnlig en beremt Afhdl. om Nadveren (Rotter-

dam 1688), der i 30 Aar oplevede 10 Oplag;
hans store hist. Vterkcr (Hist, de la religion

des Eglises Riformies, Rotterdam 1690 og Hist,

de VEglise depuis J. C. jusqu' a prisent, Rotter-

dam 1699) ere ogsaa skrevne med apologet.

Formaal. Foruden de nsvnte Skr. og en Rrekke
mindre Afhdl. har han forfattet en vidt-

loftig Hist, des Juifs depuis J. C. jusqu' a pri-

sent (Rotterdam 1706) og Antiquitis judaiques
ou remarques erit. sur la ripubltque des Hi-
breux (Amsterdam 1713). Fr. N.
Basserman, Heinrich, tysk Teolog, er f. i

Frankfurt a/M. 12. Juli 1849; 1873 blev han
Hjrelpepraest i Arolsen (Waldeck), 1876 Privat-

docent i Jena og s. A. ekstr. Prof, i Heidel-

berg, 1880 ord. Prof, i praktisk Teol. de> og
tillige Universitetspnest. Han har udgivet et

Par Pnedikensamlinger og skrevet >Handb. der

geistl. Bercdsamkeit< (Stuttg. 1885), >Entwurf
eines Systemes evgl. Liturgik< (Stuttg. 1888)

og >Gesch. der evgl. Gottesdienstordnung in

badischen Landen< (Stuttg. 1891).

Bassi, Matteo di, Fransiskanermunk i Monte
Falcone i Hertugdemmet Urbino, var Stifter

af Kapucinerordenen (se d. Art.). 1528 blev
han den nye Ordens Generalvikar, men ned-
lagde efter kort Tids Forleb dette Embede og
rejste rundt for at pnedike. Han dede i Venezia
1552.

Bastholm. 1) Christian B., Oplysningstidens
mest fremragende Teolog i Danmark, f. 2. Nov.
1740 i Kebenhavn, hvor hans Fader var Kontor-
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chef i Admiralitetet. Student 1759; teol. Kand.
1791; modtog 1765Tilbudom atgaa som Missi-

onspnest til Smyrna, kom dog ferst afsted 1768
og levede nu i vanskelige Forhold blandt Tyr-
kerne i 3 Aar, aagende sin Trost i Stoikemes
Filosofl. Hjemkommen, blev han 1772 Prest
i Kastellet i Kobenhavn, forflyttedes af Hel-
bredshensyn til Helsinger 1777, men vendte
Aaret efter tilbage til Kobenhavn som 1. Hof-
pnedikant; 1782 kgl. Konfessionarius. Faldt
1798 i en heftig Nervefeber, som efterlod stterk

Svimmelhed ; denne tvang ham til at nedlsegge

sit Embede 1800. Han levede derefter som
emeritus 10 Aar i Slagelse hos sin Sen, men
flyttedc 1810 tilbage til Kobenhavn, hvor han
dede 25. Jan. 1819. — Som stor Beundrer af
Or. B. Munters Pnedikener uddannede han sig

en Teori af Proedikekunsten, som baade hjemmc
og ode blev Menstret for et belt Slregtled af

Praester; det er den verdslige Retoriks Love,
der blive eneraadende for Pnedikanten (»Den
gejstlige Talekunst<, 1775). Hans egne Pnedi-
kener (>Aandelige Taler«, 1777—79), hejt be-

nndrede afSamtiden, ere dcrfor Kunstprodukter,
hvor Formen faar den langt overvejende Betyd-
ning paa lndholdets Bekostning. 1 hans talrige

Skrifter (>Lobrede auf den Messias<, 1770; je-

disk Historic, 3 Dele, 1777—82; Overs, af N.
T. med Annuerkn., 1780; den kr. Religions

Hovedlterdomme, 1783, o. fl.) er hans Formaal
at gore alt klart og let tilgsengeligt for For-
standen; Udviklingen leber derfor efterhaanden
ud i en fuldsticndig Vulgzrrationalisme. Samme
Bestrtebclse ledede ham i hans Forslag til Re-
former i Gudstjenesten. Hans >Forseg til en
forbedret Plan i den udvortes Gudstjeneste<
fremkaldte 1785 den store liturgiske Fejde med
et Utal af Piecer for og imod. Endelig kan
names hans >Korte Tanker til mermere Efter-

tanke om den gejstlige Stand* (1794), hvor
han tager Ordet for >Folkeherernes< (Bentev-

nelsen »Pnest< vilde han ligesom Fichte have
afskaffet som hedensk) praktiske Uddannelse
i Fysik. Kenii og Landekonomi for at kunne
udbrede sand Oplysning. I sin Hvilestand for-

dybede han sig i Studiet af Stoikerne og Udede-
lighedstroen og udgav Skrifter derom. — 2) Hans
B., Sen af foregaaende, f. 1774 i Kebenhavn, 1793
teol. Kand. >med udmsrket Berommelse<, blev
1799 Prast i Slagelse og bcklsedte Pnesteembede
i denne By til 1846, da han resignerede og
flyttede til Kebenhavn, hvor han dede 1856.

Hans Navn er sierlig knyttet til >Den vest-

sjfllandske Avis eller Slagelse Ugeblad<, som
han redigerede 1815—36. Heri flk han fra sit

rationalistiske Stade Lejlighcd til at udtale sig

om alle Dagens Spergsmaal. Striden 1833 efter

P. A. Fengers Vakancepnediken i Slagelse, imod
hvilken B. vilde forfaegte, at Dyden er vigtigere

end Troen, blev i sit Forleb knn en Storm i

i et Glas Vand. A. J.

Bastide, Dom Philippe, f. 1620 i Stiftet

Bourges, d. 1690 i Abbediet St Denis, Medlem
af Mauriner-Kongregationen, har skrevet: De
dedmis et eorum origine apad Judctot, Gentiles

el Chrittianot (AUVerre 1683).

Bat. se Maal.

Bat Kol, >Restens Datten, betegner egentl.

knn en Lyd eller et Ekko. I Talmud for-

taelles. at B.-K. som en Rest fra Himlen stundum

under vanskelige Forh. har kert navnkundige
Rabbier, hvad de skulde sige eller gere. 1

Resten fra Himlen ved Jesu Daab (Mt. 3. 17;

Mk. 1, 11; Lk. 3, 22) og Forklarelse (Mt. 17,

5; Mk. 9, 7; Lk. 9, 35) og for hans Lidelse

(Joh. 12, 28), samt i Ap. G. 9, 4 (22, 7 og 26,

14) og 10, 13. 15 have mange villet se Side-

stykker til Rabbinernes B. K. Men de Lejlig-

ligheder, ved hvilke >Restens Datter< ifelge

Talmud skal have ladet sig here, ere saa

forskl. fra de anferte Tilfselde, og undertiden
saa stedende for den moralske Felelse, at der
ikke kan vtcre Tale om Sammenligning mellem
det n. T.'s >Rest fra Himlen* og Rabbinernes
B. K. ; denne er tamkt som en ringere Grad
af gudl. Aabenbaring, der skulde trade i Steden
for den Hellig Aand (Edersheim, Life and times
of Jesus the Messiah I, 285 f.; F. Weber, System
der altsynagog. palast. Theol. 187 f.)

Bat-Rabbim i Hejs. 7, 4 er neppe nogen
stedlig Betegnelse, men maa overstettes ved
>folkerig<, saa at Stedet i Hejs. lyder: >Hes-
bons Damme ved den folkeriges (:>: Hesbons)
Porte.

«

Batanea kaldtes i den eftereksilske Tid, isa?r

under Romernes Herredemme, den midterste
Del af det nordlige 0stjordanland, niermest

det nuvserende Djedur (se Art. Basan).

Batseba (2 Sam. 11,3), Ketiteren U rias Hustrn,

som David efter den bekendte Sksndselsdaad
tog til iEgte. Hun blev Moder til Salomo. Hun
afviergede, at Adonija arvede Davids Trone (1

Kong. 1, 15), men talte forgseves Adonijas Sag
hos sin Sen (1 Kong. 2, 19).

Batsua (1 Kren. 3, 5), en af Davids Hustruer;
kaldes stedvanlig Batseba.

Baadissin, Wolf Wilhelm Friedrich, Greve,

r. paa Sophienruhe ved Kiel 26. Sept. 1847,

blev 1874 Privatdocent i Leipzig, 1876 Prof, i

Strassburg, 1881 i Marburg. Han har bl. a.

skrevet >Studien zur semit. ReIigionsgesch.<

(1876—78).
Bandri. 1) Johann Anton Friedrich B.,

rom.-kat. Biskop, f. 20. Febr. 1804 i Elberfeld,

blev 1827 Priest i Koln, 1843 Domkapitular
og 1846 Generalvikar ssteds, 1849 Biskop af

Arethusa i. p. og Viebiskop i K61n. Baade i

Mellemtiden mellem Kard. v. Geissels Ded og

iErkebiskop Melchers's Embedstiltnedelse og
under Kulturkampen styrede han iErkestiftet.

— 2) Peter Ludwig Friedrich B., f. 1808 i

Elberfeld, Broder til forntevnte, uddannede
sig under Cornelius's Vejledning til Maler og
grundede 1852 i K61n en bekendt Anstalt for

Glasmaleri. Han tog 1851 Del i Dannelsen af

den kr. Kunstforening for Tyskland og var en
dygtig Folketaler. Han var Medlem af den
tyske Rigsdag og den preuss. Landdag og en

af Centrumspartiets Ledere. D. 1874.

Bauer, Brnno, protest. Teolog, f. 6. Sept. 1809

i Eisenberg i Hertugdemmet Altenburg, blev

allerede i sin Studentertid greben af Hegelian-

ismen. I Beg. sluttede han sig til den hejre

Side afden hegelske Skole og udgav (1836—38)
• Zeitschrift f. spekulat. Theol.< og (1838) >Kri-

tik der Gesch. der ORenbarung*. Da han 1839

var bleven Privatdocent i Bonn, bred han helt

med sin teol. Fortid og gik i 2 Skrifter, der
indeholdt en Kritik af den evgl. Hist, hos Jo-

hannes og Synoptikerne (1840 og 41), endnu
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videre end D. F. Strauss, der nu af ham blev

bebandlet som en Kritiker med apologetisk

Tendcns. Eflcr at den preuss. Kultusminister

havde indhentet de preuss. teol. Fakulteters

Betienkning om hans Ket til et teol. Kateder,

mistede nan (Marts 1842) sin Stilling som
Privatdocent. I den felgende Tid slog han sig

ned i Rixdorf ved Berlin, og der udfoldede

han en frugtbar Forfattervirksomhed, farst i

hist., senere (1850—53) atter i bibelkrit. Retn.

I forskL vidtleftige Skr. segte han at forsvare

sin Yndlingstanke, at > Urevangelisten Markos's
Selvbevidsthed< var den egentl. Kilde til den
evgl. Hist., som kun var et Fantasiprodukt
Selv de 4 store Breve, som F. C. Baur (se d.

Art.) vilde lade staa, bleve viste ned i 2. Aarh.
og tillagte vesterl. Forfattere, og Filon, Seneca
og Gnostikerne bleve fremstillede som de Magter,

der havde skabt den kr. Verdensanskuelse. I

Skriftet >Cbristus und die Casarenc (Berlin 1877)

gik han videre i dette Spor og kaldte Krdm.
• Stoicismen i jodisk Metamorfose<, en Sammen-
smeltning af Senecas Filos. og den jad. Monote-
isme. Uet Sandhedsmoment, der ligger i B. B.'s

Teori om Krdm. som et Produkt af den gr.-rom.

Verden, have Dogmehistorikere som E. Hatch
og A. Harnack nsermere udviklet, og B. B.'s

Hypcrkritik bar tildels fundet Tilslutning hos
Hollsenderen Loman og Schweizeren Steck. I

sine sidste Aar skrev B. B. fl. Artikler og
Smaaskrifter om Jedespergsmaalet og Bis-

marcks Politik. Han dade i Rixdorf 15. April

1882. Fr. N.
Baum, Johann Wilhelm, protest. Teolog, f.

7. Dec. 1809 i det davaerende fr. Departement
MontTonnerre(nu Hessen-Darmstadt), studerede
Filos. og Teol. i Strassbourg og udgav 1838 et

kronet Prisskrift om >Metodismen<. Hele hans
Liv henrandt i Strassbourg, hvor han torst var
Underpa;dagog ved et Konvikt for teol. Stu-

denter, senere ekstraord. Prof, ved det protest.

Scminarium, Priest ved Thomaskirken og efter

1872 Prof, i prakt. Teol. ved Universitetet.

1873 skulde han have overtaget Professoratet

i Kirkebistorie, men han blev ramt af et Slag-

tilfselde, der lammede hans aandelige og legem-
lige Knefter. Han dede 29. Okt. 1878. Han
har skrevet en Raekke vaerdifulde Monografier
til Oplysning af Reformationstiden, isser af den
fr. Protestantisme, og taget virksom Del i Ud-
givelsen af Calvins Vrerker i Corpus Reforma-
torum.
Banmqarten. I) Hieronymns B., Haadsherre

i Nurnberg paa Reformationstiden, var en Ven
af Melanchthon og Reformationen. — 2) Jakob
B., en Tidlang Inspekter ved Paedagogiet i Halle,

dadc 1722 som Praest i Berlin. Et Par af hans
Psalmer Andes optagne i fl. tyske Psalmebeger.
— 3) Michael B., f. 25. Marts 1812, tilherte

en gl. BondesUegt i Haseldorfer Marsken ved
Hamburg. Efter at have studeret i Kiel og
Berlin, navnlig under Paavirkning af Klaus
Harms og Twesten, optraadte han 1839 som
Privatdocent i Kiel. I Beg. herte han til Heng-
stenbergs Skole, senere sluttede han sig nsermere
til Hofmann, hvis >Weissagung und Erfullung<

fik stor Betydning for hans teol. Udvikling.
1846—50 var han Prast ved Mikkelskirken i

Slesvig, og i denne Stilling optraadte han som
afgjort Slesvig-Holstener. Efter Slaget ved Isted

flygtede han fra Slesvig og blev kort efter De-
litzsch's Efterfolger i Rostock, navnlig paa Grand
af en teol. Kommentar til Pentatevken, som
han havde udgivet 1843—44. I Rostock skrev
han en i fl. Henseender ypperlig Kommentar
til »Ap. Gerninger< (1852, 2. Opl. 1859) og >Die
Nachtgesichte des Sacharja's. Eine Propheten-
stimme an die Gegenwart< (1854—55). Men i

den mecklenburgske Universitetsby kunde han
ikke trives. Han dramte stadig om >en fri,

kr. Folkekirke<, og det kom snart til alvorlige

Sammensted baade med Kliefoths ortodokse
Statskirkelighed og med de mecklenburgske
Junkeres Feudalisme. Uden at der blev givet

ham Lejlighed til Selvforsvar, blev han 6. Jan.
1858, som relig. og polit. >Schwarmgeist<, afsat

fra sit Embede, indtil videre dog med fuld Gage

;

Indstillingen om hans Afskedigelse (>Akten-
stucke, die Amtsentlassung des Prof, der Theol.
Dr. M. B. betreffend<, Schwerin 1858), som var
underskreven af en Del af hans Kollegaer, blev
Genstand for en skarp Kritik, bl. a. fra Hof-
manns Side. 1863—76 var M. B., trods sin
afgjort positive Krdm., et ivrigt Medlem af
den nyrationalistiske >Protestantforening< (se

d. Art.), men han brad med den, da Schenkel
(se d. Art.), en af dens ledende Mtend. ikke
vilde aabne en af Heidelbergs Kirker for Byens
ortodokse Indbyggere. Lige til sin Dad (21.

Juli 1889) vedblev den ensomme Mand at ud-
sende Skrifter, snart hsrde Vsrker, snart Ind-
lreg i Dagnets Strid. Han har efterladt sig:

en Selvbiografl (udg. af K. H. Studt, Kiel 1891)
og Skriftet >Seneca und das Chrtum in der tief

gesunkenen antiken Weltzeit< (Rostock 1895).
— 4) Siegmund Jakob B., San af oveniuevnte
Jakob B., blev f. i Wollmirstadt 1706. 1724
kom han til Halle, hvor han tidlig blev Ijserer

ved Waisenhuset, derpaa Adjunkt i det teol.

Fakultet, og 1743 teol. Prof. Han dede 1757.

S. J. B. var ortodoks, men ved at indfere den
wolfflske Skoles matemat. Bevismaade i Teol.

og betone Wolfflanismens Krav paa Klarhed og
Forstaaelighed kom han til at blive et Over-
gangsled til >Optysningstidens« Teol. Hans
Kollega, Pietisten J. Lange, beskyldte ham for

Ateisme og Fatalisme, men nyere Kritikere

have med sterre Billlghed udtalt, at han
fremsatte Dogmerne i Overensstemmelse med
Symbolerne, men >i afkelet Tilstand<. Han
var i Besiddelse af en kolossal Uerddom og
har skrevet Skrifter naesten om alle teol.

Fag. Fr. N.

Baumgarten-Crusius, se Crusius.

Baumstark, Christian Eduard, f. 1836 i

Freiburg i Breisgau, Prcest i Haag i Baden,
har skrevet en kr. Apologetik paa antropologisk

Grundlag (1872—89). 2 af hans Bredre, Rein-
hold B. (f. 1831) og Hermann B. (f. 1839)
gik 1869 over til den rom.-kat. K. Reinhold B.

var en kort Tid Forksemper for den rom.-kat.

K. i Badens andet Kammer; Hermann B. var
fer sin Konversion Prof, ved det teol. Scmi-
narium i St. Louis i Nordamerika.

Baur. 1) Ferdinand Christian B., Grundlaeg-

ger af den nyere Tubingefskole, f. i Schmi-
den, ner ved Cannstadt, 21. Juni 1792, d. 2.

Dec. 1860, 1817 Lsrer ved Seminariet i Blau-

beuren, 1826 Professor i hist. Teol. i Tubingen.

Han begyndte som Supranaturalist med at
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lucvde Nodvcndigheden af en AabenbariDg og ud-
tale sin Indignation over, at man vovede at megtc
Kristi Opstandelse. Under sit Ophold i Blau-
beoren blev nan sberkt paavirket af Schleier-

machers Dogmatik, hvilket kan spores i nans
ferste storre Vrerk, >Symbolik und Mythologie<
(1824); men fra 1826—35 fuldbyrdedes gradvis
det Omslag hos ham fra Schleiermacher til

Hegel, der fik en afgarende Betydning for

hele den Skole, som har faaet Navn efter ham,
og som naaede sin Kulmination fra 1885—48,
for saa atter at opleses og med B.'s Dad at

gaa over i Historiens Akter. AUerede fra 1828
tager han Afstand fra Schl. og paaviser det
subjektive i dennes Kristologi, hans Kristus er

kon et Ideal, og det er vilkaarligt at haevde, at

dette Ideal er identisk med Jesus af Nasaret,

Ideen udtemmer sig ikke i eet Individ, men
gennem SUegtens Udfoldelse. Det er den he-
gelske Tankegang, som her viser sig, og som
1835 gav sig et saa opsigtsvaekkende Udslag i

>Lebcn Jesu< af Baur's unge Discipel Strausz.

Strausz's Forspring for B. var imidlertid kun
tilsyneladende, det buendede som et Fyr-
vserkeri, men var kan en fri Fantasi, hvor den
historiske Underbygning manglede. Det var
denne, der interesserede B., og som han lang-

somt segte at opbygge, hvorved han har gjort

sit til at vise det uholdbare i Strausz's myti-
ske Forklaring af Krdmen. B. var Hi-
storiker af Fag og specielt Dogmehistoriker,
og i begge Henseender har han virket be-
frugtende, selv befrugtet af Lyset fra Hegels
Filosofi, men ogsaa vildledt af dette Lys, idet

han ikke nejedes med at finde Idcen i Hi-
storien, men greb til at konstruere Historien

efter Ideen. Af hans hist, og dogmehist.
Arbejder skal naevnes: Der Manichaismus (1831),

Der Gegensatz des Katholizismus und des
Protestantismus (1834 og 36), rettet imod den
rom. Kat. Mfihlers Symbolik, Die chr. Gnosis
1835), Die Lehre v. der Versohnung (1838), Die
Lehre v. der Dreieinigkeit und Menschwerdung
Gottes(1841—43), Lehrbuch der chr. Dogmen-
geschicbte (1847 og 58), Die Epochen der
kirchlichen Geschichtsschreibung (1852).

Det karakteristiske for B. som Stifter af en
Skole var imidlertid, at han overfarte sin ejen-

dommelige historiske Metode paa Krdmens
L'rhistorie gennem en Kritik af N. T.s Skrif-

ter. Et rigtigt Synspunkt har han her
indfert, at man ved Undersagelsen af disse

Skrifters Tilblivelse ikke skal blive staaende
ved ydre Vidnesbyrd, men at det gtelder om
at se hen til hele det Tidsrum, indenfor hvilket
det enkelte Skrift kunde viere blevet til, give
Agt paa allc aandelige Bevxgelser og Parti-

stridigheder, som den Gang vare til Stede, og
derudfra stedfaeste vedkommende Skrift efter

den Tend ens, i hvilken det er skrevet. Men
det misvisende var, at han opfattede den hist.

Udvikling under det hegelske Skema: Tesis,

Antltesis og Syntesis, og udfra denne forud-
fattede Mening segte at begge Historien til

Rctte, idet han skafTede de Vidner, som kom
i Strid med hans Teori, af Vejen ved at er-

klssre dem for uagte. Det Tidsrum, der kan
vcre Tale om, stnekker sig fra Kristi Dad til

henimod Slutn. af 2. Aarh.; fra den Tid
have vi nemlig klare Vidnesbyrd om alle

nytestl. Skrifters Eksistens. I de clemen-
tinske Homilier og andre Skrifter fra 2.

Aarh. havde han fundet en antipaulinsk Ret-
ning; denne Antitese maatte kunne efter-

spores i den teldste kr. Tid, og 1831 paa-
viste han i >die Christuspartei in Korinthc den
tilsvarende antipetrinske Retning hos Paulus.
I >die sogenannten Pastoralbriefe< (1835) paa-
viste han disses Usgthed paa Grund af deres
antignostiske Tendens; efterhaanden udelukke-
des de fleste af Paul! Breve som uscgte, og
som Udtryk for den apostolske Tids Kristen-

dom stod kun tilbage de fire store paulinske
Breve (Rom., 1 og 2 Kor. og Gal.) paa den ene
Side og Johannes's Apokalypse paa den anden
Side (fiber Zweck und Veranlassung des R6mer-
briefs osv (1836), Der Ursprung des Episko-
pats (1838) o. ft. a., sammenfattet i: Paulus der
Apostel Jesu Christi (1845, 2. Udg. ved Zeller

1866). Videre fortsattes Undersegelserne m.
H. t. Evangelierne (Job. 1844, Lk. 1846, Mk.,

nebst Anhang flber das Evgl. Marcions 1851), og
en samlet Fremstilling gav han i >Das Christen-

thum und die chr. Kirche der drei ersten Jahr-
hundertcc (1853, 3. Udg. 1863). Hans Tanke var
da felgende: Krdmens Vtesen er ikke at sage i

Jesu Person, men i den abstrakte Id<5, som han

.

har gjort sig til Talsmand for, Folelsen af Menne-
skets Enhed med Gud; om Jesus er opstanden,
vedrerer ikke Historien, den tager sit Udgangs-
punkt fra Opstandelsen som en Bevidsthedens
Kendsgerning hos Apostlene (eine Thatsache
ihres Bewusstseins). Den opr. Krdm. var
kun en spiritualiseret Jodedom, en ebionitisk

Krdm., der anerkender Jesus som Messias,

men endnu er beheftet med Partikularisme.

endnu knyttet til Loven og Omskierelsen,

repreesenteret af de ferste Apostle, ssrlig af

Menighedens Sejler, Jakob, Peter og Johannes.
Ved Paulus sker der et Brad, hvorved Univer-
salismen gennemfores, idet han stetter Frelscn

alene i Kristus, uden Loven, for alle, Hed-
ninger saavel som Jeder. Med ham trader
Krdmen ind i Antitesens Tid, hvor der for-

kyndes et dobbelt Evg., det petrinske og det

paulinske, og Spsendingen vedbliver, som det

fremgaar af Joh. Aab. paa den ene Side (2, 2.

9. 20; 3. 9; 21, 14) og Pauli 4 Breve paa den
anden Side, indtil Aar 70, da Jerusalem faldt.

Fra denne Tid begynder Antitesen at gaa
over i Syntesen, en henved 100-aarig Proces,

adskilt i to Perioder ved Jodernes sidste Op-
stand 130. Til den ferste herer dels Mreglings-

forsag fra jedisk Side (Jakob, Hebr.-br.), dels

fra paulinsk (1 Pet., Ef., Koloss., Filip., 1 og 2
Thes.), og som Type paa denne msglende Ret-

ning staar Ap. G., der gaar ud paa at frem-

stille Peter saa paulinsk, og Paulus saa pctrinsk

som muligt; til den sidste Periode hare vore

Evangelier, Matth., en Omarbejdelse af det

jodiske Hebrteer- eller Petrus-Evang., Lukas,
en maeglende Bearbejdelse af det ultra-paulinske

Markions Evang., Markus et tendenslest Uddrag
af Matth. og Luk. Ogsaa Pastoralbrevene hare
til denne Periode; i 2 Pet. anerkendes baadc
Petrus og Paulus som den katolske Kirkes
Ltereautoriteter, og endelig i Joh.-Evang. og
de 3 Joh.-Breve er Syntesen fuldbyrdet, og
den rom.-kat. Kirkes Enhed af Id£ og Virke-
lighed oprettct. Dog den rom.-kat. Objcktivitet

Digitized byGoogle



240 Baur — Baxmann.

opleses atter, og med Reformationcn begynder
den religiose Subjektivitets Periode, hvor Paulus's

Aand atter triumferer, og hvis Maal er Op-
lesningen af den kr. Dogmatik i Menneske-
aandens almengyldige Filosofl (Kirchengesch. der

3 ersten Jahrh., 3. Aufl. 1863 ; Die chr. Kirche

vom 4. bis zum 6. Jahrh. 1859, des Mittel-

alters 1861, der Neueren Zeit 1863, des 19.

Jahrh. 1862).— Hvad der bidrog meget til de
Baur'ske Idlers Udbredelse, var de mange be-

gavede Disciple, som sluttede sig til ham,
Schwegler, Zeller, K&stlin, Planck, Volkmar,
Ritschl, Hilgenfeld. Zeller udgav fra 1842—47,
senerc 1848—57 sammen med Baur >Theol.

Jahrbucher<, hvori de fleste af de herhen I10-

rende Afhandlinger saa Lyset (for den Tid i

iTfib. Zeitschr. f. Theologie«, senere i Hilgenfelds

>Zeitschr. f. wissensch. Theologic). Men Mod-
standerne tav ikke stille (Bdttger, Dietlein,

Thiersch, Ebrard, Wiesinger, Olshausen, Uhl-

horn, Lechler, Guericke, J. P. Lange o. fl.,

hos os C. E. Scharling), og allerede fra 1848
spores Oplesningen indenfor B.'s egen Lejr, idet

hans Disciple rettede den historiske Kritik mod
de opstillede Resultater, og selv B. nedtes paa

flere Punkter til at tage sine Meninger tilbage.

Schwegler og Zeller forlode Teologien, Hilgen-

feld og Volkmar sagde sig los fra den hegelske

Logik og sloge ind paa en literter historisk Me-
tode, Ritschl svigtede og gik sine egne Veje, og

da »Jahrbflcher« herte op, eller i det mindste

da B. selv dede, var egentlig hele denne Be-

tragtning stedet til Jorden, og nu er der neppe
bleven Sten paa Sten tilbage af den fordum
saa imponerende Bygning.— Med Hegels Filosofl

maatte Bygningen falde for den historiske

Kritik. Uhistorisk er dens hele Syn paa Krdmen,
dens Mangel paa Blik for Kristi Person og
for, at Ebionitismen ikke er den opr. Krdm.,
men Affald fra Krdm.; uhistorisk er Spliden

mellem Paulus og de andrc Apostle i den
Form, som B. har givet den, den foregivne

Eftergivenhed fra begge Sider, det Omsving,
der i Slutn. af 2. Aarh. skulde v«re foregaaet

i K. ved den store Anonymes Skrift (Joh.

Evang.), og den Antagelse, at man paa den
Tid i K. skulde godkende et saadant Skrift.

Ukritisk er B.'s litenere Fremgangsmaade, at

udvielge enkelte Skrifter fra 2. Aarh. til at

tyde N. T. og lade andre ligge, og blot ud fra

indre Grunde at erklrere Apokal. og de 4

paulinske Breve for segte; Bruno Bauer har
vist, hvilke Konsekvenser man kan komme til

paa denne Maade. Dog har Tendenskritiken
virket befrugtende paa de isagogiske Studier,

meget historisk Stofer indvundet, og et rigtigere

Blik har man faaet paa den teldste Krdm.;
vel var der ikke den Baur'ske Antitese mellem
Petrus og Paulus, men en Forskel har der
fra Begyndelsen vseret mellem Paulus's Teologi

og de andre Apostles, og en Udvikling i den
kr. Ljere har fundet Sted allerede i den apostol-

ske Tid (E. Zeller, Die Tub. hist. Schule, i hans

:

Vortrage u. Abhd. 1, 294 f.; F. C. B., ssteds

390 f.). Sch.-P. — 2) Gustav Adolf Ludvig
B., f. i Hammelbach i Odenwald 14. Jul! 1816,

optraadte som Privatdocent i Giessen 1841 ; 1849
blev nan ord. Prof, der, 1861—70 var han
Hovedprest ved St Jakob i Hamburg; fra

1870 til sin Dad (1889) var han Prof, i prakt.

Teol. i Leipzig. Han var Medlem af det Ud-
valg, der skulde revidere Luthers Bibelovers..

og har bl. a. udgivet en Homiletik (1848) og

en Psedagogik (4. Opl. 1887). — 3) Wilhelm B.,

Broder til oveunrevnte, f. i Lindenfels 1 Oden-
wald 16. Marts 1826, blev 1855 Pnest i Etting-

hausen ved Lich, 1862 1 Ruppertsburg ved

Laubach, 1865 i Hamburg, hvor han ogsaa

ledede Bymissionen. 1872 blev han kaldet til

Berlin som Hof- og Domkirkepnest, 1883 blev

han Generalsuperintendent for Rhinprovinsen.

Han dede 20. April 1897. Han var en be-

tydelig Taler og en meget sympatetisk Person-

lighed, der var vel set i alle kr. Kredse. Blandt

hans Skrifter fortjener, foruden Biografier af

Friherre von Stein, Fr. Perthes og E. M. Arndt,

isaer hans >Das deutsche evgl. Pfarrhausc (2.

Opl., Bremen 1878) at ncevnes. I Forening
med K6gel og Frommel udgav han i fl. Aar
Aarbogen >Die neue Christoterpe<. Fr. N.

Bausset, Louis Francois de, f. 1748 i Pondi-

chery, var Biskop i Alais og Kardinal. D. 1824.

Han har udgivet omfattende Biografier af Fe-

nelon (Versailles 1808) og Bossuet (1814).

Bautain, Louis Eugene, f. 17. Febr. 1795 i

Paris, studerede engelsk og tysk Filos. og blev

1816 Prof, i Filos. ved Gymnasiet, 1817 Prof,

ved Universitetet i Strassbourg. Senere stu-

derede han Teol. og blev 1825 Freest. Da han
ntegtede Fornuftens Evne til at bevise Guds
Tilvmrelse og Sjselens Udedelighed og udviklede
dette i et Skrift (Lemons dicties de philos. morale,

1833), blev han suspenderet af sin Biskop, he
Pappe de Trevem. Gregor XVI roste i et Breve

af 20. Dec. 1834 Biskoppen, og 1835 underskrev
B. og hans Disciple (Goschler, Th. Ratisbonne.
H. de Bonnechose, A. Gratry og 6 andre) 6 af

Biskoppen formulerede Sietninger, der dog efter

deres Menlng ikke var nogen Tilbagekaldelsc.

Biskoppen nedsatte derpaa et Udvalg under
Liebermanns Forsjedc for at undersoge B.'s Laere.

og Sagen blev indskudt under Roms Kendelse.

B. rejste selv til Rom og underskrev 8. Sept.

1846 6 Teser (aftrykte i Dcnzinger, Enchiridion.

7. Udg. S. 352), som Biskop Raess, dengang
Koadjutor i Strassbourg, forelagde ham; de
vare vsesentlig ligelydende med de tidligere.

Efter saaledes at have underkastet sig blev

han atter indsat i sine Embeder, 1848 blev

han Overvikar for Stiftet Paris, og der dede
han 18. Okt. 1867.

Bavaj (Neh. 3, 18), Israelit virksom ved

Opbyggelsen af Bymuren om Jerusalem efter

Landflygtigheden.

Bavo (Allovin), en hejbyrdig Brabanter, som
levede i Beg. af 7. Aarh, omvendte sig efter

et lastefuldt Liv, paavirket af den hi. Amandus
(se d. Art.). For hans Penge byggede Amandus
fl. Klostre, bl. a. St. Bavo i Gand, men B. setv

trak sig tilsidst tilbage til en Skov for at leve

som Eneboer. Han dede ved Midten af 7.

Aarh.; 1. Okt. fejres som hans Helgendag.
Domkirken i Gand (>Sint Baafs<) b«ertr ban*
Navn. og 1. Okt. holdes der i fl. nederi.

Stifter en Fest til Minde om ham (>Slnt Baafe's

Messe<).

Baxmann, Ernst Valentin Rndolf, protest
Teolog, f. 22. Febr. 1832 i Stendal, var 1861
midlertidig Gesandtskabspnest i Lissabon, ha-

biliterede sig 1862 1 Bonn, og der dede han
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allcrede 1869. Han har skrevet et dygtigt

Skrift: >Die Politik der Papste von Gregor I

bis Gregor VII< (I—II Elberfeld 1868—69).
Baxter, Richard, eng. Nonkonformist. f.

1615 i Rowton (Shropshire), blev tidlig vakt
til kristelig Alvor. Han var farst den eng.

Statsk.'s Tjener. 1640 blev han Kapellan hos
en nvasrdig Pnest i Kidderminster, og under
It's Arbejde der blev den ryggeslese By helt

ferandret. I sin >Opfordring til Pnesterne<
(dsk Overs. 1858) har han formet sine'egne
Erfaringer derfra til en fortneffelig Pastoral-

teologi. Under Borgerkrigen var han i 2 Aar
Kapellan ved Whalleys Regiment og var som
saadau til Stede i fl. Slag, bl. a. ved Wor-
cester. Haerlivet gnavcde staerkt paa hans
skrobelige Helbred, og Sygdom nodte ham til-

sidst til at trsekke sig tilbage fra sin vanske-
lige Gerning bl. Soldaterne. Under dennc Syg-
dom skrev han sin beremte Bog, >De helliges

evige Hvile< (The Saints' Everlasting Rest, dsk.
Overs. Kbhvn. 1846, sv. Overs. Sthm. 1860),

i hvilken han skildrer de mange Boliger i det
Faderhus, efter hvilket han selv laengtes. Han
var ikke med i Westminster-Synoden, som han
satte meget hajt, men han har udtalt sin Me-
niog baade om dens Medlemmer og dens Ar-
bejde og derved givet et Bidrag til sin egen
Karakteristik og til Synodens Hist. Han var
en maadeholden Tilhsnger af den presbyterl-
anske Kirkepolitik og en Ven af et indskrienket
Kongedomme, men fremfor alt en Fjende af

alt Sektvaesen og af al Intolerance. Han var
kongengsindet og isaer i Cromwells sidste Tid
en afgjort Modstander af denne, som han gen-
tagne Gauge i timelange Samtaler sagde Sand-
heden. I Foraaret 1660 praedikede han for Parla-
mentet paa den Bods- og Bededag, der gik forud
for Karl H's Tilbagekomst, og efter denne blev
ban en af de kgl. Kapellaner. Bispestolen i

Hereford blev ham tilbudt, men han vilde ikke
modtage den. Ved den saakaldte Savoy Con-
ference (se d. Art.) ml. biskoppelige og pres-

byterianske Teologer i Biskoppen af Londons
Has var B. til Stede, og der maerkede han,
hvor staerkt de biskoppelige Praelaters Ufor-
dragelighed var vokset. Da Uniformitetsakten
udkom, maatte han nedhegge sit Embede, og
siden forte han et omflakkende Liv. Han
praedikede flere Steder for Dissenters-Menig-
heder og var i den Anledning ofte Genstand
for Forfolgelse; baade til langvarigt Ftengsel
og til Beder blev han domt. Forst 8. Dec. 1691
blev hans Licngsel efter de helliges evige Hvile
stillet Sit ufrivillige Otium brugte B. til at

skrive en stdr Miengde Skrifter af forskelligt

Omfang og Indhold. Nogle af disse, som Call
to the Unconverted og Reasons for the Christian
Religion, for ikke at tale om The Saints' Ever-
lasting Rest og The Reformed Pastor have endnu
mange Ltesere, baade i den gamle og den nye
Verden. Hans Practical Works bleve 1830 i

23 Bind udgivne af W. Orme. der ogsaa har
skrevet hans Biografl (I—II 1830). Fr. N.
Bay, Michael de, (Bajus), rom.-kat. Teolog

blev fedt 1513 i Melin i Hennegau. Han stu-

deredc i Lonvain, blev 1550 Doktor i Teologien
og Aaret efter Professor ved Universitetet. Men
her fremkaldie hans Lierervirksomhed snart en
heftig Strid. Thi B. havdc under sit Studium

Kirke-LeksJkon for Norden. I.

ganske indlevet slg 1 Augustins Tanker og segte

ovcrfor den saedvanlige skolastiske Metode at

fremdrage Augustin og den hellige Skrift Saer-

llg Fransiskanerne vare hans ivrige Fjender,

fordi han naegtede Marias ubesmittede Und-
fangelse, og de flk omsider ogsaa udvirket, at
Sorbonnen fordamte 18 Saetninger af B. Men
denne, der havde vundet stor Anseelse og Ind-
flydelse i Louvain, gav ikke efter. Kardinal
Granvella, der optraadte som Msegler, viste ham
endog den Mre og Tillid at lade ham og hans
ligesindede Kollega Hessels gaa til Trient (1563).

Striden fortsattes imidlertid og omsider op-
naaede man, at Pave Pius V fordomte 76 af
hans Skrifter uddragne Saetninger, dog uden
at ntevne hans Navn (1567). Bullen blev dog
ikke straks ofTentliggjort, men da B. segte at

forsvare sig overfor Paven, blev Fordommelsen
gentaget, B. maatte afsvaerge sine Vildfarelser,

og Bullen blev offentliggjort. Fakultetet bejede
sig vel formelt, men stod i Virkeligheden paa
B.'s Side, og denne blev endogsaa 1575 Uni-
versitetskansler. Ja, Universitetet gik endogsaa
angrcbsvis til Vaerk og fordamte 1587 34 jesu-

itiske Saetninger som pelaglanske og umoralske.
Ikke laenge efter dade B. (15. Sept. 1589).

Paavirkningen af Augustin trader hos B.

saerlig frem i den dybe Opfattelse af Synden
(den naturlige Vilje er ganske bunden 1 det

onde; B. kender ingen status justitia natura
og den oprindelige Retfaerdighed var ingen >til-

fejet Gave<, men horte til Menneskets Vaesen).

Men i Retfaerdiggerelseslaeren fjernede han sig

langt fra Protestanterne, med hvilke han ogsaa
forte lvrig Polemik, bl. a. om Nadverleeren.

Han opirrede yderligere sine jesuitiske Mod-
standere ved at bestride Pavens Ufejlbarhed

og laere, at den biskoppelige Magt stammede
umiddelbart fra Gud. Hans hele Retning var
et Varsel om den senere store jansenistiske Be-
vaegelse. Hans Vaerker ere udgivne af G. Ger-
beron (Kdln 1696). (F. X. Linsenmann: Michael
Bajus und die Grundlegung des Jansenismus,
TOb. .1867). J. P. B.

Bayle, Pierre, fransk Filosof, f. 1647, d.

1706, var San af reformerte Forsldre, gik
under jesuitisk Indflydelse over til den rom.
Katolicisme, men forlod snart denne for at

vende tilbage til Protestantismen. B. lagde

sig med stor Iver efter Studiet af den cartesl-

anske Filosofi, der afgav Grundlaget for hans
Trenkning, blev Professor, forst i Sedan, der-

efter i Rotterdam. I sine sidste Aar var han
udelukkende optaget af sin Forfattervirkspmhed.

B. er en af de mest fremtraedende Banebrydere
for det 18. Aarh.'s >Oplysning< (se d. Art.).

Hans forste Skrifter ere rettede mod Tidens
Overtro og religiose Ufordragelighed. Hans
kraftige Forsvar for en Religionsfrihed, der er

udstrakt til alle Anskuelser, virkede til, at

mere tolerante Principer begyndte at arbejde

sig frem i den almindelige Bevidsthed. Sterst

Betydning flk dog B. ved sin Dictionnaire hi-

storique et critique (1696). Dette Vterk frem-

stiller for os Madet mellem Troens Tanker og
Tvivlens og Fornaegtelsens, der stilles overfor

hinanden i uforsonlig Strid. Aabenbaringen
kommer til Orde i Teksten, Fornuftens Ind-

sigelser i Anmaerkningerne. Saerlig fremhteves

Umuligheden af at forene det ondes Tilvaerelse
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i Verden med Tanken om Guds Almagt og

Hellighed, hvad der fremkaldte Filosoffen Leib-
nitz's beramte Modskrlft >Theodicee« (1710),

sora tilsigter at retferdiggerc Gud med Hensyn
til det onde i Verden. Mange vare ogsaa de,

som i den felgende Tid nsegtede Guds Til-

vterelse, ledcde af B.'s Tanke om Modsigelsen

mellem Gud og det ondes Vseren i Verden. I

det hele er det B.'s Betydning, at han bringer

Tiden til Bevidsthed om den fremspirende

Modsstning mellem dens Livsopfatning og K.'s

Tro. Thi vist nok raader han sine Lsesere til

at boje sig for Troens og afvise Fornuftens

Tanker, fordi disses Ugyldighed netop har vist

sig ved deres Strid med Troen. Men Raadet

bliver virkningslest. Lsesernes Sympati drages

didhen, hvor B. har lagt sin Aands Vid og

Kraft, til Fornuftens IndUeg mod Aabenbarings-

troen. »Der ert, siger Voltaire, >i Strids-

artiklerne hos B. ikke en eneste Side, som
ikke forer Lseseren til Tvivl og ofte til Van-
trot. Ved Tankernes lette Form, den friske,

livlige Stil, hvori han behandlede de dybeste

Sporgsmaal, forte han disse ud over de laerdes

Kreds ind i den almene Dannelse. Ogsaa i

denne Stneben efter at bringe Oplysning ud i

videre Kredse forberedte B. det 18. Aarh.'s

Arbejde (Damiron, Memoire sur B. et ses

doctrines, Paris 1850; A. Deschamps, La ge-

nese du scepticisme erudit chez B., Bruxelles

1879). C. B.

Bayly, Lewis, eng. Puritaner af pietistisk

Farve, fodt i Wales, studerede i Oxford og blev

forst Priest i Evesham, senere i London. 1616

blev han Biskop af Bangor (Wales). Han dode
i Bangor 1631. Han har skrevet den beramte
Andagtsbog: The Praxis of Piety directing a
Christian how to walk, that he may please

God, der er bygget over nans Pnedikener. I sine

sidste Aar blev han anklaget for at have or-

dineret Prsester, der ikke helt stod paa Statsk.'s

Standpunkt m. H. t. Lrere og Disciplin. — Hans
Son Thomas B. var forst Pietist og Puritaner,

blev derpaa hojkirkl. anglikansk Preelat og til-

sidst rom. Katolik og Forksemper for den rom.-

kat. K. i England.
Bdellion (1 Mos. 2, 12), hebr. Bedolak, der

af Rabbinerne oversattes ved »Perler«. 4 Mos.

11, 7 sammenligner dets Udseende med Man-
naens. B. er en veilugtende Harpiks, der ud-
sveder af visse Traeer i Indien, Babylonien,
Medien og Baktrien.

Bealja (1 Kran. 12, 5), en Benjaminit, der
sluttede sig til David, da han opholdt sig i

Siglak.

Bealot (Josva 15, 24), en By i Juda, rime-
ligvis den samme som Baalat-Beer.

Bean (1 Mak. 5, 4), en Beduinstamme i Idumaea,

som Judas Makkabteer afstraffede. I 4 Mos. 32,

3 omtales Byen Beon i 0stjordanlandet, N. for

Arnon; den identiflceres i Almindelighed med
Baal-Meon.
Beard, Charles, eng. Unitarier, f. i Man-

chester 27. Juli 1827, blev 1850 unitarisk Pnest
i Gee Cross ved Manchester, 1867 i Liver-

pool. 1864—79 var han Udg. af The Theo-
logical Review. Han har bl. a. skrevet: Port

Royal, Contribution to the Hist, of Religion and
Literature in France (1861 ; 2. Udg. 1873). 1883

var han Hibbert lecturer, og Emnet for hans

Forekesninger var: 77ie Reformation of the XTT
Century in its Relation to Modern Thought and
Knowledge (overs, paa Tysk Berlin 1884). Han
har ogsaa skrevet et dygtigt Skrift om Luthers
tidligste Udvikling (Martin Luther and the Re-
formation in Germany 1889).

Beatifikation (Optagelse blandt Romerk.'s
>salige<), se Kanonisation.

Beaton, David, Kardinal, f. 1494, d. 1546,

studerede ved Pariser-Universitetet ogblev 1519
skotsk Gesandt ved det fr. Hof. 1538 udnaevute
Paul HI ham til Kard., og 1539 blev han sin

Onkels, James B.'s, Efterfolger som iErkebiskop

i St. Andrews. Som saadan formlgte han de
skotske Protestantcr med den sterste Iver. Efter

Jakob V's Dod (1542) sogte han at blive Skot-

lands Regent under den nyfodte Maria Stuarts.

Mindreaarighed ; Forseget mislykkedes, og D.

B. kom i Fsengsel. Efter at vrere kommcii
paa fri Fod blev han (1546) Skotlands Kansler
og formlgte paany Protestanterne med stor

Heftighed. Hans Grusomhed mod dc ref. Skotter,

i Forbindelse med hans Sympati for Fransk-
maendene og Italienerne, gjorde ham i hej Grad
hadet i Skotland, og 29. Maj 1546 stormede
Norman Leslie hans Slot i St. Andrews og
lod ham myrde.
Beaumont, Christophe de, £rkebiskop af

Paris, f. 1703, d. 1781, var en af de fr. Bi-

skopper, der nregtede dem, som ikke vilde

godkende Bullcn Vnigenitus, K.'s Sakramenter
(se Art. Jansenisme). Da han optraadte mod
Rousseau, skrev denne et aabent Brev til ham.

Beausobre, Isaac de, fr. Teolog, f. i Poitou

8. Marts 1659, studerede i Saumur og blev

1683 Priest i Chatillon ved Indre. Efter det
nantiske Edikts Ophsvelse flygtede han til

Rotterdam, hvor han blev Hofpnest hos Prin-

sessen af Oranien. Senere (1686) blev han
Pnest i Dessau; 1694 blev han Hofpnest i

Oranienbaum og derpaa Priest ved den fr. K.

i Berlin. Han var i hoj Grad veltalende, og
Frederik II kalder ham i et Brev til Voltaire

>den bedste Pen i Berlin<. Han dode 5. Junl
1738. Han har skrevet hist, og apologet. Skrifter,

oversat de paulinske Breve og gengivet Davids
Psafmer i fr. Vers.

Bebaj (Esra 2, 11), en israelitisk Familie,.

der vendte hjem fra Eksilet til Jerusalem. —
Judit 15, 4 narvnes en By i Juda af dette

Navn.
Bebel, Heinrich, tysk Humanist, en Bonde-

sen fra det schwabiske Justingen, studerede

Sprog, Jura og Poesi i Krakau og Tubingen,
opholdt sig derpaa en Tidlang i Basel og blev

1496 Prof, i Veltalenhed og Poesi i Tubingen.
1501 hilste han i Innsbruck Kejser Max med
en frimodig patriotisk Tale til Tysklands Pris,

og Kejseren satte i sin Bevsgelse en Laurbsr-
krans paa den unge Digters Hoved. Senere
klagede B. i sin »Venus's Triumf« over det
ssdelige Forfald, der ikke var mindst kendeligt

bl. Pnester og Munke, og i sine Facetia for-

talte han smudsige Historier om K.'s Tjenere.

Han dade 1516. Da Mclanchthon 1512 kom
til Tubingen, horte han B.'s Forela;sninger,

der vare krydrede med kraftige Udfald mod
Humanismens Modstandere, som B. kaldte »Bar-

bariets Vogtere<. B.'s Samling af tyske Ord-
sprog er udgivet af Suringar (Leiden 1879).
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Jvfr. Zapf, H. B. (Augsb. 1802) og S. Heyd,
Melanchthon und Tubingen (Tflb. 1830).

Bee (egtl. the Bee, le Bee), et normannisk
Kloster, der havde Navn af en Buck, som fled

forbi det, var grundlagt i 11. Aarh. af en dsk
Mand, H e r 1 u 1 n , som var taget til den ensomme
Egn for at undgaa det normanniske Samfunds
mange Fristelser. I Beg. var B. kun en Sam-
ling af smaa Hytter, omgivne af Haver og
Marker, men da den beremte Lanfranc rejste

sin Laerestol der, strommede der saa mange
unge Mennesker sammen, at >hele Athen
syntes at leve op i B.<. Lanfranc blev Abbed
i B. og blev efterfulgt af Anselm, senere
Lanfrancs Efterfelger ogsaa som jErkebiskop
i Canterbury (R. W. Church, Saint Anselm,
London 1888, 18 f.).

Becanus, Martin, Jesuit, f. 1561 1 Hilvaren-
bee (deraf Becanus) i Brabant, var forst Laerer

i Teol. i Mainz, Wflrzburg og Wien, blev der-

paa Kejser Ferdinand II's Skriftefader og dade
i Wien 24. Jan. 1624.

Been, Frederik Julius, Biskop i Kristiania
1805—22, blev fedt i Middelfart 1758 og teol.

Kand. 1783. 2 Aar efter kom han til Norge
og blev Laerer ved den borgerlige Realskole i

Trondhjem samt fra 1787 Praest ved Hospitalet

og Tugthnset ssteds. Indtil 1804 indehavde
ban forskellige gejstlige Stillinger i dette Stift.

I sidstnaevnte Aar blev han Sognepr. til St.

Knuds Kirke i Odense og Stiftsprovst. 12.

Juli 1805 fik han Kristiania Bispestol. Aaret
i Forvejen havde Universitetet i Kiel kreeret

bam til Doktor i Teologi. Baade som Pnest
og Biskop tog han sig med Iver af Skolevaesenet.

Han deltog i Grundlaeggelsen og Ledelsen af
flere almennyttige Selskaber, bl. a. af >det

norskeBibelselskab< (1804). Han har ogsaa For-
tjeneste af det norske Universitets Oprettelse

og var dets Prokansler fra 1814. B. var Med-
lem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold og af det
ferste overordentlige Storting i 1814. I 1818
kronede han Kong Karl Johan i Trondhjems
Domkirke. Han dode 20. Dec. 1822. B. var
fuldblods Rationalist og sogte ved mange Skrifter

at gore sit store Stift delagtigt i >Oplysningens<
Goder. A. B.

Becher (4 Mos. 25, 35), Slaegtseverste af Efra-

ims Stamme. Ogsaa i Benjamins Slaegt naevnes

en B. (1 Mos. 46, 21).

Bechmann, Hans Gram, dsk Praest, f. i By-
rum paa Laesa 1759, blev teol. Kand. 1793 og
1795 Praest i Hvirring og Hornborg i Aarhus
Stift 1811 tog han sin Afsked (med Titel af

Konsistorialraad), da han med sin anden Hustru
fik Herregaarden Rask. Paa Grand af de daar-
lige Tider sagte han dog atter Praestekald, og
1819 blev han Praest i Raarup i Aarhus Stift,

hvor han dode 31. Dec. 1836. Skent B. ingen-

lunde varenig med de saakaldte >staerke Jyder<,

stillede han sig venlig over for dem og kon-
firmerede fl. af deres Barn uden at bruge Balles

Lserebog, hvilket paadrog ham en alvorlig Irette-

saettelse fra Kancelliet.

Bechorat (1 Sam. 9, 1), en af Kong Sauls

Forfaedre.

Beentilet. Judit 2, 12 fortaeller, at Holo-

fernes paa sit Krigstog mod Vesten naaede B.'s

Slette, 3 Dagsrejser fra Ninive, i Naerheden af

Ovrekilikien. Forf.s Afstandsbetegnelser ere i

hvert Fald fantastiske. B. er mnligvis Bak-
talalle i den syriske Provlns Cassiotis. Nogle
Haandskrifter laese Bethulia a: Betylua ved
Jisreels Slettes Sydrand.

Beck. 1) Andreas Frederik B., f. 1816, d.

1861, var en af den kritiske Tublngerskoles
faa Tilhaengere i Danmark. 1838 blev han
teol. Kand., 1839 Dr. phil. i Kiel og 1840 Lie.

theol. 1 Kbhvn. 1842 skrev han >Begrebet My-
thus eller den relig. Aands Form'*, hvori han
har udviklet sin, af D. F. Strauss paavirkede,
religfonsfilosofiske Grundanskuelse. Trods sin

Straussianisme enskede han at traede i K.'s

Tjeneste, men det blev ham forment, og han
segte da at tjene Bredet ved Artikler i >Faedre-

landetc, >Kebenhavnspostenc, >Dagbladet< og
fremmede Aviser og Tidsskrifter. Han dode
23. Aug. 1861 efter en haard Karap med Syg-
dom og Nod. Fr. N. — 2) Johann Tobias B.,

Prof, ved det evang. teol. Fakultet i Tubingen,
fadtes 22. Febr. 1804 i Balingen i Wurttemberg
og dode 28. Dec. 1878 i Tubingen. Udgaaet fra

et borgerligt Hjem, hvor jaevne Saeder og Guds-
frygt herskede, fik han sin farste Undervisning
i Latinskolen i sin Fedeby, hvor bans Fader
var Saebesyder. Sine Studier fortsatte han ved
Seminariet i Urach og fuldendte den ved det

saak. Stift i Tubingen. 1827 blev han Praest

i den afsides By Waldthann ved Crailsheim,

ikke langt fra den baierske Graense. 1829
kaldtes han til Praest i Mergentheim, hvor han
snart vandt sine Tilhoreres Tillid og Kaerlig-

hed, og hvor han ogsaa begyndte sin Forfatter-

virksomhed. Derfra kaldtes han til Basel, hvor
han 1836—43 virkede som akademisk Laerer

og teol. Forfatter. Her udgav han nogle af

sine betydeligste videnskabelige Vaerker, der
gjorde hans eminente Begavelse og originate

teol. Standpunkt kendt i vide Kredse. Den dyb-
sindige Selvstaendighed i Opfattelsen og Frem-
stillingen af den bibelske Sandhed, hvorom
disse Arbejder vidne, skaffede ham snart en
stadig voksende Anseelse som Teolog og Laerer,

hvorfor han 1843 fik og modtog en haedrende

Kaldelse som Prof. ord. i Tubingen. Her virkede

han til sin Dad i 35 Aar som Laerer i Dogmatik,
Moral og Eksegetik, men udevede samtidig en
omfattende Praedikantvirksomhed.

Den Anseelse, som tidligere F. C. Baurs Navn
havde givet Universitetet, egedes nu ved den
Opmaerksomhed, som B.'s akademiske Virksom-
hed vakte, ikke alene i hele Tyskland, men
udover dets Graenser, isaer i Sverig og Finland.

Lige til sin sidste Tid havde B. baade Praester

og teol. studerende fra disse Lande blandt sine

Tilherere. Mange nordiske Teologer fra Aarh.'s

sidste Halvdel ere blevne mere eller mindre
paavirkede af B., andre have i det mindste
vaeret nodte til at tage Hensyn til hans teol.

Retning, selv om de have vaeret dens Mod-
standere. — Den farste finske Teolog, som
under Beseg i Tubingen (1851—52), modtog
dyb Paavirkning af B. baade i Tanke og Hjerte,

var den unge Praest, siden kendt som Over-

laerer i Religion ved det sv. NormaUyceum i

Helsingfors, Alfred Kihlman. Ved hansVirk-
somhed blev B.'s Navn snart mere aim. kendt

i Finland end nogen anden samtidig tysk Teo-

logs, og siden have adskillige af den finske K.'s

Laerere og Praester ved Beseg eller ved Brev-

16»

Digitized byGoogle



244 Beck.

veksling staaet i personlig Beraring med B.

Siden 1860 har den af ham paavirkede bibel-

teol. Hetning haft sine Repraesentanter paa
Lcerestolene ved det finskc Universitets teol.

Fakultet. Ved deres Virksomhed er denne
Aandsretning atter spredt ud til Laercrne i

Menighederne. Blandt de forste maa isaer

nsevnes Prof, i Eksegetik A. W. Ingman og
Prof, i Dogmatik og Moral, siden Biskop, Gu-
staf Johansson, hvilke begge som Laerere

og Skribenter (paa finsk) have udovet en stor

Iudflydelse paa de teol. Studier og de kirke-

lige Forhold. Ogsaa Prof, i praktisk Teol.

C. G. von Essen stod denne Retning ncer.

Som denne bibelteol. Retnings vigtigste Re-
praesentanter i Sverig kan sjerlig noevnes den
fremragende og selvstamdige, ofte miskendte
Ekseget og teol. Forfatter, Prof. O.F. My rberg,
saint den af Ungdommen sserlig yndede Laerer

og Praedikant, Prof. W. Rudin, tilligemed Pro-

fessoreme J. A. Ekman og C. R. Martin.
Den Interesse, som i Tyskland er vakt for

Soren Kirkegaards Skrifter, kan ogsaa for en
vsDsentlig Del feres tilbage til B. og hans Kreds.

Nogen Skole i dette Ords haevdvundne Betyd-

ning har B. aldrig stiftet, end mindre villet

stifte, hvorfor de fleste, der have modtaget
endog dybe Indtryk af hans Personlighed og
Skrifter, have indtaget et ret frit Standpunkt
overfor hans egentl. teol. System. Korrektivet

mod en Skoledannelse laa i selve Grundprin-
cipet for hele hans Teologi, den hi. Skrifts ene-

gteldende Autoritet overfor alle mskl. Laerere

og Laerenormer. Den Grundsaetning, han alle-

redc udtalte i sine tidligste Skrifter og blev

tro til sin Livsaften, var den, at den hi. Skrift

skal tages som et organisk Heie, der bor ud-
laegges udaf sig selv paa >pneumatisk< Vis,

saa at Skriftens hele organiske Sammenhseng
skal bestemme det enkelte Skriftords Bctyd-
ning. Heri stemte han overens, ikke alene

med Bibelteologiens egentl. Ophavsmand, J. A.

Bengel, men ogsaa med den luth. K.'s i Be-
kendelsesskrifterne Mart udtalte Laere om Skrif-

ten som Kilde og eneste Norm. B. indtog ved
Tillempclsen af denne Grundsaetning ikke en
polemisk Stilling til K.s Laere, men sogte kun
at fremstille en systematisk, direkte fra Biblen
hentet, Tros- og Ssedelaere, hvorved han sam-
tidig sogte, med en alene i Bibelordet rodfaestet

Selvstaendighed, udaf Biblen selv at belyse de
enkelte Lreresaetninger i K.'s oprindelige Be-
kendelse. At han nerved undertiden kom til

Resultater, der ikke ganske stemmede overens
med den gsengse Opfattelse, beroede formentlig

hverken paa dogmat. Forudsaetninger, hentede
fra noget af ham selv opbygget System eller

paa vsesentlige Afvigelser fra K.'s Bekendelser
eller paa disses Afvigen fra Biblen, men paa
den teol. og kirkel. Tradition, som i Tidernes

Lob var opstaaet, under Indflydelse fra ikke-

bibelsk Side, paa disse Bekendelsesskrifters

Grand, under voksende Afvigelse fra denne og
fra Biblen. Mod den rettede B. sine skarpe
Angreb og fra den vilde han med Biblens Au-
toritet frigore saavel den teol. Videnskab som den
enkelte kristelige Personlighed. Herved fik hans
Teol. den rel.-etiske Natur, der saa tiltraekkende

karakteriserer den, modsat de traditionelle over-

vejende intellektualistiske teol. Systemer.

Ligesaa befrugtende paavirkede hans originalc

og fra al stiv Formalisme frigjorte Maade at

priedike paa den praktiske Evangelieforkyndelse.

Den bekendte praktiske Teolog Palmer betegner

den som >profetisk«. Denne Betegnelse ret-

faerdiggeres ikke blot ved det Indtryk, TU-
horerne flk, da de havde B.'s aervserdige Per-

sonlighed foran sig paa Praedikestolen, men
ogsaa ved det uafviselige Indtryk, Lseseren fair

ved hans trykte Prwdikener, som just derved

bevise deres segte bibelske og guddommelige
Sandhedsvserdi, at Laeseren slet ikke bag de

skrevne Ord savner den talende Personlighed.

De virke ikke ved Form, men ved deres dybe

Indhold og deres til Hjertet trsengende og

Samvittigheden bindende Aandskraft. Af B.'s

• kristelige Taler< er en stor Maengde oversat

baade paa Finsk og Svensk, og isaer udbredtc

i Finland. Paa Svensk foreligge tillige flere

af hans teol. Arbejder. De vigtigste af B.'s

Vterker, udgivne entcn af ham selv eller

hans Svigersen, Jul. Lindenmeyer, ere: Ein-

leitung in das System der chr. Lehre (Pro-

padeutik), 2. Aufl. 1870; Die chr. Lehrwissen-
schaft, 2. Aufl. 1875; Leitfaden der chr. Glaubens-

lehre 1— II, 2. Aufl. 1869; Die chr. Liebeslehre

I— II, 1872—74; Umriss der bibl. Seelenlehre,

3. Aufl. 1873; Gedanken aus u. nach der Schrift,

2. Aufl. 1878; Pastorallehren des N. T.'s 1880;

Chr. Reden I—VI, 1836—70; Chr. Ethik, 1882-
83; Briefe und Kernworte 1895; Chr. Glaubens-
Iehre 1—II, 1886—87 ; eksegetiske Arbejder til

Timotheusbr. 1879, Romerbr. 1884, Joh.'s Aab.

1884, Ef. 1891, Peters Br. 1896. (B. Riggen-

bach, T. B., ein Schriftgelehrter zum Himmcl-
reich, Basel 1888. Om hans Teol. se O. Pflei-

derer, Die Entwickelung der protest. Theol.,

Freiburg 1891, 190 f. og F. H. R. v. Frank,

Gesch. und Kritik der neueren Theol., Erlangen
1894, 234 f. Om hans Praediken se Bromel, Ho-

milet. Charakterbilder, Leipzig 1874, II, 187 1.\

O. J. C. — 3) Johan Vilhelm B. er fedt 30.

Dec. 1829 i Orsiev Praestegaard ved Slagelse. Uden
at have modtaget nogen aandelig Paavirkning i

Hjemmet og Skolen, valgte han, efter at v«rre

bleven Student 1849 fra Slagelse Skole, det teol.

Studium, fordi hans Fader onskede det. Efter

1855 at have taget teol. Attestats blev han
Laerer ved Borgerskolen i Kalundborg og havde
her i Ensomheden sin >egentlige Vaskkelse* ved

Laesningen af S. Kierkegaards »0jeblikket«. Han
havde besluttet ikke at blive Prsest, men da
Faderen, der imidlertid var forflyttet til L'by

ved Kalundborg, ramtes af et apoplektisk Au-
fald, indvilgede B. »under stor Sjtelened< i at

vaere hans Kapellan (1856—65). 1 Begyndelaea
prsedikede han Loven i dens Strenghed, men
en Begivenhed i 1859 bevirkede hans Omren-
delse, og han opdagede, at Mennesket intet fbr-

maar af sig selv, men maa have alt af Naatde.

Senere kom B. i Beraring med den grundtvtg-
ske Retning og folte sig vel tiltrukken af dens
Friskhed, men frastodtes samtidig af dens Op-
fattelse af Skriften og Loven. Derimod sluttede
han sig helt til den i 1853 stiftede >Forening
for indre Mission*, der fuldstaendig omorgani-
seredes, efter at B. (og hans Ven Johannes
Clausen) i 1861 vare indtraadte i Bestyrelsea.
Foreningen antog nu Navnet >Kirkelig Forening
for indre Mission i Danmark<, og for at holde
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den indenfor Folkekirken bestemtes det, at i

det mindste een Priest skal vwre Medlem af

dens Bestyrclse. Siden da har B. benyttet sin

Begavelse og sine store organisatoriske Evner
i denne Sags Tjeneste, saa at Foreningen Era

en ringe Begyndelse nu omspiender hele Landet.
Forudcn at B. er Formand i Bestyrelsen og
Kedaktor af >Den indre Missions Tidende< og
>Anneks*t«, virker han tillige som Prcedikant

oaade i sine egne Menigheder og paa stadige

Rejser, og han bar udgivet Here trykte Prte-

dikener: 1869 >Nyt og Gammelt«, 1881 >Fra
Uvets Kildec, 1885 »Paa Livets Vej«. Efter
Faderens Dod 1865 blev B. Sognepnest i 0rum
og Ginnerup ved Grenaa; derfra forflyttedes

han 1874 til sit Fodested 0rslev og Solbjerg

paa Sjeliand. K. T.

Beckaskog, romantisk beliggende paa en
smal, for sterste Delen tnebevokset Landtange
rocllem Oppmanna- og IfOso i N0.-Skane. Det
af Eskil (1169 eller 70) stiftede Pncmonstra-
teoserkloster i Wfi, hvis Abbedi omfattede Wi-
Kirke med Tilliggende og Kiaby-K. ved Ifoso

med Tilliggende, flyttedes efter en Brand 1213
til Abbediets skonneste Punkt, hvor saa Becka-
skogs Kloster, indviet til Jomfru Maria, op-
stod. Dets sidste Abbed var Peder Tuvesen,
som oplevede dets Secularisation 1537 ; 1584
overgilt det som Privatejendom til Henrik
Ramel til Wusterwitz som Vederlag for hans
Gods paa Rflgen; 1680 blev B. svensk Kron-
gods. Rester af de opr. Klosterbygninger Andes
nu, men Kirken er omdannet til Magasin,
dens Klokker forserede Carl XI til Carlskrona
Kirke. O. A.

Becker. 1) Carl Ferdinand B., tysk Musik-
forfatter. Orgelspiller og Komponist, f. 17. Juli

1804 i Leipzig, d. 26. Okt. 1877. Som dygtig
Elev af Thomasskolen i Leipzig flk han alle-

rede i en Aider af 21 Aar Ansiettelse som Or-
ganist ved Petrikirken og forfrcmmedes senere
i samme Egenskab til Nikolaikirken. Udmaerket
Orgelspiller, som han var, blev han knyttet
til det nyoprettede Konservatorium som Lterer
i Orgelspil. Hans Betydning for Efterverdenen
Ugger dog i hans Virksomhed som flittig hi-

storisk og bibliografisk Musikforfatter. Han
begyndte som Medarbejder af det af Robert
Schumann redigerede >Neue Zeitschrift far
Musik<, men slog slg senere specielt paa Musik-
historien, af hvilken ban navnlig har gjort
sig fortjent ved sine om stor Samlerflid vid-
nende Bibliografier: >Systematisch-chronolo-
gische Darstellung der musikalischen Litteratur
ton der fruhesten bis auf die neueste Zeit<

(1836), en Fortssettelse af Forkels Bibiiografl,

aarot >Die Tonwcrke des 16. u. 17. Jahrhun-
dertsc (1847). Fremdeles >Die Hausmusik in

Deutschland in dem 16., 17. u. 18. Jahrhun-
dole. (1840) og >Die Tonkunstler des 19. Jahr-
hunderts«. Efter 1856 at have trukket sig til-

lage fra det offentlige Liv, skienkede B. sine
betydelige Samlinger og sit Bibliotek til Staden
Leipzig. A. H. — 2) Peter Willemoea B.,
Pnest og Historiker, f. i Kbhvn 21. Sept 1808,
teoL Hand. 1830, Hag. art. 1835. rejste 1836
-18 i Sverig, Nord-Tyskland, Holland, Eng-
land, Skotland og Frankrig, blev 1839 Sogne-
pnest i Kjeng, 1850 Provst for Hammer og
Tybjerg Herreder, 1859 Sognepnest for Soderup

og Eskildstrup, entlediget 1875, dode i Kbhvn
5. April 1877. Han var Medlem af den 1853
—54 nedsatte Kirkekommission og har ud-
givet 2 Bind >Samlinger til Danmarks Historie
under Kong Frederik Hi's Regeringc (1847—57)
og 2 Bind >Historiske Afhandlinger< (1874—75)
foruden en Rsekke mindre, hist og kirkehist.

Studier.

Becket, Thomas. Normannernes Erobring
af England bragte dette i mer Berering med
Fastlandet, hvis lndflydelse snart viate sig

baade materielt og aandeligt. Vilhelm Erobrer
og Lanfranc af Canterbury afviste dog de
gregorianske Krav, og K.s Msend stod heri gen-
nemgaaende paa Kongernes Side. Selv An-
selms lnvestiturstrid, der 1107 sluttedes ved
Konkordatet i London, havde ikke faaet de
kirkelige Valg frigjorte. De kirkelige Rettig-

heder syntes endog at gaa en trang Tid i Mode,
thi ved Henrik 11 af Anjous Tronbestigelse

1154 flk England en Konge, der vel raadede
Bod paa Rigets anarkiske Tilstand, luemmede Ba-
ronernes Magt, men ogsaa tilstnebte en ensartet

Administration med sasrlige Reformer paa Rets-

va;senets Omraade. Heri havde han i Begyn-
delsen en god Stette i sin Kansler, Th. B. —
Denne Mand var fedt i London (21. Dec. 1118?)

som eneste Son af en Kobmand, Gilbert B.,

af normannisk JEX. Han flk en god Opdragelse
hos de regelbundne Kanniker i Merton og siden

i London. Gennem Faderens Forbindelser med
Adelen tilegnede han sig ogsaa Datidens sociale

Dannelse 1 de hejeste Kredse. Efter at have
studeret Teol. i Paris og muligvis Jura i Bologna
under Gratian, blev han knyttet til iErkebispen

af Canterbury, og som ^rkediakon kom bans
rige Evner allerede tor Dagen. 1155 valgte

Henrik II den brugbare Mand til sin Kansler.

Hans Levnedsbeskrivere rose hans >rene Liv«,

men tale ogsaa om den storartede Pragt, hvor-

med han optraadte. I Krigen med Frankrig

stettede han Kongen af al Magt, ja deltog per-

soniig i Krigerlivet. Han fordrede ogsaa Skat

(tcutagium) af Gejstligheden, som Erstatning

for Vaernepligtigheden, og modsatte sig de for

Staten, men ogsaa for den nationale K. farlige

Appellationer til Rom i alie mulige kirkl.

Spargsmaal. I Maj 1162 blev han ved Kon-
gens lndflydelse iErkebisp af Canterbury og

tog, som i sin Tid Anselm, sit Pallium fra Al-

tret. Men fra nu af forandrede han ganske

sit Liv; om han piudselig var greben af de gre-

gorianske Tanker, eller han nu falte sig bunden
til Paven, kan ikke siges, men hans Maal blev

en utvetydig Hasvdelse af K.s Frihed. Han
opgav Kanslervasrdigheden og levede som stren-

geste Asket. Bispen af Hereford bemaerkede
sarkastisk om Kongen, at han evnede at gore

Mirakler, endog >en Soldat til Helgenc
Sit nye Stade viste B. ved at indfinde sig

paa den landflygtige Pave Alexander Ill's Kon-
cilium i Tours (Maj 1163), give ham Palliet

tilbage og modtage det paany af Kristi Sted-

fortrteders Haand. En fuldstxendig Eksemtion
af Gejstligheden fra borgerlig Rettergang, Fri-

hed i Kirkevalg og Appellationer og Sikring af

Kirkegodsets Selvstaendighed, var nu hans Maal.

I den sachsiske Befolknings brede Lag havde
han Stette, medens den hojere Gejstlighed

gennemgaaende fulgte Kongen, der vilde have
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K.s nedarvede Domsmyndighed, der ofte var

misbrugt, indskraenket. Henrik fremsatte paa
Westminstersynoden (Okt. 1163) sine Fordrin-

ger: Opgivelse af Eksemtionen og Anerkendelse
af Kongemagtens nedarvede Rettigheder over K.

(consuetudines avita). B. tilfejcde den vigtigc

Indskrsenkning »med Anerkendelse af K.s Ret*.

Brudet var dcrmed uundgaaeligt. Da den be-

romteClarendon-Forsamling af gejstligeog

verdsligc Stormiend (Jan. 1164) vedtogde 16 Kon-
stitutioner, hvorefter gejstlige Forbrydere skulde
anklages for aim. Ret, Appellationer til Paven
forbedes, og Kongen i det hele blev K.s Hoved,
maatte selv B. underkaste sig, men han vilde

ikke forsegle Konstitutionerne og segte siden
Aflad af Paven for sine lndrommelser. Kon-
gens Harme over den Mands Fierd, ved hvem
han netop havde ventet sine Planers Virkelig-

gerelse, kendte nu ingen Gnenser. Paa Synoden
i Northampton (Okt 1164), hvor B., trods Ind-

bydelse, ikke medte, fordrede Henrik endog
Regnskab af ham for 44,000 Mark, han, som
Kansler, skulde have misbrugt. B. indsked hele

sin Sag for Paven, flygtede under store Farer
til Frankrig i November og begav sig til Alex-
ander III i Sens, der forkastede Clarendon-
Konstitutionerne. Kongen gik imidlertid haardt
frem mod iErkeb.s Tilhtengere. I 6 Aar var
denne Iandflygtig i Frankrig. I Juni 1166 for-

demte han hejtidelig Clarendon-Beslutningerne i

Vezelay, og han ventede stadig, at Paven skulde
udtale Interdikt over England og Band over
Kongen, men Alexander III nelede. Forst da
Yorker-jErkebispen kronede Kongens Sen, et

Indgreb i Canterburys Ret, var Paven rede til

Ekskommunikationen ; men da bejede Kongen
sig. I Juli 1170 kom et Forlig i Stand med
B., der fastsatte en Erstatning og tillod hans
Hjemkomst, men selve Stridspunkterne afgjor-

des ikke. Straks efter sit Komme til England
ekskommunicerede B. jErkebispen af York og
andre af Kirkens Mcend, hvis Optrseden be-

tegnedes som >Kirkeram . Kongen vari Norman-
diet, og derhen flygtede de ekskommunicerede.
Et voldsomt Udbrud af Vrede fra Henriks Side
bevirkede, at 4 Adelsmsend satte over Kanalen,
og d. 29. Dec. 1170 modtog Th. B. med aaben
Pande Dedshugget i Katedralen i Canterbury.
Hans Ded blev selvfelgelig opfattet som et

Martyrium, og 2 Aar efter blev han kanoni-
seret. Henrik II maatte gore offentlig Bod for

at rense sig for Skylden. I Juli 1174 vandrede
han barfodet i Bodsdragt gennem Canterbury,
og ved Helgengraven lod han sig piske til

Mods. — Th. B.s Helgendyrkelse, der var et

saa kraftigt Vidnesbyrd om Kirkens Krav og
Magt, bredte sig over en stor Del af Kristen-

hedcn, og sterlig i Canterbury overstraalede den
en Tid endog Marias Dyrkelse; men Henrik VIII
smeltede Helgenskrinet og streg St Thomas's
Navn af Helgcnlisten. Paa Grund af sin Deds-
maade anraabtes Th. B. i Middelalderen for

Hovedsmerter. Som synlige Minder om den hi.

Th. B. kan erindres om de beremte Fresko-
billeder i Domkirken i Braunschweig, der frem-
stille hans Liv, og et Relikvieskrin i fortrinlig

Limousiner-Emalje i Musee de Cluny; hans
Vita udbredtes viden om og flk stadig, som
yndet Opbyggelsesbog, sagnagtige Tilfejelser; et

norsk og et islandsk Haandskrift er udgivet af

C. R. Unger: Thomas Saga Erkibyskups, Kra.
1869 (J. C. Robertson, Materials for the history
of Th. B., I—II, London 1875—85; samme, Th.
Becket, Archb. ofC, London 1859; hans Skrifter

ere udgivne af Giles, Oxf. 1846 f.) J. O. A.
Beckman. 1) Anders Fredrik B., f. 23.

Okt. 1812 i Hjalstads Sogn i Skara Stift blev
1836 Mag. i Upsala, nseste Aar Dr. i teoret Filos.,

1841 teol. Kand., praesteviet og Docent i Dogma-
tik og Moralteol. 1842 blev han teol. Lektor
ved Gymnasiet - 1 Skara og tiltraadte Embedet
Aaret efter, 1847 teol. Adjunkt i Upsala, 1851
Prof, i Dogmatik og Moralteol., 1860 Dr. theol.,

1863 forste teol. Prof, og Domprovst, 1864 Bi-

skop i Herndsand, 1875 Biskop i Skara. 1851
—62 var han Meidlem af Bibelkommissionen,
1865—66 af den sidste Stsnderrigsdag, 1867
—72 af forste Kammer i disse Aars Rigsdage.

Ved et flittigt Forfatterskab har B. taget Del
i teol. og kirkl. Spergsmaals Behandling. Navnlig
har han sammcn med L. A. Anjou i 1849—51
udgivet >Tidskrift for Svenska kyrkan< og 1861
—67, under Medvirkning af det teol. Fakultet
i Upsala, >Teologisk Tidskrift<. Fortjent Op-
masrksomhed vandt saerlig hans apologetiske
Afhandlinger: >Nya Testamentets lara om Kri-
sti gudom< (mod V. Rydbergs >Biblens lira

om Kristus<); >Om den eviga osaligheten< (mod
Bostroms >Anmarkningar om helveteslaran<);

>Ar Kristus i sin forut-tillvaro idcalmenniskan
ock icke Gud?< (mod V. Rydberg); >Om be-
tydelsen af Kristi fdrsoning< (mod P. Walden-
strom). Som Dogmatiker indtog B. et med
Philippi's beslsegtet Standpunkt og fremstillede

med Tankeskarphed og et Hjertelag, hvis Livse
element var Sandheden i Kristus, den gammel-
luth. Dogmatiks Opfattelse. For at statte fromme
og ubemidlede unge studerende deltog han ivrigt

i Stiftelsen af den Fjellstedtske Skole 1862 og
blev den forste Leder i dens Styrelse. Un-
der sin Bispetid i Skara udgav han sine »Tan-
ker i kyrkliga fragor< for at vejlede Praester

og Mcnigheder. Swrlig vendte han sig her
mod Waldenstroms Parti, beksempede dets For-
soningslosre og Nadverforcninger. En Udvej til

at indorganisere Ltegmandsforkyndergerningen
i K., som han foreslog og selv segte at indfere
ved at give oenia concionandi til Lsegmssnd,
som han ansaa for skikkede til Arbejde paa
K.'s Opbyggelse, var dels neppe bleven meget
brugt, dels stundum misbrugt af uvaerdige. —
Det for B.'s Personlighed ejendommelige var
en >evangelsk vidhjertet Medfolclse for hele
Guds Skabning, et aabent, vaagent 0je for alt

i Sandhed menneskeligt, et Barnesind<, torn
>med glad Taknemmelighed tog imod alt fra

den himmelske Faders Hsender<. Stille sov ban
hen 24. Sept. 1894, Bret og elsket, isser af de
to Stifter, hvis Overhyrde han havde vaeret.

(N. J. Linnarssons minnesteckning vid Skara
Stifts prestmote 1896). O. A. — 2) Jokana
Heinrich B., rom.-kat. Biskop af Osnabruck,
f. 23. Juli 1803 i Ostercappeln ved Osna-
bruck, blev 1828 Prsst, 1832 Domvikar i

Osnabruck og 1855, efter Viebiskop LObkes
Ded, Stiftets Forvalter. Da Osnabruck 18S7
atter blev et Bispedemme, blev B. ferst Dom-
dechant og senere Generalvikar hos Biskop
Paul Melchers, og efter at denne var bleven
forOyttet til Kdln (1866), blev han selv Biskop
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af Osnabruck. Samtidig gjorde Plus IX ham til

apostolsk Provikar for de nordtyske og nordiske

Missioner. Han tog Del i det vatikanske Kon-
cilium. D. 30. Juli 1878. Hans Liv er skildret

af H. Meurer (Osnabruck 1878). Fr. N. — 3)

Johan Vllhelm B., Priest og Hymnolog. er fedt i

Nserheden af Vexi6 18. Sept. 1792, blev Student
i Upsala 1814, senere Prast i Stockholm, nem-
lig Komminister-Adjunkt 1819, Kateket 1823
og Komminister 1825 til sin Dad 10. April

1873. Fra 1845 til 1872 udgav han sit store

psalmehistoriske Vserk >Den nya Swenska
Psalmboken, framstalld uti F6rs6k til Swensk
Psalmhistoria<. J. N. S.

Beckx, Pierre Jean, Jesuiternes 22. General,

f. i Sichem ved Louvain. 8. Febr. 1795, blev

1819 i Hildesheim Novitse i Jesuitcr-Ordenen,
1826 Skriftefader for Hertug Friedrich Ferdi-

nand af Auhalt-K6then og hans Gemalinde og
Leder af den Jesuit. Mission i Kdthen, 1830
Profess, 1847 Prokurator for Provinsen Osterrig,

1848 Rektor for Jesuiter-Kollcgiet i Louvain,
1849 Sekretser hos den belgiske Provinsial,

1852 Sekretier hos den osterrigske Provinsial,

og 2. Juli 1853, efter Pater Roothaans Dod,
Ordenens General. 1870 flyttcde han Ordenens
Hovedkvarter fra Rom til Fiesole ved Firenze;

i Sept 1883 trak han sig tilbagc fra den aktive

Tjeneste og levede i Stilhcd i Collegium Ger-
manicum i Rom, medens Generalvikaren A.

Anderledy (se d. Art.) styrede Ordenens An-
liggender. Pater B. var i hoj Grad nidkser

for den Jesuit. Mission i protest. Lande og har
skrevet en Opbyggelsesbog til >Marias Maaned<
(a: Maj), som har oplevet en stor Mtengde Op-
lag paa fl. Sprog. Han dode 1886.

Beda (Breda) med Tilnavnet >den lervter-

dige« (oenerabilit) er f. 672, rimeligvis i Jarrow
indenfor Abbediet Wearmouths Omraade. Han
blev opdragen af Abbeden i Wearmouth, den
Iterde Benedict Biscop, og traadte 8 Aar gl.

ind i Klostret Jarrow, hvor han henlevede
Resten af sit Liv. Han siger selv: >Jeg har
tilbragt hele mlt Liv siden Klostergivningen i

det samrac Monastcrium og med al Flid gran-

sket i Skriften. Under Overholdelse af Regelcns
Tugt og ved Siden af den daglige Sang i Kirken
har det veret min Glsede at lrere selv, vaere

Ijerer for andre og at skrive«. 19 Aar gl. blev
han Diakon, 30 Aar gl. modtog han Prcestc-

vielsen. Han dode 735. Han har skrevet fl.

Fortolkninger og Homilier, til hvilke han havde
gjort store Laan hos K.'s Fsdre; en Krono-
logi, der sluttcr med en sterre Verdenskronike,
som er det ferste eng. Tlllob til en aim. Verdcns-
hist. ; en Kosmografi, en Metrik, en Biografi af

St Cuthbcrt, Biografler af Abbederne i Wear-
mouth og Jarrow; et Brev til /Erkebiskop Eg-
bert af York med en interessant Skildring af
K.'s Tilstand, og fremfor alt >Englands Kirke-
histc (Hist, eccletiastica gentis Britonum), der
gaar fra Csesar til Aaret 731 (overs, paa Dsk
af C. M. Kragballe 1864). Den bedste Udg. af
B. s Kirkehist skyldes C. Plummer (I— II, Oxf.

1896); om hans Liv og Forfattervirksomhed se

Forordet til denne Bog. Hans Skrifter ere udg.
af Giles (I—VI, London 1843 f.). Fr. N.
Bedad (1 Mos. 36, 35), Fader til Edomiter-

kongen Hadad.
Bedan (1 Sam. 12, 11), nsevnt af Samuel som

en beremt Dommer i Israel. Da Navnet ikke
forekommer i Dommernes Bog, er B. forment-
lig en gammel Skrivefejl for Barak, der ogsaa
staar ntevnet her i Septuaginta og den syr.

Overstettclse. — 1 Kran. 7, 17 nsevnes en B.

af Manasses Stamme, boende 1 Gilead.

Bededag, Store, se Bededage.
Bededage. Det var fra gl. Tid af Skik i

den kr. K. at holde Takkefester for vundne
Sejre eller andre lykkelige Begivenheder, og
Bods- og B. for at afvende Guds Vrede, naar
han hjemsogte en By eller et Land. Ved Midten
af 5. Aarh. blev der saaledes i Gallien, i Ugen
far Kristi Himmelfartsdag, indfert 3 B. eller

Litanidage, paa hvilke Litaniet (se d. Art.)

blev afsunget til Afvsergclse af forskellige Lande-
plager og oflentlige Ulykker. Gregor den st.

indforte under den store Pest, der rasede i

Beg. af hans Styrelsestid, en B. (den store
Litanidag), paa hvilken Bodstog drog igennem
Roms Gader. Ogsaa her i Norden fandtes der
saadanne B. I H. Tausens Postil er der 3
Prcedikener til >de B., som man plejer at holde
og kalde Gangdage<. I disse >Gangdage< har
man villet se Sidcstykker til de galliske Litani-

dage, og i det Optog (>Korsbyrd< a: Korsets
Barren), der i Reglen fandt Sted i Ugen efter

1. Sondag efter Trinitatis for at nedbede Guds
Velsignelse over Mark og Eng, Folk og Fae,

har man villet flnde en Modification af >den
store Litanidage. >Korsbyrden< blev 1540 for-

andret til en Priediken om Bonueu med dertil

knyttet Afsyngelse af Litaniet, og denne Pnedike-
dag, der havde Vanskelighed ved at fortnenge

den gl. >Korsbyrdc, blev kaldt >Bededagen<.
Foruden de faste B. var det i Danmark og
Norge Skik at holde serlige B., naar Noden
knevede det. Kirkeordinansen forordner, at

man >i det mindste een Gang om Ugen paa
den Dag, Pnesten bestemmer, skal afsynge Li-

taniet', og efter den gl. K.'s Eksempel bleve

isaer de saakaldte >Vagtdage< (Onsdag og Fre-

dag) gjorte til B. Ordinansen forordnede ogsaa,

at der under store offentlige Ulykker skulde af-

holdes sterlige Ugedagsgudstjenester med Prie-

diken og Litani. 3 saadanne B. bleve afholdte

1552 og 1553, da Pesten rasede paa Sjtelland

og i Skaane, ligesaa 1555. P. Palladius be-

stemte Dagene og valgte Teksterne til Praxli-

kenerne og meddelte Pwesterne den gennem de
andre Superintcndenter. 1580, da en Komet
havde vakt stor Forberdelse, blev der afholdt 3

B. i Trek (16—18. Jan.), og i mange Aar vedblev

man at holde 3 saadanne Bodsdage efter bin-

anden. I Tiden 1673—84 blev der 9 Gange
paabudt 3 aarlige B., der bleve holdte i 3 paa
hinanden folgende Uger, en Dag i hver Uge.

Ritualet af 1685 paabod ikke nogen fast B.,

men allerede 27. Marts 1686 blev 4. Fredag
efter Paaske bestemt til at vajre en saadan
>almindelig Faste-, Bods- og B.< (>Store Bede-

dag'); Prcediketeksterne ere Jes. 55, 6—7 som
Lektie, Ps. 67, 2—8 til Tolvprediken og Matth.

3, 8—10 til Aftcnsang. Derefter faldt de ugent-

lige eller maanedlige Bededage bort; men Frc-

dags- og Onsdags-Pnedikenerne bleve i hengere

Tid beholdte, naar der var Altergang paa disse

Dage. Der har ofte, baade i Danmark og
Norge, vteret stillet Forslag om at henlsgge
den aim. B. paa en anden Tid af Kirkeaaret.
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I den sv. R. holdes 4 >b6ndagar«, som sted-

vanlig falde i Marts, Maj, Juli og Okt. Efter

1873 fejres den tredje >bdndag< som en Missions-

fest, paa hvilken der i alle Rigets Kirker ind-

samles Gaver til den ydre Mission; siden 1889

hejtideligholdes den anden >bondag< som Re-

formationsfest. Rongen forordner hvert Aar,

hvornaar B. skal holdes, og hvilke Tekster der

skal bruges paa dem. Fr. N.

Bedenge. For at fremme broderlig En-

dnegtighed og vlrke for Guds Riges Udbredclse,

have Medlemmerne af den evgl. Alliance
(se d. Art.) forpligtet sig til hvert Aar fra 1—7.
Jan. at afholde en B. Alliancens Bestyrelse

bestemmer, hvad der sserlig skal bedes om ved
B. daglige Modcr.
Bedja (Esra 10, 35), en af de fra Babel hjem-

komne Israeliter, der havde eegtet en hedensk
Hustru.

Beecher, Henry Ward, amerik. Priest, f. 1

Litchfield i Connecticut 24. Juni 1813, blev

1837 Pnest ved den presbyterianskc Kirke 1

Lawrenceburg i Indiana, 1839 i Indianopolis og

1847 ved den kongregationalistiske Plymouth-
Kirke 1 Brooklyn. Han var en af Amerikas
beremteste Prtedikanter, og foruden ved sine

Prsedikener har han virket paa vide Kredse ved
Foredrag i Unionens storre Byerom forskl. bnen-
dende Sporgsmaal (Slaveriets Ophsvelse, Kvin-

dernes Emancipation, Maadcholdssagen osv.).

Siden 1859 ere bans Pnedikener til Stadighed

blevne trykte, forst enkeltvis (under Fselles-

titlen Plymouth Pulpit), senere samlede. 1872
—74 udgav han 3 Foredragsrwkker, Yale Lec-

tures on Preaching (Dsk Kirketidende 1874 Nr.

5-6), som han holdt ved Yale-Kollegiet. Efter

at have oplevet en pinlig Proces i Anledning
af nogle nsrgaaende Angreb paa bans Stedelig-

hed trak han sig 1882 tilbage fra Kongrega-
tionalisterne for ikke at skade dem ved sine

>Ksetterier<. Han havde nemlig efterhaanden
udviklet sig 1 Retning af Rationalisme. Han be-

tragtede Kristus som >Guds Aand 1 Tidens,

Rummets og Legcmlighedens Begnensning< ; i

Miraklerne saa han kun en guddommclig Brug af

Naturens Love, og han forkastede Tanken om en
evig Fortabelse (Universalisme, se d. Art.). Han
betegnede selv sit Standpunkt som >evgl.-pro-

gressivt og anti-calvinistisk<. Han dede 1887.

Den bekendte Forfatterinde til >Onkel Toms
Hytte«, »de smaa Rreve« osv., Fru Harriet
Beecher Stowe (d. 1896) var hans Soster.

(Lyman Abbot, H. W. B., New York 1883.

Dsk. Kt. 1875, Nr. 10). Fr. N.
Beeljada eller Baaljada (1 Kron. 14, 7), en

Sen af David, der ogsaa kaldes Eljada (den

Gud kender), idet det semitiske Gudenavn Baal
er ombyttet med Guds Navn El.

Beelzebnl maa ifolge Evangelierne (Mt. 10,

25; 12, 24. 27; Mk. 3, 22; Lk. 11, 15. 18. 19)

paa Jesu Tid have vseret en af Joderne brugt
Benrevnelse for Satan som Diemonernes Overste.

Hvorledes dette ussedvanlige Navn imidlertid

skal forklares, er stsrkt omstridt. Almindeligst
finder man i B. en anden Form for Beelze-
bub (som enkeltc Haandskrifter ligefrem la?se),

og dette sidste Ord seettes lig Baal-zebub,
Fluernes Herre, en ekronitisk Afgud (2 Kong.

1, 2). Ret almindeligt antages det saa, at Om-
bytningen af b med 1 i Slutningen af Ordet

ikke skyldes blot Vellydshensyn, men skal give
Ordet en anden Betydning, enten > Urenhedens-
3: Afgudsdyrkelsens Herre< eller >(D«mon-)
Boligens Herre<. Er det sidste Tilfaeldet, inde-
holder Mt. 10, 25 vistnok et eller andet Ord-
spil (Jesus, den rette Husherre, kalde de Hus-
herren i ond Forstand). H. M. L.
Beer (Brand). 1) En af Israels Stationer i

0rkenen red , Moabs N0. Grtense (4 Mos. 21,

16); omtales muligvis Jes. 15, 8 som B.-Elim.
— 2) En By, hvortil Jotam flygtede for sin
Broder Abimelek (Josva 9, 21). Beliggenheden
er ukendt.
Beer-Ellm (Jes. 15, 8), By i Moab, jvfr. Beer.
Beer-Lakai-Roi (Brenden, som tilherer den

levende [Gud], som ser mig), det Sted, hvor
Herrcn aabenbarede sig for Hagar (1 Mos. 16,

14); den maa soges ved Halicstinas Sydgramse.
Beduinerne paavise endnu en >Hagars Brand <

S. for Beersaba.

Beera. 1) Fyrste i Rubens Stamme, bortfort af
Assyrerkongen Tiglat-Pilesar (Dom. 5, 6). — 2)
Anset Israelit af Assers Stamme (Dom. 7, 37).

Beeri. 1) En Ketiter, Fader til Esaus Hu-
stru (1 Mos. 26, 34). — 2) Profeten Hosea's
Fader (Hos. 1, 1).

Beerot (Josva 9, 17), en af Gibeoniternes
Byer, der tilfaldt Benjamins Stamme. Herfra
vare Isbosets Mordere og Joabs Vaabendrager
Naharai. Efter Eksilet vendte Mend fra B.
hjem. Mange identificere B. med Btre, N. for
Jerusalem, ferste Station paa Vejen til Nablus.
Traditionen fortsller, at her opdagede Jesu
Foraeldre, at han ikke var I Rejseselskabet

(Lk. 2, 44). Paa Korstogenes Tid bed Byen
Castrum Mahomeria; og havde Kirker, Kloster

og Hospital.

Beersaba eller Berseba, den sydligste By af
Betydning i Kanaans Land. Navhet (Syv-Brande
eller Edsbronden) sigter til Fortsllingen om
Abrahams Pagtslutning her med Abimelek (1

Mos. 21). Her aabenbarede Gud sig ogsaa for

Isak og Jakob. Byen horte forst til Juda, siden
til Simeons Stamme. Samuels Sonner residerede

her som Dommere. Profeten Amos (5,5; 8, 14)

omtaler den urene Kultus, der fandt Sted her.

Kong Joas's Moder var fra B. Efter Eksilet

var B. beboet af Judteere. Paa Evsebs og
Hieronymus's Tid var der en romersk Besret-

ning i Byen, og 1 Middelalderen omtales den
som et Biskopsstede, der horte under Jerusalem.
1 14. Aarh. forfaldt den. Nu er Navnet be-

varet i Blr es-Seba, S. for Hebron paa Vejen
til iEgypten, hvor 2 gamle murede Bronde med
Rildevceld ere de eneste brugelige Rester af den
gamle By.

Beestera (Josva 21 , 27), By i Manasses Stamme,
der tilfaldt Leviterne af Gersons Shegt. Den
kaldes ellers Astarot.

Beet, Joseph Agar, metodistisk Teolog, f. I

Sheffield 27. Sept. 1840 og opdragen i den
wesleyanske Skole i denne By, var i mange Aar
Metodistprsst, indtil han 1885 blev Prof, i

systematisk Teol. ved den wesleyanske Prseste-

skole i Richmond ved London. Han har skrevet

fl. Kommentarer (til Romerbr., Korinthierbr. og
Galaterbr.) samt et Skrift om Holiness as
understood by the Writers of the Bible (3.

Udg. 1883).

Beets, Nicolaas, hollandsk Teolog og Digter,
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f. 13. Sept. 1814 i Haarlem, studerede Teol. i

Leiden og blev 1840 ref. Priest i Heemsteede,
1854 Pnest og 1875—84 teol. Prof, i Utrecht.

I sin Ungdom vakte han stor Opsigt, dels ved
lyriske og beskrivende Digte, der ved deres
Blandfng af dyb Fromhed og enfoldig Hnmor
miudede om Matth. Claudius, dels ved de Skil-

dringer af det holl. Liv (Camera obscura), som
ban skrev under Pseudonymet Hildebrand.

Senere blev han greben af tOpvsekkelsen« og
blev en saare nidkar Pnest. 1848—51 udgav
han Maanedsskriftet Stichtelijke Vren (Opbygge-
lige Timer), der vandt en overordentlig stor Ud-
bredelse. Som Teolog var han afgjort Ireniker

og holdt sig helt borte fra de Kampe, der
gennemrystede den holl. K. Le plus aimable
de* Hollandais var det Navn, hvorunder han
gik baade hjemme og i Udlandet. Hans Skrift

om» Paul us « er overs, paa Dsk. 1858. 1864—85
ndkom der en samlet Udg. af hans Digte.

Begardere. 1220 omtales B. i Louvain, og
o. samtidig nevnes beguini (a: mandl. Beginere,

se d. Art.) I Wien; lidt senere here vi ogsaa
om B. i Antwerpen og andensteds. I den sldste

Tid vare de nederl. B. i Reglen Vaevere eller

Tejrnagere, senere afskrev de Boger. De drog,

trods forskl. paveligc Forbud, om i Landene
som Tiggere, og hvor de kom, segte de at gore

Propaganda for deres relig. Tanker. Fra Flan-
dern bredte de sig over Tyskland til Polen, og
ogsaa i de romanske Lande fandt de Tilhsengere.

Nogle Steder organiserede de sig som regcl-

bundne Tertiariere af Fransiskanerordenen,
andre Steder smeltede de sammen med >den
frie Aands Brodrec (se d. Art.), der hyldede
en panteistisk Mystik. Dels paa Grand af

deres Sympati for den mest yderligt gaaende
Opfattelse af en Kr.'s Pligt til at efterfelge

• Kristi fattige Liv<, dels paa Grand af deres

panteistiske Svajrmerier, bleve de tit forfulgte

som Kscttere, og efter Ref. forsvinde de. Se
Art. Alexianere. Fr. N.
Beginere. Omtr. samtidig med Valdes i Lyon

optraadte Pnesten Lambert le Begue (d. o.

1177) i Liege som Bodsproedtkant, ofte med
st«rke Udfald mod Pwesternes Havesyge og
Tnjlesleshed. De Kvinder, der vare grebne af

hans Pnediken, flyttede sammen i nogle smaa
Huse, der laa ved St. Christoph-Hospitalet 1 Liege

paa en Grund, som tilherte Lambert, for der
at leve et fattigt Frellesliv i Ben og Arbejde
>efter Kristi Love. Lambert var Prsest for

disse hi. Kvinder, der ofte roste sig af heje
Syner, og Modstanderne kaldte dem spottende
cfter ham Bfguines. Dette Navn beholdt de, og
de Stiftelser af lignende Art, som i den felgende

Tid rejste sig andre Steder i Nederlandene,
kaldtes >Begingaarde< (Biguinages). Ogsaa i

Frankrig og Rhinegnene rejste der sig 1 Lobet
af kort Tid saadanne Stiftelser, og o. 1400 havde
selv smaa tyske Stseder deres >Begingaard<.
Korstogenc og de mange Krige bragte en stor

Mxngde Enker og enlige Kvinder i en farlig og
vanskelig Stilling, og for dem vare Begingaardene
ctyndetTilflugtssted. Ogsaa til Schweiz, Bohmen
og Polen naaede denne Losning af den senere
Mlddelalders Kvindespargsmaal. I Reglen boede
10-20 — stundum Here, ikke sjaelden foerre

— sammen i et Hus, der blev styret af en
>Mesterinde< (groot-juffrouw, grande dame), og

alle Beginhusene vare omgivne af en Mur,
der skilte dem fra den urolige Verden. Dragten
var graa, sort eller blaa, med tarveligt Snit;

paa Hovedct bar B. en Hue med hvidt Slor.

I Begyndelsen var det mest velstaaende Kvinder,
der segte til Begingaardene, men allerede fra

Beg. af det 14. Aarh. kom de til at spille

en Rolle som Fattighuse for Kvinder. Deres
Blomstringstid faldt mellem 1250 og 1350. I

Slutn. af 15. Aarh. vare de i Forfald, og der
klagcdes baade over Losagtighed og Ladhed 1

Begingaardene. Derfor bleve de paa Reforma-
tionstiden i Reglen omdannede til Hospitaler
og Fattighuse, men endnu den Dag i Dag Andes
der i fl. belgiske og enkelte hollandske Byer
Begingaarde. Til Optagelse i disse krreves dels
en vis Indskrivningssum (i Gand o. 150 Frcs),

dels en aarlig Rente (o. 100 Frcs). Mange af
Belgiens Kniplinger komme fra Begingaardene.
Om disses Indretning se J. Dahl, Paa hellig

Grand (Krlstiania 1879) S. 97 f. Fr. N.
Begravelse. Fra de aeldste Tider har Om-

sorgen for, at de dodes Legemer ikke bleve
liggende ubegravne, hos alle Jordeus Folk vteret

anset for en hellig Pligt. Pietetsfelelsen for-

drede saadant. Hos Gnckerne ansaas det for

den storste Formastelse at negte en afdod
Begravelsens hellige Ret, da han derved und-
droges Underverdenens Guder, hvem han til-

herte, blev en Afsky for de himmelske Guder
og var foragtet af de dode i Hades (Sofokles's

Antigone). Hos de Kr. gar ikke blot Pietets-

felelsen sig gwldende med Hensyn til Begravel-

sen, men der kommer noget storre til: de
troendes Legemer ere den Hellig-Aands Tempel
(1 Kor. 6, 19); vi tro paa Kodcts Opstandelse;
han, som oprejste Kristus fra de dode, skal

levendegore ogsaa vore dodelige Legemer (Rom.
8, 11). Dcnne Bekendelse maa ogsaa give sig

Vidnesbyrd ved Begravelsen, saaledcs som
det hedder i Prudentius's (d. 410) Psalme: »Du,
Jord, maa nu Legemet gemme, Gud vll det

dog ikke forglemme, men pryde det dejligt med
Mre, til evig hans Billed at baere«. Derfor af-

skyedes ogsaa i Oldkirken den hedenske Baal-

fterd, og Ligene jordedes. De smykkedes ikke

med Blomster, som i Hedenskabet, enten fordi

de Kr. ventede en bedre, uvisnelig Krans,

eller fordi Kristus dode tornekronet. Der var
heller ikke hos de Kr. den jodiske Sky for

at fnerdes mellem Lig, men de samledes
derimod ofte i >Sovestederne< (gr. Koimeteria,

cimetiires) for at laese i de hi. Skrifter og for

at synge og holde Nadver. Liget blev fort til

Katakomben (se d. Art.) eller Graven med Fakler

og under Psalmesang. Ligtaler kendtes neppe
i den sldste Tid ; men ved Graven holdtes Bon
og Nadver, og den dode flk ofte en lille Flaske
Nadvervin med sig; og hvert Aar, naar Deds-
dagen vendte tilbage, blev der mange Steder

holdt Nadver eller Agape ved Graven. Efter-

haanden som Kirkebygninger rejstes, blev det

ogsaa almindeligt, at Pnesterne og fornemme
Lsgfolk begravedes i selve Kirkerne. I Hej-
koret, ved Helgenlevningerne, jordedes Fyr-
sterne og Biskopperne, der havde opfort Kirken

;

efter Rangordning kom saa de evrige Gejstlige

og Lsegfolk til at hvile naermere ved eller fjernere

fra denne Plads. Ligsten med Indskrifter og
Billeder dsekkede over Stenkisterne. Begravelsen
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kunde flnde Sted hver Dag, dog kun i Nods-
tilfaelde om Sondagen. I 6. Aarh. begyndte man
at laese Messer for de dode; og i 8. Aarh.

dannedes Foreningcr, hvis Medlemmer for-

pligtede sig til at laese Messer for hverandre.

I Begyndelsen dannedes saadanne Foreninger

mest af Klosterfolk; men dette forandredes

snart og iik videre Udstraekning. Det var Laeren

om Skaersilden, som saerlig befordrede Sjaele-

messernes Udbredelse. Frygten for Sksrsildens

Kvaler forte ogsaa (fra 10. Aarh.) til, at der
gaves rige Sjaelegaver til Kirke og Kloster,

for derveid at sikre sig, at der blev laest Messer
over de dode. Dc talrige, religiose Gilder
fremmede ogsaa Sjiclemessernes Art og Maengde.

Messer for den afdede blev derfor efterhaanden
Midtpunktet i den kirkelige Akt ved Begravelsen.

Mod dette Uveesen rejste Reformatorerne
-den heftigste Modstand. Luther vil have dette

»Goglevaerk« fuldstaendig afskallet og udfejet af

Kirken; men derfor skal dog de dode jordes

med Tugt og JErc for Troens og Haabets Skyld.

Bestemmelser i det enkelte med Hensyn til

Begravelsen Andes neppe i Reformatorcrnes
' Skrifter. I Genfer Kirkeordning af 1541 hedder
det: >De dode skulle begraves sommeligt paa
det dertil bestemte Sted. De la suite el com-
pagnie nous la laissons a la discrition d'un
chacum. Man afskaffede Misbrugene uden
straks at taenke paa at saette andet i Stedet.
— I den efterreformatoriske Tid divergere An-
skuelserne om, hvem der ved Begravelsen er

den kirkelige Handlings Objekt, enten den dode
eller de efterlevende. Efter den forste Opfattelse

bliver Handlingens Betydning, at Kirken ind-

vier sit her fuldendtc Lem til Hvilen i Herren
med Tak for den ham beviste Naade og med
Bon om hinsidig Fuldendelse. Andre gaa ud
fra, at enhver Kultushandling kun kan fore-

tages med Ievende, og derfor maa ogsaa Kirkens
Gcrning ved Begravelsen kun vaere at tale Trost

o'g Formaning til de efterlevende. I nyeste Tid
have Pastoralteologer, f. E. Kraus, villet for-

midlc disse Opfattelser ved at sige: Hand-
lingens symbolske Del er rettet mod den af-

dede; dens homilctiske Del mod de efterlevende
— men dette bliver atter, f. E. af Achelis,

skarpt imodegaaet som en romersk Remini-
scens. Hovedsagen er og bliver, at Kirken
heller ikke ved Afskeden fra sine dode lader

Guds Ord forstumme, men aflaegger Vidnesbyrd
om Guds Boms Trost og Haab (Rom. 6, 23).

I Rationalismens Tid var Hovedbetragtningen
ved Begravelsen den sentimentale Rorelse ved
at gore Savnet til det storste og ensidig betone
Cravens >Fred<, hvormed man mente Morket
(>0 venlige Grav, i din Skygge bor Fred; diu
tavse Indvaaner af Sorgen ej v£d«). Det gen-

vakte Trosliv maatte ogsaa eve sin Indflydelse

paa hele den kirkl. Begravelseshandling. Men
dens Ordning i Enkelthederne udformer sig

paa mangfoldige Maader i de forskellige Egne.
— Kirkeretten skelner mellem hojtidelig
B., hvortil horer Ligfolge under Praestens

Ledsagelse, Klokkeringning, Psalmesang, Jord-
paakastelse, og — for saa vidt det begaeres —
Ligpraediken ; og still e B., hvor intet af det
anforte finder Sted. Denne sidste var en Straf

for Forbrydere, Selvmordere og bandsatte, som
ikke vare afloste (Forbryderes Begravelse fjernt

fra den indviede Jord er kaldet jEselsbcgravelse,

sepultura asinina efter Jer. 22, 19). Straffeloven

af 1866 har for Danmarks Vedkommende haevet
denne Bestemmelse. Ifolge Danmarks og Norges
Kirkeritual maa de, >som ikke ere af den rene
og rette Bekendelse med vores Kirke, blive i

Kirkegaardene begravne iblandt andre Kristne,

dog uden nogen Jordpaakastelse af Praesten,

Tale eller Ligpraediken*. Efter at Begravelser i

Kirkerne af hygiejniske Hensyn ere blevne for-

budte (i Danmark og Norge 1805), og Assistcns-
kirkegaarde anlagte udenfor Byerne, ere »Kirke-
gaardene' efterhaanden til en vis Grad blevne al-

mindelige borgerlige Begravelsespladser, og Rets-
bestemmelserne for disses Anvendelse blevne
langt videre. Men > borgerlige* Begravelser
(»: B. uden Praestens Medvirkning) maa for
Danmarks Vedkommende dog kuu finde Sted
med meget vaesentlige Indskraenkninger: et
Fadervor maa bedes ved Graven, hvorhos det
af vedk. Sognepraest— i Kbhvn. af Biskoppen —
skal kunne tillades, at der af Folget afsynges
ham forud forelagte passende Salmer (Anordn.
22. Jan. 1897). Iovrigt maa henvises til de
saerlige Artikler om vedrorende Forhold, saa-

som Bisaettelse, Gravtale, Jordpaakastelse, Kata-
komber, Sarkofager, Kirkegaard, Klokkering-
ning, Ligbraending, Ligpraediken, Ligtale, Selv-

mordere o. fl. A. J.

B. af de dodes afsjaelede Legemer var hos
Israeliterne, som hos de fleste andre seml-
tiske Folk, den eneste brugte Gravskik. Lig-

braending, som vi se traenge frem i Europa i

Broncealderen, og som saerlig blev almindelig
iblandt Romerne, indtil den henimod Aar 200
e. Kr. atter tog af, fik aldrig Indpas, om den
end fandt Sted ved enkelte Lejligheder, som
for at redde Lig for uvaerdig Behandling af

Fjender (1 Sam. 31, 8—13) og muligvis ogsaa

under Pest og Smitsot (Amos 6, 10). At
braendes i Hd var efter Loven (3 Mos. 20, 14

og 21, 9) saerlig Straf for de mest vanaerende
Forbrydelser. Det at ligge ubegravet ansaas

for en stor Ulykke og Skaendsel, og det var
en from Kaerlighedsgerning at begrave de Lig,

man traf paa. B. selv er i sine Enkeltheder,

saerlig fordeaeldreTider, kun ufuldstaendig kendt,

og vi maa nojes med de Antydninger, vi finde

i Biblen. I Reglen afveg vel B. hos Israel 1

sine Grundtraek ikke meget fra Nutidens Ara-
beres; men den var naturligvis i det enkelte

noget forskellig efter Tiderne og saerlig efter

den dodes Stilling og Formuesforhold. I senere

Tider foregik B. hurtigt efter Doden (Ap. G.

5, 6 og 10); i Patriarkernes Dage synes der
derimod at vaere hengaaet laengere Tid (1 Mos.

23, 2 f). De efterlevende kyssede under Graad
deres kaere afdode (1 Mos. 50, 1); Ligct vad-
skedes (Ap. G. 9, 37) og svobtes i Ligklaeder

(Joh. 11, 44; Mt. 27, 59 osv.). For at daerape

Liglugt anvendtes vellugtende Salver o. Iign.

(Joh. 19, 39, smgl. 12, 7). Liget bares paa
en Baare (2 Sam. 3, 31) eller i en aaben Kiste

(Lk. 7, 14), fulgt af Slaegt og Vcnner, ofte i

stort Antal (Ijob 21, 32—33), fra Sorgehuset
under Sorgesange, stundum med Musik (Mt.

9, 23 osv.), til Graven. Der tales ogsaa om
Klagekvinder (Jer. 9, 17). Ligene bisattes ofte

i en af de mange Klippehuler i Bjergene, og
Sten vaeltedes for Indgangen. Der udhuggedes

Digitized byGoogle



Begravelse — Bekker. 251

ogsaa Grave i Klipperne, ofte med flere Kamre
og Trapper; saaledes allerede i 8. Aarh. f. Kr.

(Jes. 22, 16: Sebnas Grav). Velhavende Familier
havde egne Familiebegravelser. Ligene hen-
lagdes uden Kiste enten paa Gulvet eller paa
tioenke, udhnggede i Klippen. For at forbedre
L.uften antaendtes Regelser, naar Graven aab-
ncdes. Heri, som paa andcu Maade, udfoldedes
si" og til stor Luksus, ligesom ogsaa ved Ligenes
Udstjrrelse med Smykker o. lign. Hensmuldrede
Ben af tidligere Begravelser saraledes ofte, for

at give Plads for nye, i smaa Kister (Ossuarier),

hvoraf en Del ere fundne ved Jerusalem og
andre Steder, af og til med de dudes Navne
indridsede udenpaa. Indskrifter paa Grave
Andes yderst sjelden og ikke far efter Makka-
bteernes Tider. I Josafats Dal ved Kedron er
der bevaret nogle i Klippen udhuggede Grav-
bygninger fra en sen Tid. Man havde ogsaa
Grave som vore, lodret gravede i Jorden; Grav-
pladser med saadanne benyttedes mest af fattige

(Jer. 26, 23; 2 Kong. 23, 6; Mt. 27, 7 osv.).

Slige Grave kunde ofte vterc ukcndelige (Lk.

11, 44). r senere Tider kalkede man Gravene
(Mt. 23, 27) for at advare forbifarende, at de
ikke skulde blive urene ved at berere dem.
Gravene fandtes altid udenfor Byerne eller i

Haver. En i Klippen udhugget Grav (fra

Romertidcn) med Kamre, der er funden halvt
under Gravkirken i Jerusalem, antages for

Josef af Arimathseas Grav. Kun Patriarken
Josef lagdcs i Kiste (1 Mos. 50, 26) efter aegyp-

tisk Skik; ellers brugtes Ligkister ikke. De
Sarkofager, der ere fundne i >Kongernes Grave*
Nord for Jerusalem, tilhere Dronning Helene
af Adiabene og hendes Sltegt; en af Kisterne

bar syr. Indskrift. V. S.

Behemot (Job. 40, 10), egentl. et kolossalt

Dyr, Betegnelse for Nilhesten.

Behm (Bohemus), Martin, Psalmedigter, f.

16. Sept. 1557 i Lauban i Lausitz, studerede i

Strassburg, blev ferst Skolelterer og derpaa
Diakon i sin Fedeby, 1584 Praest i Breslau og
1586 Sognepraest i Lauban, hvor han dede 5.

Febr. 1622. Han bar digtet over 500 Psalmer.

En af disse (>Herre Jesu Christ, mit Leffneds

Liosc) fandt i Overs. Optagelse i Kingos Psalme-
bog og er derfra gaaet over i senere Psalme-
boger. M. B. Landstad bar givet en ny Overs.,

der Andes i bans Psalmebog som Nr. 619.

Beich, Laurits, f. paa Laalland (Fodselsaar

ubekendt), var i 25 Aar indtil sin Ded 1729
Sognepr. i Stiftsbjergby paa Sjaelland. Han er
Forf. til en Maengde Psalmer og asketiske Skrif-

ter, der i sin Tid havde betydelig Udbredelse,
deriblandt rimeligvis ogsaa til Passionspsal-

merne >Rosen iblandt Torne<, som den jed.

Konvertit, F. C. Fromm, 1 en Udgave, der vist

cr fra Midten af det 18. Aarh., udgiver sig for

at vsre Forf. til. K. T.

Bekendelsesskrifter, se Art. Confessio og
Symboler.
Bekendere (confessores) kaldtes i Oldkirken

de Kr., som med Deden for 0je vedkendte sig

deres Tro paa Kristus og deres Kristennavn.
B., »den straalende Haer af Kristi Kaemper, der
red tapper Kamp imod Verden havde ydet
Gad et berligt Skue og efterladt Bredrene et

godt Eksempelc , vare hojt jerede. Nogle Steder,

som i Carthago, tillod de sig at udstede > Freds-

breve" for Sltegtninge og Venner, der vare faldne
under Forfolgelserne, og kraevede, at de, der
havde saadanne Fredsbreve, uden videre skulde
genoptages i Menigheden. Mod en saadan Mis-

brug af B.'s formentlige Rettigheder optraadte
Cyprianus af Carthago (se d. Art.).

Bekker, Balthasar, en Praestesen, f. i Mets-
lawier i Friesland 20. Marts 1634, studerede
Filosofl og Sprog 1 Groningen (hvor den be-

ramte Orientalist Jacob Alting, hvis Vaerker
han siden udgav, var hans Lserer i Hebr.) og
siden TeolQgi i Franeker, hvor han blev Rektor.
1657 blev han Praest i Oosterlittens og vandt
Ry ved sine Katekismetimer med de unge.

For at lette Bornenes Tilegnelse udgav han en
rimet Katekisme (Gerijmdc Kinderleer). 1665
blev han Dr. theoi. i Franeker og Aaret efter

Praest i denne Universitetsby. B. var siden

sine Studenterdage en Discipel af Descartes,

hvis Filosofl af de rettroende reformerte be-
tragtedes som en sikker Vej til Arminianisme
og Rationalisme. Da nu Rygtet gik, at hans
populaere Laereboger (Gesneeden Broodt voor de
Kristenkinderen, 1668, og Vaste Spijze der vol-

maakten, 1670) vare plettede af disse Kaetterier,

kraevede Regeringen Fakultetets Dom, og Frane-
kers Teologer fordemte en Del Ssetninger som
>coccejanske og cartesianske Nyheder<, ja talte

endog om Socinianisme. > Vaste Spijzet blev
forbudt, og efter forgceves Diskussioner med
Frieslands Synode greb B. med Glasde Lejlig-

heden til at forlade Provinsen. Efter flere

Ansaettelser kom han 1679 til Amsterdam,
men hans Anskuelser vakte snart ogsaa her
Mishag. Det naeste og de folgende Aar viste

sig en stor Komet, der gav Anl. til mange
Udtydninger. 1683 udgav B. en Ondertoek van
der betekening der Comelen, hvori han bestred

Himmelvarsler om godt og ondt og forklarede

Faenomenet naturmoessigt ; den hi. Skrifts For-

bud mod Trolddom gjaldt ogsaa slig Varsels-

tagning. I 1691 begyndte han Udgivelsen af

sit beremte Skrift De betooerde Wereld (fuldst.

Udg. Amsterdam 1693), der skaffede ham euro-

pteisk Ry, men alle ortodokses Had. Descartes's

Filosofl, med dens Ltere om de 2 forskelligt

virkende Substanser (Aand og Legeme), benyttes

her som Grundlag for en Kritik af Datidens
Laere om Magi, Besaettelser, Pagt med Djaevelen,

Hekse, Varulve osv. En Aand, hvis Vaesen er

Taenken, kan ikke, uden Iegemlig Formidling,

virke paa en anden Aand, langt mindre paa
Legemer; Skriften laerer nu vel Virkeligheden af

hojere Aander, men intet om umiddelbar Ind-

virkning af dem paa os, Guds Magt maatte da
ferst give dem et Legeme. Men Djaevelen er

bunden i Helvede og kan derfor ikke >besiette<

Mennesker. Skriftens Tale om de onde Aander
er oftest allegorisk eller at tage som Akkommoda-
tion til Folketroen. Fristelsen i Paradiset er

ligesom Kristi egen at forstaa om indre Kampe.
B. anbefaler varmt at beflitte sig paa Guds-
frygt hellere end paa den gaengse Djaevlefrygt;

den Laere om Djaevelen, man udgiver for Bib-

lens, ophaever Monoteismen. — Klagerne 1

Konsistorier, Klasser og Synoder strommede
snart ind, og en Flod af Stridsskrifter fulgte efter

for at tilintetgore Virkningen af denne >til

evigt Morke vaerdige< Bog. Kirkeraadet i >Her-
vormde Gemeente< i Amsterdam anklagede
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ham paa Synoden i Edam 1691, han suspen-
deredes fra sit Embede, og da han ikke vilde

genkalde, afsattes han. Konsistoriet udelukkede
ham endvidere fra Nadveren, saa han maatte
slutte sig til den wallonske Menighed. Han dede
i Amsterdam 11. Juli 1698. 13. var en laerd

Maud, arbejdsom og kritisk, from og bibel-

kyndig, men i mange Henseender en Forleber
for Rationalismen, og hans Sideordnen af Fornuft
og den hi. Skrift som Principer for den kr.

Laere vakte med Rette Betcenkelighed. Det
Dedssted, han (og hans Efterligner Thomasius)
gav Overtroen, har imidlertid, rent bortset

fra den knlturhist. Betydning, paa mange
Maader virket religiost frigerende indenfor
Protestantismen. B. havde ogsaa Navn som
Digter. J. O. A.

Bekkh, Johann Joseph, Jnrist og Notarius

1 Strassburg 1650—60, kom senere til Eckeru-
fOrde i Holsten, hvor han var Sekretser, og
levede tilsidst uden Embede i Kiel. Hans
Dedsaar er ukendt. Han udgav 1660 under
Titlen >Geistliche Echo< 27 aandelige Digte.

Et af disse er oversat af H. A. Brorson (>Min
Sjael, hvo vilde va?re«).

Bekkos, Johannes XI), Patriark i Konstan-
tinopel 1275—82, var Kartofylax (Arkivar) under
Patriarken Josef, der var en Modstander af La-

tinerne og den kirkl. Union med dem. Kejser

Mikael Pakeologos's Politik og Nikeforos Blem-
mydes's Skrifter bragte J. B. til ogsaa at vsere en
Ven af Unionen, og som Patriark vedkendte han
sig dette Standpunkt, selv efter at der var
indtraadt et Omslag i den bysantinske Kirke-
politik. 1282 blev han derfor afsat, og Josef

var igen i nogle Maaneder Patriark. Da Josef

blev efterfulgt af en ny Patriark, Gregorios fra

Kypern, maatte J. B. vandre 1 Landflygtighed,

og han dede 1 Ftengsel 1293. Hans Testamente
viste, at han til det sidste stod paa Unionens
Side. Den havde han forsvaret i en Reekke
sterre ogmindre Skrifter; i det storste af disse,

>Om Enighed og Fred ml. Kirkerne i det gl.

og nye Rome, soger han at godtgere, at de gl.

gr. Fsedre (Athanasios, Kappadokierne, Kryso-

stomos osv.) have delt Latinernes Opfattelse,

medens Fotios, Nikolaos af Methone og Theo-
fylaktos ere Ophavsmsend til det gr. Dogme.
Hans Skrifter ere blevne en Fundgrube for alle

den kirkl. Unions Venner 1 den felgende Tid.

Bel, se Baal.

Bela (1 Mos. 14, 2), en Kongestad 1 Siddims-

dalen, der alenc undgik Sodoma-Distriktets 0de-
laeggelse. Dens Beliggenhed maa seges S0. for

det dede Hav. Den hed siden Soar (se d. Art).
— B. er ogsaa Navnet paa en edomitisk Konge

(1 Mos. 36, 32), en Sen af Benjamin (1 Mos.

46, 21), hvis Efterkommere oftere omtales, og
paa en Mand af Rubens Stamme (1 Kren. 5, 8).

Belamon (Judit 8, 3), By ved Jisreels Slette,

der af nogle identificeres med Baal Hamon.
Formentlig er det den samme, der 1 Judit 4, 3

kaldes Belmen og i 7, 3 Belthem.

Beldenak, se Andersen, Jens.

Belgien er 29,455 Kv. Km. stort og havde
1890 6,069,321 Indbyggere. Af disse ere kun
o. 30,000 Protestanter, af ref. Type (se Belgiske

Bekendelse); det nejagtige Tal kan ikke opgives,

da den konfessionelle Statistik standser ved 1846.

Forfatningen af 7. Febr. 1831 gav almindelig

Kultusfrihed og tilsagde de forskl. Rellgions-

samf. Statens Understettelse. I Spidsen for den
rom.-kat. K. i B. staar /Erkebiskoppen af Ma-
lines og ved Siden af ham 5 Biskopper i Bruges,

Gand, Tournai, Namur og Liege. Den rom.-
kat K. modtager aarlig 44/6 Mill. Francs i Under-
stettelse af Staten til Lonning af Prsesterne;

disse kunne fjernes paa Biskoppens Vink. 1833
blev der oprettet et rom.-kat. Universitet,

som 1835 blev henlagt til Louvain, der i den
nyeste Tid er bleven et Knudepunkt for den
jesultiske Videnskabelighed, tildels ogsaa for

den kr. Soclalisme i rom.-kat. Skikkelse. Efter

den nye Skolelov af 20. Sep. 1884 er der op-

rettet en stor Maengde frie Skoler, som ledes i

ultramontan Aand, og det rom.-kat. Parti har
i lsengere Tid veeret Regeringsparti 1 B. 1890
fandtes der 218 Mandsklostre med 4775 Be-

boere, 1425 Kvindeklostre med 25,322 Beboere,

og dette Tal er siden, takket vsere den nye
Skolelov og det klerikale Regimente, snarere

steget end aftaget.

De belg. Protest, danne dels en Nationalk.

(Union des Eglises (oangiliques protestantes de
la Belgique), der af Staten modtager Lenning
til sine Prsester, dels en Frikirke (Eglise Chrt-

tienne Missionaire Beige), der intet har med
Staten at gere. Til Nationalk. herer 16—18,000
Medlemmer, til Frik. o. 9000. Beggc Samfund
styres af Synoder; Prsesterne uddannes i Ud-
landet, for Frik.'s Vedkommende i Reglen i

det fr. Schweiz.

Belgiske Bekendelse, den (Confessio Belgica),

var oprindelig et Privatskrift (Confession de fog),

forfattet 1561 af Calvinisten Guy de Bres (se

d. Art.), der var virksom for Reformationens
Udbredelse bl. Wallonerne. 1562 udkom denne
> Bekendelse* paa Flamsk, 1562 blev den over-

sat paa Hejtysk og Nedretysk, 1566 vedkendte
en wallonsk Synode i Anvers sig tlen. 5. Okt
1571 bestemte en Nationalsynode for de wal-

lonske og flamskc Menigheder, som holdtes 1

Embden, at alle Synodens Medlemmer, og for

Fremtiden alle protestantiske Prsester i de wal-

lonske og flamske Menigheder, skulde under-

skrive den. Ogsaa 1 Dordrecht (29. April 1619)

blev den godkendt, og denne Synode under-

kastede dens Tekst et omhyggeligt Eftersyn.

Siden den Tid er den og Heidelberger-Kate-

kismen blevne Symboler for de ref. Kirkesamf.

i Holland og Belgien, og ogsaa den holl. K.

i Amerika vedkender sig den. Den bestaar

af 37 Artikler. Baade dens Bygning og en-

kelte Udtryk vidne om, at Forf. har haft den
fr. Bekend. (Confessio Gallicana) af 1559 for

0je.

Belgrad er Saede for en gr.-kat. Patriark,

der styrer den gr.-kat. K. i Kongeriget Serbien.

Dette kirkl. Omraade herte tidligere under
Patriarkatet i Konstantinopel, og, selv efter at

Fyrstendemmet Serbien var dannet, var det af-

hsengigt af Patriarken i Konstantinopel, men
ved Synodal-Dekretet af Okt. 1879 blev K. i

Fyrstendemmet (nu Kongeriget) Serbien er-

klseret for selvstaandig, og Patriarken i B.

stillet lige med de evrige autokefale gr.-kat.

Patriarker.

Belial eller, som de Gr. talende Jeder sagde,

Beliar er Navn paa Djaevelen (2 Kor. 6, 15 f.;

jfr. 5 Mos. 13, 13; 2 Sam. 23, 6; Ps. 18, 5;
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Nahum 2, 1). Det hebr. Ord belijaal betyder
Ondskab, Slethed.

Bell, Andrew, eng. Priest og Ptedagog, f.

1752 i St. Andrews i Skotland, blev Lterer ved
en Skole for forreldrelose Bern i Naerh. af

Madras. Der fandt ban (1790) paa at bruge de
jeldre Elever som Lierere for de yngre, og
efter at vaere kommen tilbage til England
udgav ban 1797, under Titlen An experi-

ment in education, en Beretning om den af

ham benyttede >indbyrdes Undervlsningc.
Samtidig havde Joseph Lancaster (se d.

Art.) begyndt at bruge den samme Under-
visningsmetode, hvorfor den kaldes den Bell-

Lancasterske. A. B. dede 28. Jan. 1832 i Grev-
skabet Cheltenham i England og efterlod sig

en stor Formue, der kom forskl. velgorende
Stiftelser til gode.

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo,
rom. Kardinal, blev fadt 4. Okt. 1542 i Monte-
pnlciano i Toscana. Hans Fader var en fattig

Adelsmand. hans Moder en Sester til Pave
Marcellus II. Allerede som lille Dreng be-

gyndte B. at lege Predikant, og som ung skrev

han Digte, bl. a. en Hymne til Jomfruelig-

hedens Pris; en Hymne af ham til Maria
Magdalene bar faaet Piads i Breviariet. Hans
Fader havde bestemt ham til en politisk Lebc-
bane, men hans Moder enskede at se ham som
Jesuit, og 1560 lod han sig optage som Novitse

hos Jesuiterne i Rom. Hos dem udnuerkede
han sig ved sin store Flid, og for yderligere at

samle humanistiske Kundskaber gik han 1563
til Firenze og senere til Mondovi. 1567 be-

gyndte ban at studere Teol. i Padova, og efter

et 3-aarigt Studium der blev han sendt til

Louvain for at optroede som teol. Laerer. Paa
Vejen dertil modtog han i Gand Diakon- og
Pnestevielsen af Biskop Cornelius Jansen den
aeldre (d. 1576). Han var den ferste Jesuit,

der Uerte offentlig i Louvain, hvor Thom-
istnen sad til Hejbords, og i sine Foredrag
over den skolastiske Teol. angreb han straks

Michael de Bay (se d. Art), >dog ikke under
Dr. Michaels Navn, men under gi. og nye
Kctteres Navne«. I Louvain studerede han
ivrig Kirkeftedrene og de middelalderlige Teo-
loger; en Frugt af disse Studier blev senere
hans Skrift: De teriptoribut ecclesiasticis. Op-
holdet i Louvain blev navnlig ogsaa betyd-
ningsfuldt for ham, fordi han de> havde Lejlig-

hed til at here Protestantismen at kende paa
nttrmere Hold end i Italien. I Louvain pne-
dikede han ogsaa ofte, og han mener at have
erfaret, at hans Prtedikener tjente flere til Op-
vtekkelse.

1576 sendte Lsgerne ham, paa Grand af
hans skrebelige Helbred, tilbage til Italien, og
i Fedrelandets Luft genvandt han sine Krrefter.

Gregor XIII overdrog ham derpaa det Hverv
ved det nys oprettede Collegium Romanum at

holde Forelnsninger over Mellemvrerendet mel-
lem Romerk. og Protestanterne, og Frugten af

11 Aars Forehesnlnger blev hans Hovedverk:
Disputationes de controversies Christiana fidei

adversus hujut temporit hareticos (1586—93),
et dogmatlsk Sidestykke til Kard. Baronios An-
oaler; det er blevet en Fundgrube for alle senere
rom.-kat. Kontrovers-Teologer. I Afsnittet om
den stridende K. Andes den beremte Paastand,

at >K. er lige saa synlig og haandgribelig som
Kongeriget Frankrig og Republikcn Venezia«.

Mod dette herde og skarpsindige Vrerk udkom
der en Mrengde protestantiske Modskrifter.

Martin Chemnitz bekempede det i sin Examen
concilii Tridentini, Johann Gerhard fejdede mod
B. baade i sine Loci og i et serligt Skrift, og
Jesper Brochmand gennemgik i et udferligt

V«rk Punkt for Punkt den jesuitiske Dogma-
tikers Indvendinger og Angreb. 1589, endnu
for det store Kontroversskrift var sluttet, fulgte

B: med Legaten, Kard. Enrico Gaetani, til

Paris, hvor han var under Henrik IV's Be-
lejring af Byen (Maj—Aug. 1590); der skrev

han et Brev til de ft*. Biskopper med Advarsel
mod deres Plan om at velge sig en af Rom
uafhiengig Patriark. Efter Hjemkomsten til

Rom forfattede B., under Clemens VIII, For-
talen til den nye Udg. af Vulgata, der var bragt

i Stand efter bans Forslag (om Uredelighederne

1 denne Fortale se Ddllinger-Reusch's Udg. af

B.'s Selvbiografi 118 f.). Clemens VIII over-

vaeldede ham med Velgerninger. 1592 blev

han Rektor for Collegium Romanum, 1594
Provinsial for Jesuiterne i Napoli, 1599 maattc
han, trods sin Vegring, paa Pavens udtrykke-

lige Befaling, tage iraod den rede Kardinalhat,

og 1602 indviede Clemens VIII ham personlig

til iErkebiskop af Capua. B. var en overordent-

lig nidk-er Biskop, der prsdikede hyppigt og
ferte et tarveligt Levned. Under Paul V blev

han indviklet i teol. Fejder med Paolo Sarpi,

Kong Jakob I af England og den skotske, rom.-

kat. Jurist William Barclay. Over for disse

3 Modstandere forsvarede han sin ultramontane
Opfattelse af Pavens Magt over Fyrster og Folk.

I sine Disputationet indremmede han, at Paven
vel ikke >i Kraft af guddommelig Ret< liar

verdslig Magt — en Paastand som under Siztus

V en kort Tid bragte hans Vffirk paa Forteg-

nelsen over de forbudte Beger— men for Under-
saatternes Frelses Skyld kan en Pave afsaette

en Fyrste (som Pius V havde afsat Elisabet af

England) og ogsaa gribe ind i andre verdslige

Sager. Men han udtalte tillige (som Mariana),

at Fyrsterne have faaet deres Magt ved Fol-

kets Valg, og at saadanne Fyrstevalg ber gaa
for sig under Pavens Ledelse. Over for de
ovennsvnte Modstandere begrundede han disse

Paastande, navnlig i Tractatus de potentate

sumtni pontifici* in rebus temporalibut, hvor
han uden Omsveb forsvarer Dronning Elisa-

bets Afssettelse og udtaler den berygtede Sst-

ning, at Apostlene og de ferste Paver ogsaa

vilde have afsat Fyrster, hvis der havde v«ret
Lejlighed dertil.

B. var Medlem af Kardinal-Kongregationerne

for det hi. Offlcium, Indez, de hi. Riter, Af-

laden, Propagandaen osv, og tillige Protektor

for fl. Klostre. Det var ikke underligt, . at der
kunde blive Tale om at vielge denne ansete og
lerde Kardinal til Pave, og i Konklavet 1605
efter Leo XI's Ded var navnlig hans Ven,
Kard. Baronio, virksom for hans Valg. Men
han blev ikke valgt, og han siger selv, at han
ikke vilde have gjort sig den ringeste Umag
for at naa en Vrerdighed, som i hans 0jne kun
var >farlig Maje og mejefuld Farec I sine

sidste Aar styrede han Bispedemmet Monte-
pulciano, men tilsidst trak han sig tilbage til
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Jesuiter-Kolicgiet S. Andrea i Rom, sysselsat

med at skrive Opbyggelsesskrifter. Der dode
ban 17. Sept. 1621.

B. var lille af Va?kst, uanselig af Ydre, jsevn

og venlig i sin Optraeden, frimodig i sine Ord

;

de samtidige fandt, at han skrev bcdre, end
han talte. Han roser sig af at have indledet

den Proces, der forte til, at Ignatius Loyola
fik Helgenkronen, og hans Ordensbredre have
til forskl. Tider, sencst under Leo XII og Leo
XIII, gjort sig Umag for at faa ham selv

helgenkronet, til yderligere Forherligelse af

Ordenen og dens Dogmatik; men indtil videre

maa B. i Kirkesproget nejes med Titlen: >Guds
wrvaerdige Tjcnerc. B. var en maadeholden
Forsvarer af Pavens Ufejlbarhed; kun naar
Paven i et Dekret vender sig til hele K., er

han efter B.'s Mening ufejlbar. Mange senere

rom.-kat. Teologer have haft Vanskelighed ved
at forstaa, hvorfor Pavens Ufejlbarhed skulde
vaere afhengig af, om han vender sig til den
hele K. eller kun til en Del af K. Men B.'s Op-
fattelse trsengte sejrrig igcnnem paa Vatikaner-

Konciliet. — Hans samlede Va:rker ere ud-
givne i Kdln 1617 f. i 7 Bd., i Paris 1873—74 i

12 Bd. Hans Selvbiografl, nedskreven 1613, er

i tysk Overs, og med oplysende Noter udg. af

DoIIinger og Reusch (Bonn 1887). Fr. N.
Bellintts, Olaus Stephani, er rimeligvis f.

paa Gaarden Krigsta (herfra Navnet B.) i

Lundby Sogn ved Vesteras. Sikkert fejlagtig

er den, ferst i 18. Aarh. fremkomne, Angivelse,

at han skulde vsere f. 1515 og saaledes ved
sin Dad have vwret 103 Aar gl. I Aug. 1562
immatrikuleredes ved Rostock's Universitet en
•Olaus Stephani Sweats*, som rimeligvis er

B. Siden trseffc vi Mag. Olaus som Hof-

pnedikant hos Kong Johan, men han be-

fordredes >snart< (1570) til Sognepr. i Ockelbo,
blev 1581 Sognepr. i Gene og 1589 Biskop i

Vesteras. B. herte til de Maend, som i god
Tro sluttede sig til Kong Johans Kirkepolitik

og 1577 antog den nye Liturgi; men hans gode
Vilje til ikke derfor at opofre den luth. Tro
viser sig i alt Fald ved det af Stiftet Vesteras's

Pnesteskab (Sept. 1592) forfattede Benskrift til

Kongen om Befrielse fra Liturgien, hvis ube-
tenksomme Godkendelse pinte deres Samvittig-

hed. Ved Kongens Ligfserd prsdikede B. i

Slotskapellet. I Upsalamodet 1593 tog hanvirk-
som Del. Den 26. Fcbr. holdt han Foredrag
om de Anliggender, som skulde dreftes, og for-

manede Pnesteskabet til at overveje dem i

Venskab og Broderlighed. Da Konciliets For-

handlinger om Lceren aabnedes 3. Marts, laeste

Vesteras-Bispen Kollekt og Velsignelse >med
lydelig Rostc Den 6. Marts gjorde han og

andre Afbigt, fordi de havde godkendt Litur-

gien. Efter en Beretning om Medet var det

B., der med Abo-Bispen og nogle Praester for-

drede Indfajelsen af Ordet «CaIVinister« i

Madets Beslutning, hvilket sluttelig sejrede.

Kong Sigismunds 0nske om at blive kronet af

B. blev ikke opfyldt. Under Striden mellem
Sigismund og Karl segte B., saa loyalt som
muligt, at styre mellem Scylla og Karybdis,

men ved Aar 1606 bred Stormen les. Den
hemmelige Papist Borlangius, som i Hasten
1605 kom fra Danzig, og som indvikledes i

Petrus Petrosas Sag, havde ved Vintertid fundet

Herberg i Vesteras's Bispegaard og havde hart
Bispen beklage den Uret, der var sket Kong
Sigismund. Nu fremdroges ogsaa, siges det,

B.'s Opforsel under Liturgistriden og ved Kong
Sigismunds Komme 1598. Skant han ved Ed
skal have bevidnet sin Uskyldighed, blev han
uden Undersogelse skilt ved sit Embede, dog
ikke, som seedvanlig opgives, paa Orebro Rigs-

dag, men ved et kgl. Brev af 8. Sept. 1606,

paa Gr. af >den ostadigbet, som hafwer
funnitz hoos M. Olof Stephani <. Ferst 1608
blev han genindsat i sit Embede, som han
derefter beholdt til sin Dad 1618. Tre Uger
far denne skal han have visiteret i Dalarne.
B. roses som en nidkaer og duelig Embeds-
mand. Ofte var han sin egen Skriver; tidlig

om Morgenen udferdigede han Fuldmagter og
Breve. Skant hans Eftergivenhed i de haarde
Tider var for stor, var han dog i Hjertet en
from Mand med luthersk Tro. O. A.

Belloy, Jean Baptiste de, /Erkebiskop af
Paris, f. 9. Okt. 1709 i Nssrh. af Beauvais,
blev 1751 Biskop af Glandeves, 1755 Biskop
af Marseille. Efter Konkordatet blev B. iErke-
biskop af Paris og senere Kardinal. Han dede
10. Juni 1808 i Paris, agtet og elsket af alle.

Belsasar, i Daniels Bog (5, If.; 7, If.) en
Konge i Babylon, efter hvis Mord Riget kom
i Persernes Hajnder. B. omtales kun i Biblen;
de Forfattere, der anfere Navnene paa Kongernc
i Babylonien (se d. Art.) i deres Rrekkefelge,

nasvne ikke B. Derimod omtaler Kong Nabn-
nahid (Nabonnedos) i en af sine Kileindskrifter

sin icldste San Bel-sar-uzur (d. e. >Bel! Beskyt
Kongen <), aabenbart det samme Navn, som i

Daniel gengives ved B. Man bar deraf sluttet.

at den lidet duelige Kong Nabnnahid (556—539)
i sine sidste Aar har taget denne sin San til

Medregent og overladt ham Styrelsen af Ba-
bylon. Men den for nogle Aar siden fundne
Kileindskrift, hvori bl. a. Babylons Fald ffor-

taelles, omtaler aldeles ikke B. som Styrer eller

Regent i Babylon. Man har derfor formodet.
at B. i Daniel henherer til en anden Tid, f. E.,

at han skulde have gjort Oprar imod Kyros
ell. Kambyses og holdt sig i Babylon 1 2—3
Aar. Daniel havde nemlig et af sine Syner i

hans 3dje Aar (8, If.). Men intet taler for

Rigtigheden af denne Formodning. Snarere
kan det antages, at Forfatteren af Daniel, der
har en Del gode Efterretninger, men ikke syncs
vel bevandret 1 Babyloniens politiske Historie,

har forvekslet B. med en anden Konge. Da
B. kaldes >Sen af Nebukadncsar<, er det muligt,

at B. er forvekslet med Evil Merodak, dennes
Sen og Efterfelger, der regerede 2—3 Aar
(561—559). Han skienkede Jojakin Fribeden.
men dette udelukker ikke, at han har vteret

den overdaadige Konge, som beskrives i Dan.
5, 1 f. Netop i de samme Aar stifles Perser-
riget af Kyros. Der siges ikke udtrykkeligt i

Daniels Bog, at B. var den sidste Konge i Ba-
bylon, og at den persiske Erobring fulgte straks

efter; der siges kun, at han blev drcebt Natten
efter, at Daniel havde tolket den gaadefnlde Skrift

paa Vaeggen (5, 5—30). — Det Navn, Daniel
8k (1, 7), Beltsasar, er forskelligt fra B., men
er ogsaa et aegte babylonsk Navn (>Beskyt
hans Liv!«). V. S.

Belsham, Thomas, eng. Unitarieprsest, f. i

Digitized byGoogle



Belsham — Benedict. 255

Bedford 1756, var i 3 Aar Priest for en Dis-

senters-Menighed i Worcester. 1781 blev han
Forstander for Akademiet i Daventry, hvor
han selv var opdraget. Da han havde lidt

Skibbrnd paa sin calvinistiske Krdmsopfattelse
og var bleven Unitarier, blev han Forstander
for Unitariernes nye Skole i Hackney; senere
blev han Priestleys Efterfelger i Gravel Pit og
tilsidst Pnest ved Unitariernes Kirke i Essex-
Street 1 London. Han dode 1819. T. B. var
i Beg. af dette Aarh. Unitariernes Leder, og
han forsvarede dem i nogle Breve til Biskop
Howley af London, hvori han bl. a. udtalte,

at Unitarierne i de sidste 20 Aar ikke havde
angrebet den eng. Statsk., og at ingen af dem
onskede dennes Fald.

Belsheim, Johannes, Husmandssen fra Val-
dcrs, er f. 21. Jan. 1829. Efter at have vseret

Gaardsgut og Skolelserer studerede ban Teol. og
blev Kand. 1861. Efter nogle Aars fortsat Lserer-

virksomhed blev han 1864 Sognepr. til Syd-
varanger og 1870 til Bjelland. I 1875 tog han
Afsked og har siden boet i Christiania, syssel-

sat med litenere og videnskabelige Arbejder.
Han nyder hertil offentlig Understottelse. Hans
litersere Produktion har vseret rig og omfat-
tende. Sterst Anseelse har han vundet som
Tekstkritiker og Udgiver af gamle Bibelhaand-
skrifter. A. B.
Bema (flqfia, af ftaivio, paa Latin tribunal,

presbyterium, tanctuarium) var Navnet paa den
Del af Kirken mermest Altret, der var forbe-

holdt Prtesteskabet (>Koret<). Stundum kaldtcs

ogsaa Pnedikestolen (Ambon) B. eller mere be-

jtemt >Anagnosternes B.«.

Bembo, Pietro, ital. Humanist, f. i Venezia
20. Maj 1470, studerede fra 1492 i 3 Aar Gnesk
i Messina og derpaa Filosofl hos Pomponazzo
i Padova. 1498 gik han med sin Fader Ber-
nardo B., der som Praetor i Ravenna havde
bygget Dantcs Mausoleum, til Ferrara, hvor
ban kerte Lucrezia Borgia at kende. Til hende
skrev han Vers og Breve og en platoniserende
Samtale >om Elskov«, der gjorde ham be-
romt i hele Italien. Efter et Ophold i sin

Fedeby, hvor han hjalp den laerde Bogtrykker
Aldus Manutius med Udgivelsen af Klassikere
og af Dantes Divina Commedia, gik han til

Hoffet 1 Urbino, hvor han traf Rafael. 1512
kom ban til Rom. Leo X, der satte stor Pris

paa hans ciceronianske Latin, gjorde ham til

sin Sekretaer, men efter sin Velynders Dad
(1521) trak B. sig tilbage til Padova, hvor han
forte et stille Liv i Studier, samlede Statuer,

Malerier og Haandskrifter og anlagde en bo-
tanisk Have. Paa det venezianske Senats Op-
fordring fortsatte han her Marc Antonio Sa-

bellicos venezianske Annaler. Hos B. traadte

Humanismcns hedenske Frivolitet frem baade
i hans Tale og hans Skrift, og med sin Frille

Morosina havde han flere Born. Men da han
1539 havde modtaget Praestevielsen og Kardinal-
hatten, aendrede han pludselig sit Levned. Som
Kardinal fik han forst Bisped. Gubbio, senere
Bispcd. Bergamo, men han opholdt sig stadig
i Rom, hvor han dade 18. Jan. 1547. Han
ligger begraven i Nserheden af Leo X's Mindes-
nuerke i den rom. Kirke Maria sopra Mi-
nerva. Paa hans Grav blev der sat en halvt
kr., halvt hedensk Gravskrift. Hans samlede

lat Skrifter ere udgivne i Venezia 1729 i

4 Bd. Fr. N.
Ben (1 Kren. 15, 18), en Levit, Portner ved

Helligdommen paa Davids Tid.

Benaja. En Raskke Msend af dette Navn
omtales i G. T. Den mest bekendte er Davids
Liwagtsoverste (2 Sam. 8, 18), om hvem der
fortelles usaedvanlige Heltegerninger (2 Sam.
23, 20; 1 Kron. 11, 22). Han stod paa Salo-

mos Side mod Adonya (1 Kong. 1, 8. 32) og
udevede senere Dodsdommen over ham, Joab
og Simei (2, 25 f.). Til Lon blev han Krigs-

overste i Joabs Sted.

Ben-Ammi (>af min egen Slsegt< 1 Mos. 19,

38), Ammoniternes Stamfader efter en jodisk
Overlevering, hvis ForUelling om det bcslaegtede

Folks urenc Oprindelse staar som et Vidnes-
byrd om gammelt Nationalhad.

Bender, Wilhelm Friedrich, tysk Teolog,

f. i Munzenberg i Hessen 15. Jan. 1845, var
forst Religionslaerer og Hjaelpepraest 1 Worms,
men fra 1876 teol. Prof, i Bonn. 1876—78
udgav han et Skrift i 2 Bd. om Schleiermachers
Teol., 1882 en Monografl om Joh. Conrad
Dippel. B. horte en Tidlang til den venstre
Side af Ritschls Skole, senere gik han videre
end Ritschl. Hans Festtale 1883 om 'Refor-
mation und Kirchentum<, der skildredc Krdm.'s
Verdsliggerelse som Ref.'s egentlige Maal, vakte
saa stor Forargelse i troende Kredse, at B.

fandt det rettest at gaa over i det filos.

Fakultet. 1886 udgav han >Das Wesen der
Religion und die Grundgesetze der Kirchen-
bildung>.

Benedicamas Domino (B. D.) betyder: La-
der os love Herren! Det er en liturgisk For-
mel, der bruges baade i Farebogens Bonner
og i Messen. Svaret til den er: Deo gratias

(Gud voere takket!).

Benedicite (•>: Lover Herren) kaldes, efter

Begyndelsesordet, en lat. Hymne, dannet af
>de 3 Mends Sang i Udovnen<, som 1 den gr.

Overs. (Septuaginta) er indskudt mellem V. 23
og 24 af Daniel Kap. 3, men som ikke Andes
i den hebr. Grundtekst. B. kom tidlig i liturgisk

Brug, som vi kunne se af Athanasios og Kry-
sostomos, og i den gr. K. er det en af de 9

>Oder< eller kirkl. Lovsange. I Vesten be-

falede Kirkemodet i Toledo 633, at B. i hele

Spanien og Gallicn skulde synges ved hver
Messe. — B. bruges ogsaa tidlig til Betegnelse af

Bordbennen i Klostrene. Inden Munkene satte

sig til Bords, sagde Abbeden eller Prioren:

Benedicite etc. Derpaa svarede Munkene med
Dominus, hvorpaa Abbeden eller Prioren gjorde

Korsets Tegn over Bordet og sagde: >Kristi

hojre Haand velsigne os og det, vi nu skulle

tage til osc. Derefter brugtes B. som Navn
paa Bordbennen for Maaltidet (modsat Gratias

efter dette). I Tilkeget til Luthers lille Kate-

kismc Andes der en Anvisning: >wie ein

Hausvater sein Gesinde soil lehren das B. (?:

Bordbennen) sprechen.c

Benedict. 1) B. fra Aniane hed oprindelig

Witiza og var Sen af en Grevc i Languedoc.
Han blev fedt o. 750 og blev tidlig Page ved
Pipin den lilies Hof. Under Karl d. St. gjorde

han Tjeneste i Hsren, men efter at han paa
det langobardiske Hsertog, med Fare for sit

eget Liv, havde frelst sin Broder fra at drukne,.

Digitized byGoogle



256 Benedict.

«ik ban (773) i Kloster i St. Seine 1 Stiftet

Langres. 6 Aar senere grundede han i sin

Fedeegn, i en Dal ved den lille Flod Anianus,
et Kloster, som efterhaanden voksede op til

at blive Midtpunkt for en Reformation af

fienedictiner-Ordenen, og B. fra A. flk under
Ludvig den fromme stor Indflydelse paa hele

den frankiske Kirkepolitik. For at have ham i

sin Nerhed grundede Kejser Ludvig, i en Skov
i Inde-Dalen ved Aachen, Klostrct Inden (Cor-

nclismuuster), hvorfra B. farte Tilsyn med alle

Klostrene i Ludvigs Rige. 817 gav B. en
Regel for det daglige Liv i Klostret (Regula
B. Anianensis), som alle Frankrigs Munke skulde
Jfolge. Han dade 11. Febr. 821. Se Benedic-

(tincrne. — 2) B. Biscop, en northumbrisk
Adelsmand i Kong Oswys Tjeneste. kom 653
som Pilegrim til Rom, og efter Hjemkomsten
-derfra arbejdede han som Missionsr i Nord-
England. 2 Aar senere var han atter i Rom,
og paa Hjemvejen kom han om ad Lerina,

hvor han tog Tonsur. Fra Lerina vendte han
dog igen tilbage til Rom, og der blev han,
indtil han (669) fulgte iErkebiskop Theodoras
til Canterbury som hans Tolk og Medhjselper.

Derpaa blev B. Abbed for St. Peters Kloster

i Canterbury, men efter en ny Romerrejse
.grundede han (674) ved Floden Wears Muuding
et nyt Kloster, Wear mouth, hvorfra senere
Klostret Jarrow blev anlagt. Han dade 12.

Jan. 690. Den angclsachsiske K. stod i stor Tak-
nemmelighedsgteld til den fromme og lrerde B.

og hans Klostre, og de eng. Benedictinere i vore
Dage rere St. B. B. som deres Patron. 12. Jan. er

hans Helgendag, — 2) B. Levit, en Diakon i

Mainz ved Midten af 9. Aarh., fajede, paa
iErkebiskop Otgar af Mainz's Tilskyndelse, 3

Bager til Abbed Ansegis af St. Vandrilles (se

d. Art.) Samling af frankiske Rigslove. B.'s

Samling indeholder, ved Siden af <egte Capi-
tularier, mange falske og forfalskede Aktstykker.
Se Pseudo-Isidor. — 4) B. fra Nurcia, Vester-

ledens beramtcste Munkefader, blev fedt i den
umbriske By Nurcia (Norcia) i Slutn. af 5. Aarh.
Fra sin Barndom havde han >et 01dingehjcrte<,
og han hcrte tidlig at foragte Verden >som
«t vissent Blomsten. I Rom blev han op-
.draget i de frie Kunster, men han blev snart
fyldt med Foragt for Videnskaberne og drog
ud i 0rken for i Ensomhed kun at leve for

Gud. En Munk ved Navn Romanus viste ham
hen til en sntever Hule i Subiaco (se d. Art),
hvor han levede i 3 Aar i Kamp med den
Verden, han bar i sit eget Hjerte. Naar
Fristelserne faldt over ham, kastede han sig

nagen i Tjerne og Neelder, for at den legem-
lige Smerte skulde bringe den sanselige Lyst
til Tavshed. Nogle Munke i Nserheden valgte

ham til deres Abbed, men da de mterkede
hans Strenghed, gjorde de Forseg paa at for-

give ham, og for at undgaa deres Tracskhed
vendte B. da tilbage til Ensomheden i Subiaco.
Der samledes mange Disciple om ham, blandt
andre Maurus, og tilsidst var der dannet 12
Klostre. Prsesterne i Narheden vare ikke B.

venlig sindede, og han fandt det derfor rigtigst

at forlade Subiaco og tage Ophold paa Monte
Cassino (se d. Art.) i Campanien (o. 529).

Der grundede han det beramte Kloster, der
blev hans Ordeos Stamkloster, og i det dade

han o. 543. Den vigtigste Kilde til hans Liv
er Gregor d. st.'s, med Undergerninger over-

ltessede, Biografi af ham i hans >Dialoger«. Se
Benedictinere. — 5) B. (Bent) Svensan, uiegte

Sen af Sven Estridsen, stod trofast ved Knud
d. hl.'s Side under Kampen i St. Albani Kirke
i Odense. Da han, saaret, vilde hugge sig igen-

nem, blev han overmandet og drtebt (10. Juli

1086). Fr. N.

Benedict. Paver. B. I (574—78) var Pave
paa en Tid, da Rom var truet af Langobarderne
og hjemsegt af Hungersned ; om hans Styrelse

vide vi saa godt som intet. — B. II (683—85)
var navnlig virksom for at faa Vesterleden til

at anerkende den 6. ekumcniske Synode (680).

En Efterretning om, at den bysantinske Kejser

efter hans Indvielse skal have opgivet Kravet
paa Stadfeestelse af den af Romerne valgte Pave,

er efter al Sandsynlighed uhjemlet. — B. Ill

(855—58) modtog kort efter sin Indvielse den
angelsachsiske Kong Ethelwolf og hans Sen
Alfred i Rom; ved den Lejlighed flk de rom.
Kirker og Prtester rige Gaver. Den senere

Pave Nicolaus I var hans Raadgiver, og B. Ill's

Papat danner i flere Henseender en Indledning

til Nicolaus I's udmterkede og kloge Styrelse. —
B. IV (900 —903) kronede 901 Kong Ludvig af
Nedre Burgund, der havde taget Magten fra Kong
Berengar. — B. V (964) var Kardinaldiakon,

far Romerne valgte ham til Pave efter Jo-

hannes XH's Dad, uden Hensyn til, at Otto I

holdt paa Leo VIII, Johannes XII's Modpave.
Da Otto I drog mod Rom med en Hier, ud-
leverede Romerne B. V til ham, og iErkebiskop
Adaldag af Hamburg flk ham i Forvaring. Han
dade et Par Aar efter i Hamburg. — B. VI
(972—74) blev valgt af det kejserlige Parti i

Rom, og Valget blev stadfsstet af Otto I. Efter

denne Kejsers Dad rejste Romerne sig imod
B. VI, afsatte ham og lod ham dnebe. — B.
VII (974—83) var Biskop af Sutri, far han
blev Pave. Han stillede sig i et overordentlig

venligt Forhold til det tyske Episkopat og gav
iErkebiskop Willigis af Mainz Pallid og Ret
til, som Pavens Stedforteder i Gallien og Ger-
manien, at indvie de tyske Konger og holde

Synoder. Han var en Ven af Munkene, srerlig

af Cluniacenserne. — B. VIII (1012—24) hcd
oprindelig Theofylakt og var en San af Greven
af Tusculum. 1014 kronede han i Rom Henrik
II og hans Dronning Kunigunde; 1020 besegte
han Henrik II i Bamberg, og Kejseren sktenkedc
ham da denne By. 1022 var Henrik II til Stede
paa en Synode i Pavia, hvor Paven, maaske
ntermest af Villighed mod den tyske Kejser, tog
Ordet for dennes ssdelige Reformer, som da
skulde gennemferes ogsaa i Italien. — B. IX
(1033—1048) hed, som sin Farbroder B. VIII,

oprindelig Theofylakt. Hans Fader, Grev Al-

beric af Tusculum, flk ham valgt til Pave i en
Alder af 10 eller 12 Aar, og denne Barne-Pave
forte et Regimente, der fyldte alle sedelige
og religiose Italienere med Gru. 1044 rejste

Romerne sig imod ham og tvang ham til Flugt;

men den Modpave (Sylvester III), som de
havde stillet op imod ham, maatte snart falde

til Feje. Aaret efter solgte B. IX imidlertid

Tiaraen til iErkedegnen Johannes Gratian for

1 eller 2 Tusinde Pund Salv. 1046 blev han
erklceret for afsat af en Synode, som Henrik
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III holdt i Rom, og 1048 trak han sig tllbage

til sin Borg i Tnsculum ; on han der liar fort-

sat sit ryggeslose Levned, eller om han er endt
tmnn Munk i Grotta-Ferrata, maa man lade
staa uafgjort hen. — B. X (1058—59) hed op-
rindelig Johannes Mincius og var far sit Valg
til Pave Kardinalbiskop i Velletri. Det var
det romerske Adelsparti, der havde sat ham
paa Tronen, men han kunde ikke hsevde sin

Stilling; allerede i Jan. 1059 erklaercde den ved
Hlldebrands Hjaelp valgte Nicolaus II B. X for

afsat. Efter sin Afsaettelse skal B. X have
levet i en Slags klosterligt Faengsel i Munke-
boligen ved S. Agnese. Han dode, medens
Gregor VII var Pave, og blev begraven, som
om han havde vaeret en retmcessig Efterfolger

af St Peter. — B. XI (1303—4), Nicold Bo-
casini, f. 1240, en leerd Dominikaner, blev 1296
sin Ordens General, og 1298 gjorde Bonifatius
VIII ham til Kardinalpresbytcr og kort efter

til Kardinalbiskop af Ostia og Velletri. 1302
var han Legat i Ungarn; 1303, da Bonifatius
VIII blev mishandlet i Anagni, var B. XI hos
ham, og efter Bonifatius VIII's Dod valgte

Kardinalerne ham til Pave. Han udsonede
sig med Familien Colonna og segte ogsaa at

koinme i venligt Forhold til sin Forgaengers

-andre Fjender; Filip IV af Frankrig blev saa-

ledes lest af Bandet. Men da han troede sig

stierk nok dertil, udtalte han (1304) Band over
V. Nogaret og alle de Italienere, der havde vieret

med ved Voldsdaaden i Anagni. Kort efter dode
B. XI, maaske af Gift — B. XII (1334—42),
Jacques Fournier fra Languedoc, oprindelig
Cistercienser-Abbed, derpaa teol. Lterer ved
Pariser-Universitetet, blev 1327 Kardinal af S.

Prisca. Han blev Pave 1334 og residerede i

Avignon. Stralcs efter sin Ophojelse bod han
de Biskopper og Abbeder, der levede i Avignon,
at vende tilhage til deres Stifter og Klostre, og
udtalte sig imod den tidligere saa almindelige
Nepotisme; en Pave skal, sagde han, vaere som
Melklsedek, uden Fader, Moder og Sliegt. Han
begyndte Opferelsen af Slottet i Avignon og lod

sig hverken ved Petrarcas poetiske Brev eller

Romernes indtraengende Opfordringer kalde til-

bage til Rom. Et Unionsforsog med Griekerne

(1339), som indlededes af Abbed Barlaam (se

d. Art), strandede, men det lykkedes B. XII
at tilvejebrlnge en Udsoning ml. Kastilien og
Portugal, saaledes at de Kr. paa den pyrenteiske
Halve i Ftellesskab kunde gaa i Kamp mod
Trrkerne. — B. XIII. Dette Navn beere 2
Paver. Den icldste var den aragoniske Adels-

mand, Pedro de Luna, der forst havde vieret

Lsrer i Kirkeret, derpaa Kardinal af S. Maria
in Cosmedin og en ivrlg Talsmand for den
Mening. at de 2 Paver, der 1394 stredes om
Tiaraen, begge burde tnekke sig tilbage, for

at der kunde vaelges en ny, som havde Udsigt

til at vinde Tilslutning i hele Kristenheden. Da
den ene af diss* Paver (Clemens VII) dode 1394,

blev Pedro de Luna selv valgt til Pave under
Navnet B. XIII (1394—1417). Det varcde dog
ikke Isenge. inden det viste sig, at han, efter

forst at vaere bleven Pave, ikke var villig til at

ofre Tiaraen for at skaffe K. Fred. 1399 blev

has imidlertid tvungen til at love at trade
tilbage, hvis Modpaveo vilde gore det samme,
og derpaa blev han spscrret inde i Paladset i

Kirke-Leksikon (or Mordon. L

Avignon. Men 1403 lykkedes det ham at slippe

bort ved Hertugen af Orleans's Hjaelp, og der-
paa erkendte Avignons Borgere ham atter for

at vaere en ret Pave, og de Kardinaler, der
havde forladt ham, sluttede sig paony til ham.
Det lykkedes ham dog ikke at haevdc sin Magt,
og 1409 afsatte Konciliet i Pisa ham (og den
anden Pave, Gregor XII) som Skismatiker,
Ktetter og Meneder, og ogsaa Konciliet i Kon-
stanz udtalte sig imod ham (1414). Spanien,
Portugal og Skotland stod endnu paa hans
Side indtil 1415, men dcrefter var han forladt

af alle. Han indesluttede sig da paa sin be-

faestede Borg Penlscola i Naerh. af Valencia,

og der trodsede han Konstanzer-Konciliet, som
1417 endog udstedte ham af K. Han dede
forst 1424 i en Alder af o. 90 Aar; til det sidste

haevdede han, at han var den rette Pave, og
de 4 Kardinaler, som havde fulgt ham, det

rette Kardinalkollegium. — Da Dominikaneren
Pietro Francesco af det hertugelige Hus Orsinl-

Gravina, Kardinal og yErkcbiskop af Benevento,
1724 naesten enstemmig blev valgt til Pave,

kaldte han sig forst B. XIV, men senere B.

XIII, fordi den ovenfor omtalte B. XIII havde
vaeret en Skismatiker. Han begyndte sit Papat
med en Kamp mod de italienske Praelaters

Yppighed, og paa Lateranmodet 1725 stad-

fiestede han, til Jesuiternes Glaede, Konstitu-

tionen Unigenitu* (se d. Art. og Jansenisme).

Da hans Ordensbredre bleve urolige over hans
formentlige Eftergivenhed over for Loyolas Di-

sciple, segte han at stille dem tilfreds ved at

paabyde Dominikanerne at praedike Augustins

Liere om Naaden uden nogen Indskraenknlng.

Over for de politiske Magter viste B. XIII sig

svag og vaklende, og det var uden Tvivl ikke

af Trods, men kun paa Grand af sin store

Forkaerlighed for Kanonisationer, at han, til

alle Politikeres Forargelse, dristede sig til at

gore Gregor VII til Helgen. Dette Skridt modte
Indsigelse baade fra Frankrig og Venezia, hvor
man ikke vilde godkende Forkaemperen for

det middelalderlige Teokrati som en af K.'s

Helgener. Ogsaa Johannes Nepomuk og Jesu-

iten Aloysius af Gonzaga bleve af ham satte

paa Helgenlisten. B. XIII dede 21. Febr.

1730, forhadt af Romerne paa Grand af sin

daarlige Finansstyrelse, og fordi han havde
ladet den tyranniske og havesyge Kard. Coscia

faa stor Indflydelse. Hans Vajrker (Optre di

B. XIII) ere udgivne 1728 i Ravenna I 8 Bd. —
B. XIV (1740—58) er en af de betydeligste

Paver i den nyeste Tid. Han hed oprindelig

Prospero Lorenzo Lambertini og var fodt i

Bologna 1675. Efter at have bekhedt forskellige

juridiske og kirkelige Embeder blev han 1727

iErkebiskop af Ancona, 1728 Kardinal og 1731

iErkebiskop af Bologna. Som iErkebiskop i

sin Fedeby vandt han alles Agtelse ved sin

Hyrdetroskab og sin milde Styrelse, og han
udgav fl. Skrifter, der vidnede om hans store

Laerddom. 1740 blev han efter et Konklave,

der havde varet '/» Aar, valgt til Pave, naermest

fordi man ventede, at han ved sin Retsindighed

vilde vaere i Stand til at mangle - mellcm de
modstridende Partier i Rom. B. XIV var et

udmserket Menneske og blev en dygtig Pave,

der i Forholdet til de europseiske Magter klart

saa, hvad der kunde fastholdes, og hvad der

17
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maatte opgives, og i Forholdet til K. lod ban
stadig >Paven gaa foran Herskerenc. 1740 lyk-

ouskcdc og stadfsstede hau Karl VII som tysk

Kejser, 1741 sluttede han et Konkordat med
Napoli og Forlig med Sardinien, 1748 gav ban
Johan V af Portugal Titlen >den allermest

troende Konge<, og 1753 indgik han et Kon-
kordat med Spanien. Han stod i venlig For-

bindelse med mange Protestanter og var den
forste Pave, der anerkendte >Markgreven af

Brandenburg* som Konge af Preussen; da
han 1750 holdt Jubelaar i Rom, indbad han
ogsaa Protestanterne, men Indbydelsen blev

ikke fulgt Til Jesuiternes Forbitrelse viste

han Sympati for Jansenisterne i Frankrig, og

lige fra Begyndelsen af sin Styrelse var han en
Modstander af den jesuitiske Missionspraksis.

1742 fordemte en Bulle den Tilladelse til at

holde fast paa fl. hedenske Skikke, som de
kinesiske Jesuiter havde givet, og 2 Aar senere

gentog han Fordommelsen. I mange Aar trenkte

han paa at reformere Jesu Selskab, men forst

i hans Dedsaar (1758) flk Kard. Saldanha det

Hverv at gennemfere en delvis Reform af Or-

denen i Portugal (se Art. Jesuiter). Havde B. XIV
levet Uenger, var Ordenens Ophrevelse maaske
bleven afvserget ved en grundig Reform af den.

Ogsaa som Pave fortsatte B. XIV sine Studier, og
han var bedst til Mode, naar han sad i en Kreds
af Lserde, hvor Ordet floj frit og let fra Lieben

og hvor han kunde give sin egen medfedte
Humor frie Tejler. Under hans Papat kom
Winckelmann til Rom, Assemani'erne udarbej-

dede Katalog over en Del af det vatikanske Bi-

bliotek, og Msend som Kard. Borgia og L. A.

Muratori vare velsete Gaester i Kvirinalet B.

XIV dede 3. Maj 1758. I ham fandt det 18.

Aarh. sit Ideal af en Pave virkeliggjort. Hans
Skr. ere gentagne Gange udgivne, sidst i Prato
1839—46 i 17 Kvartbd.; en Del af hans Breve

ere udg. af F. X. Kraus (Freiburg 1884). Fr. N.
Benedictinerne. Ingen af de i Middelalderen

dannede Munkeordener har haft den Betyd-

ning som B.-Ordenen, der blev stiftet af Bene-
dict fra Nurcia (se d. Art.). Munkeregelens
vise Maadehold, Roms Stette og Tidens Enheds-
straeben bragte den tilsidst Sejr over Vester-

ledens andre Munkeregeler, og hvor B. kom
frem >med Korset og Ploven<, kunde deres

Virksomhed kendes baade paa Folk og Land.
Benedicts Regel (udg. af E. Woelfflin, Leipz.

1895) er affattet i et alt andet end ulasteligt

Vulgaerlatin, men den vidner paa hvert Blad
om dens Ophavsmands rom. Aand, om hans
Sans for Orden og hans praktiske Blik. Forst

og fremmest krsever Benedict af sine Munke
>fast Opholdssted< (stabilitas loci); B. maa ikke,

som 0stens Gyrovager, fore et Vagabondliv.
Forud for Optagelsen i Klostret skal der gaa
en grundig Pravelse og et eetaarigt Novitsiat.

Naar det er til Ende, aflaegger den vordende
Munk i Kirken eller Bedehuset Lefte om at

blive i sit Kloster (stabilitas), om »at omvende
sig< (conoersio morum a: Fattigdom og ugift

Stand) og om at lyde Abbeden og Klostrets
Love (obedientia). Sit Gods skal han sluenke
til de fattige eller til Klostret, og naar Loftet
er aflagt, og Baandet med Verden afbrudt,
ifores han Munkcdragten. Denne retter sig

efter Opholdsstedet og Aarstiden Som Regel

skal B. bsere en Skjorte og en Kutte (cnculla),

der om Vinteren er af tykkere, om Sommeren
af tyndere Stof; i Begyndelsen var Kutten hvid,

senere blev den sort. Naar Munken arbejdede,

havde han et >Skapuler< (en kort Overkhedning
uden jErmer) over Kutten. Paa Fodderne
havde han Stromper og Sko; naar han skulde
gore Rejser til Hest, eller i koldere Egne, bar
han et Par Benklaeder. Sengelejet bestod af en
Maatte, en Hovedpude, et Lagen og et Taeppe-
Desuden fik Munkene af Klostret Kniv, Griffel

(graphium), Naal, Lommetorklsade og Tavle.

Levemaaden var tarvelig, men tilstraekkelig.

Hver Munk fik daglig 2 Portioner Mad, og,

hvor Haverne tillod det, tillige som Dessert
Frugter og Gronsel. Maden bestod af Fisk,

JEg, Baelgfrugter og af og til Fuglevildt; men
kun syge maatte spise Ked af firfoddede Dyr.
• Skont Vin egentlig ikke er en Munkedrik«,
indremmede Benedict daglig sine Munke et

vist Maal Vin til Maden; hvor der ikke var
Vin, drak B. 01. Maaltiderne holdtes i Fselles-

skab, og under dem blev der best hojt, men
Samtale var ikke tilladt; Munken skulde vaere

en tavs Broder (frater taciturnus), der forstod

at underkue Italienerens medfedte Snakke-
salighed. Hele Dognet var neje delt ml. Ar-
bejde i Have og paa Mark, Andagt og Hvile,

og ingen maatte holde sig for god til den
ringeste Gerning; hver af Brodrene havde som
oftest sin Uge i Kokkenet. Hver 3dje Time
bleve Munkene kaldte til Gudstjeneste, til Ban
og til Psalmesang; den gi. Pagts Ps.bog var
inddelt saaledes, at den kunde laeses ved Guds-
tjenesterne i Lobet af en Uge. I de lange
Vinteraftener kunde Munkene laane Beger fra

Klostrets Bogsamling, og baade Videnskaben
og Kunsten fandt snart Arnesteder i B.'s

Klostre. Disse bleve hyppigst byggede paa
hojt liggende Steder (Benedietus in monte), og
de spillede en Rolle for Omegnen, ikke alene

som Missionspladser og Midtpunkter for det
relig. Liv, men ogsaa som Skoler. Hvor B.

kom frem, faeldede de Skove og udterrede
Moser, forvandlede Heder til frugtbart Agerland
og anlagde Haver; Biavl og Fiskeri vare deres
Yndlingssysler. I Spidsen for et B.-Kloster

staar en Abbed, under ham en Forstander
(Provst eller Prior) og fl. Dekaner. Abbeden
har Krav paa ubetinget Lydighed, og han alene
hilses som >Herre<, fordi han staar i Kristi

Sted. Han vselges af Brodrene, der ved Valget

skulle se mere paa Vserdighed og Duelighed
end paa Alder. Naar vigtige Sager ligge for,

sammenkalder Abbeden hele Munkelaget (Kon-
gregationen) for at faa gode Raad. Indenfor
Klostret hersker der Lighed ml. Brodrene ; Fyr-
stens Sen og Sennen af en Livegen ere Lige-

msend, og Munkene have alt tilfaelles, som den
forste Menighed i Jerusalem. Ved Siden af

de mandlige B. omtales ogsaa tidlig kvinde-
lige B., der rimeligvis stod i Forbindelse med
den hi. Scholastica, der, ligesom Broderen,
trak sig tilbage fra Verden.
Da Langobarderne 589 edelagde Monte-Cas-

sino, fiygtede B. til Rom, hvor de i Noerh. af
den lateranske Basilika byggede et Kloster,

viet til Johannes Dober. Ved Overflytningen

til Rom kom de i noje Forb. med Gregor d.

st. (d. 604), som stottede B. paa mange Maader,
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Be&edktiaarne — Beneficier, 2W

Ikkc mlndat ved f sine »Dialoger* at give en
fiiograff af Benedict. Under ham kom de

ved Mi&siooRren Augnstin til Rritannien; I

Lnbtt af T. Aarh. kum de til Gallic!) og Spanien,

1 8. Aarh. sejrede de 1 Tyski and. Men trods

Mn?nd sora Aidhelm og Fled a, A leu in og
Pant Warn (.-fried, marrkedea der I 8. Aarh. en
stor Nedgang fndenfor B.s K lost re. bene-
dict fra A mane (sc d, Art.) gennemfortc E

Beg- af 9. Aarh. en Reform af de frankiske

B.-KJostre; men Forfaldet viste sig an art igen,

Derfor tnengtca der til nye Reformer, sum
ister udgik fra tie fra Oluny, Camaldoli, Val-
lombrosa og Citeami dannede »Kongre-

gationer< (se dt Art.). [ 13. Aarh. sRIJede

Tiggerordenerne B. I Skygge; i l4 r og 15. Aarh.

lilev der
r

dell af Paver, dels af Kirkcmnder
og eokelte Pcrsoner, gjort mange AnsLreugel-

ser for at ophjrelpe Tugten og Arhejdet i de
vanrogtede LS.-Klostrc (om Reformer i dc duke

B.-Klostrc sc Khlst. Saml.4. R. V). Bfter Kefbr-

tnationcn sogle Trienter-Konciliet, ved at give

Biskoppernc Tilsyu med KiosLreuc„ at gHre

disse nyltige for K.
f
og der dannedes i de

fur$kl. La nde flere nye B.-Kongre^ationer paa den
gl. Kegels Gmndlag; forst bL dem maa ueevnea

Maurinerne (nc d. Art,}. Nu findes der i

Ty skiand 3 B.-Knngregatiodcr: den be u rou-

st e Kong re g, (med Beuron og Maria -Latch |,

den .schwab. (med St. Stephan i Augsburg
Og Prioratet Qttcihcilroil) Qg den bale rake
med llnvedkloatret St. Bonifaz i Munchen.
Sole sines i Frankrig og Maredsoua i Hel-

gien have Tajret og ere tLldels eudmi beramtc

Arnesteder for B.'s Videnskabelighed, og selv

indenfor den eng. Hejkirkc liar Benedict*

Orden fundet Efterllgniug [* Fader Ignatius <).

Tidsskrifter og Kamlniger som Spiciiegium

Cas&intrt&e, Revue BlnMictiiir:, Ancctiota Mared-
sohtna og *Studicii und Mltteilungcn ana dem
Renedietiner- und Cisterzienserorden* vidne om
den vldenskabclige Strarben hi- R-, og i R eu-
ro n bar den rclig. Kunst 1 vore Doge fundet

et Fristed,

Til Dan mark kom B- med Ansgar, der

ssgte at kiiytte den nordJske Mission til

Benedicts Orden
1
hvorfbr han tog dct Lyfte af

Rirnbert, at denne vilde fade sig optage i

Ordenen. Veer Kloater i Aarh us Mi ft skal

have vieret det a?Id ate R-Kloster i Danmark,
men senere vare St, Bent-i K loiter i Bingated,

St. Knuds i Odense, St. Peders i Ntestved
h

St.

Lanrentlus'a i Eaaenbek og Glendstrup (Nerre-

klurterj, de 2 sidste i Aarhns Stift, og rime-

ligvls ogsaa Halted paa I-aaland, Boligerfor R.

Desuden fandtes der ogaaa her i Landet Nonne-
boliger for kvindl. B. som i Hund^iund ug 0.-

Kloster i Borglum SUft, i Vor Frue KJoster i

Banders or fl. a, L No rge var der mandl, B r 1 Ni-

darholm Rge over for Nidaros, i St+ Alhan-t

paa Selja i Word fjord en og i Mnuktliv [St.

Mikoels) ved Rergcn- kvindk R. 1 Gimso ved

Skien r I Nonnesstcr {St. Marias) ved Oslo og
rimeRgvia ogsaa i Bakke ved Trondhjeni. Hill-

sides Sundct, livor der atdrlg bar vaeret mange
B-, syncs Kdligkors-KIoster ved Dalby, St. Lau-
rentlusa Kloster i Lund og AlleheJgena-Klontret

\ed denne By at have buset mandl. B,
h
og St,

Marias eller St. Peters Kloster 1 Lund at have

va;ret bcstenit far kvindl r B. Fr, jY,

Bcncdtcttonile kaldes den liturgiske Bog
h

aom indeholder de autoriaerede Bcncdictioner
og Eksoncismer med Angiveiae af, hvllke der
maa udfurea af Prralcrne, og hv tike der ere

forbeholdte Biakopperut, Det kan kun ud-
glvcs med biskoppelig Approbation.

Benedjctioncrp se VclaigiicKc.

Benedict us er det liturgiske Navn paa Saka-
riaa's [jovaang ^I.kr 1, 67— 7ft), som man har
kaldt den sidste Profeti under den gt Pagt
og den forste under den nye, Medens Marias
Lovaang [Mvgnificvt, ae d. Art,) vesentlig er
en Cenklang ar PsaJmerue

k
er R. en Gcnklang

af Profeterne (se A. Plummer, The Gospel
aeenrding lu St. Luke, Edinburgh 1B96, S r &¥).

B. har fra gl. Tid af vceret brugt ved dcu dag-
ligc Gudiitjcneate i Kirker ug KJostre.

BenedietDB. Rlskop af Abo 1331— 153S (?),

var rimeligvis ved Familiebaand knyttet til

Finland, skont tndt i Sverig, Som Kannik i

Upsala valgtes han til Biakop af Abo eftrr

Hagnvald IE, Efter de af bans Breve, der ere

bevarede
h
synes han at have va;ret gennem-

trwngt af det rom. Hiei'arkis A and. 1327 ud-
virkede han af Kpngcn Stadfa'stelse paa alle

de til Blsperne og Domkirken forud givne

Frill eder, Han fcr^gedc Kannikernes Antal
v^ Abo Domk. til 6. og Kirkena Guds vandt
under ham en anaelJg Tllvcekst. Dog klages

der l.'J35 over, at den 17 Aar tidligere af
Ru.s.seri]c afbrarndte Donikirke var furfaldcn.

Indbyggerne i Karelen, Tavastland
h
Savolaks

h

Osterbotten og Aland fik han ikke alene til

at udrede Tiende, men ogsaa and re Skatter,

som hidtil liavde vieret omtvistede. Da de
ulwjelige Tavastlarndinge modsatte slg at be-

tale dlaae Skatter, paadrog de aig en Band-
lysning. 1324 gj6rde Bispen endog en Visita-

tion srejac til Tavastland, den forste kendte af
en Gnsk UJap. Under B.a EuEskopat gjorde

ogsaa ^rkebiskop Petrus nf Upsata, i Kraft af
tii] Mfetrppolitanmyndi^hcd, i Juli og August
1335 en VisLtationsreJse til Abo Stifl. Den hi.

I

Birgittas Fodsel skal vrere blcven B, aabenbaret
aamme Nat, hnn fndtcs. A. AT,

Beneficier (Bcnaadninger) kaldtes lios Bo-
rn erne de Afire, som Kejsrmi tildeltc Sol-

datcrne og and re for Livatid^ euten som Be-

lanning for ydede Tjenester eller til fremtidigt

Underhold. Af en srerlig Embedsmand fortes

der Bog over nllc iBeneneier« (liber fcene/J-

ciorum) 1 Middelalderen bruges beneficium

eostydigt med »Len* r I Kirkeretten er B r

Betegnelse for en liver Indtiegt, som Kirkens
Embedama.-nd nyde som Lon

s
hYad enten dct

er Jordegods, Tie nde, Accidcnser n
Smaaredsel

elleT Naturalydelaer. For o//ieittm
p
Embeds-

tjtncsten, gives btntpeiam [beneficiuTn dafur

propter officiuni t
er en gamine! kammisk Begel),

Den, der nyder et ReiitflcLum, kaldea Bcnefi-

aariti*, og det Jordegods, som er tillagt en
gej&tlig Kmbedsmand eller en Stiftelsc, kaldea

Rcnefrciargods eller benefleeret Goda (r Eks.

Prmategaardene paa Landet). Ondertiden skeines

mellem b. cum fa s: Pra?stcbencficier, fordi

dertil cr knyttet Sj^ltpJeJe (cum anitnarum),

og b- fftiti curata ?: Beneficier for saadannc
Kirkebetjente (Dcgne

h
Klokkere, Organ! stcr o.

fl.),, som ikkc have med Sjadcpleje at gore. —
1 den ffildste Kirke fik Lsererne ikke nogen
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fast Len, men vare for dercs Underhold ben-

viste til Menighedens frivillige Ydelser, hvoraf
der lidt efter lidt dannedes et fselles Fond.
Forvaltningen af dette gik, efterhaanden som
Biskoppernes Magt udvidedes, over i disses

Hsender, og de lavere Gejstlige vare fuldsbendig

underkastede Biskoppens Godtbefindende med
Hensyn til Lonningsforholdene. De apostolske

Konstitutioner give Biskoppen den mest uind-
skrtenkede Fuldmagt over Fordelingen af Ga-
verne. Som oftest blev Fselleskassens Indhold
delt i 4 Dele, hvoraf den ene tilfaldt Biskoppen,
den anden Prasterne, den tredje de fattige og

den fjerde Kirkebygningen (fabrica ecclesiw).

Fra 6. Aarh. opherer dog dette Fsellesskab, og
de enkelte Embeder begynde at tillaagges deres

serlige Beneficier. I det 11. Aarh. er dette

den almindelige Ordning overalt, og fra Romer-
kirken er derefter Beneficicsystemet bibeholdt

i den evangelske Kirke. Dets Regulering i

Enkelthederne er hejst forskellig i de for-

skellige Lande. — Naar man i nyestc Tid oftere

i Danmark har bragt i Forslag at vende til-

bage til Oprettelsen af et fselles Kirkefond,

hvoraf Pnesterne skulde modtage dercs Lon
efter Embedets Art, deres Aldersklasse o. dsl.,

kan dette fra Kirkens Standpunkt ikkc voere

enskeligt, forinden Kirken har faaet den ved
Grundloven i Udsigt stillede Forfatning. A. J.

Benevoli, Orazio, ital. Komponist af kirkl.

Musik, tilherte Palestrinas Skole og dede 17.

Juni 1672 som Kapelmester ved Peterskirken

i Rom. Han har komponeret Messer, Psalme-
melodier og Motetter.

Bengel. 1) Johann Albrecht B.. wflrttem-
bergsk Teolog, blev fedt 24. Juni 1687 i Win-
nenden ved Stuttgart. 1703 blev han optagen
i det teol. Stift i Tubingen, og efter Fuldendel-
sen af sine Studier (der tidlig gennem Ltesning

af Speners og Franckes Skrifter bragte ham ind

under pietistisk Paavirkning) blev han 1708
Repetent i Tubingen og 1713 Lrerer ved den
nyoprettede Klosterskole i Denkendorf, efter

ferst at have foretaget en Rejse gennem Tysk-
land, hvor han opsegte laerde Anstalter af de
forskelligste Retninger (saerlig Halle, Pietismens
Hovedsiede). I Denkendorf virkede han i sine

bedste Aar til 1741, da han blev Prelat i

Herbrechtingen ; 1749 blev han Konsistorial-

raad og Prcelat i Alpirsbach, 1751 ^Eresdoktor
iTeologi og dede den 2. Nov. 1752 i Stuttgart.

Bengel er en af Pietismens sedleste Personlig-

heder, og han har haft stor Betydning, ikke
alene for enkelte ved sin rige, personlige Paa-
virkning, og for det kirkelige (saerlig sit Fanlre-

lands Kirkes) Liv, men ogsaa for den teol.

Videnskab. Navnlig som Kritiker og Bibelfor-

tolker, thi Biblen var ham et og alt Kun
i den fandt han Guddomsaandens fuldkom-
men rene Rest. Men des mere betaenkelig

blev han, da han saa det store Tal af for-

skellige Laesemaader, som sajrlig engelske Kri-

tikere havde peget paa. Dog veg han ikke for

Vanskeligheden, og her viser der sig just et

Trsek, som skiller B.'s Pietisme fra saa megen
anden, nemlig at den fromme jErefrygt for

Begernes Bog ikke ferte ham til at bandlyse
den videnskabelige Undersegelse, men tvaert-

imod til at tage Arbejdet op. B. var da den
ferste, der i Tyskland tog det tekstkritiske Ar-

bejde op. Udbyttet af sine Undersegelser ned-
lagde han i sine Udgaver af N. T. (Hovedud-
gaven 1734 med apparatus criticus, hvor han
fremssetter sine kritiske Grundstetninger). Han
er den ferste, der seger at bestemme Haand-
skriftcrnes Vierd og ordne dem i Familier.

Dog, B. sysselsatte sig ikke alene med Tekstens
ydre Side; ogsaa som Fortolker staar han saare
hejt. 1752 udkom ferste Gang hans beramte
Gnomon Novi T., der udmarker sig ved sine

sunde eksegetiske Principer, den glimrende
Precision i Udtrykket, den dybe Indlevelse

i Skriftens Aand, de mange fine Enkeltbe-
mjerkniuger. Den er derfor ogsaa stadig bleven
udgivet paany, sidste Gang (8de Oplag) 1891,
ved Steudel, og paa Tysk sidste Gang 1891,
ved Kubel.

Med ssrlig Forkterlighed behandlede B. Joh.'s

Aabenbaring. Ogsaa deri trader hans pieti-

stiske Standpunkt frem. Men forevrigt er det
underligt nok, at denne klare og redruelige

Aand kunde finde saa stor Tilfredsstillelse i

at sysle med kiliastiske Dremme og krono-
logiske Bereguinger af Tidcn for Herrens Gen-
komst, som han satte til 1836. Vel har den
senere Videnskab ganske forladt hans Metode,
og Historien selv evet den bedste Kritik, men
dog trader hans Aands Dybde og hans sundc
Blik frem i de mange maerkelige Fremtids-
anelser, han har udtalt, og som Historien delvis

har bekraeftet. Dette forklarer ogsaa, at hans
derhenherende Hovedvsrk: >Erklarte Offen-

barung St. Johannis« 1740 (naevnes maa og-

saa Ordo lemporum 1741) stadig lasses ivrigt

af WOrttembergs Pietister (sidste Oplag 1858).

Tilliden til ham var saa stor, at Here Wurttem-
bergere 1836 lod deres Marker ligge hen, fordi

de, efter B.'s Beregninger, i det Aar ventede
Herrens Genkomst. — B.'s sunde og rolige

Demmekraft trader ogsaa frem overfor Zinzen-
dorf og Herrnhuterne. Med al Anerkendelse af
denne Menigheds Fromhed og Missionsiver, paa-

pegede han i sin >Abriss der Brudergemcinde<
(Stuttg. 1751) dens mange Besynderligheder, dens
ensidige Blodteologi, densTavshedomGud Fader.
Selv paa den angrebne Part, Zinzendorf og
hans Menighed, gjorde Bogen Indtryk, et Re-
sultat, som sterlig hine Tiders Stridsskrifter

sjielden opnaaede; men de vare ogsaa sjxlden
skrevne i Bengels Aand. — Ogsaa i sin kirke-

lig overordnede Stilling, som en af WOrttem-
bergs >Pralater«, virkede B. med stor Vel-
signelse, sasrlig ved sin milde og forstandige

Behandling af Separatismen og Privatforsam-
lingerne; og som Sjaslesorger var han meget
for mange ; hans klare og milde, rene og kaer-

lige Vtesen indged Tillid. Ved hans Ded sagdc
Oetinger om ham, at hans Lige ikke fandtes i

Wurtteraberg (J. C. F. Burk, B.'s Leben u.
Wirken, -Stuttg. 1831; B.'s litter. Briefwechsel,

1836; O. Wachter, J. A. B., 1865; sammes, B.
und Oetinger 1886; ReiiT, B. und seine Schule,
1882; A. Ritschl, Gesch. des Pietismus HI, 188ft;

E. Nestle, B. als Gelehrter, 1893). — 2) Ernst
Gottlieb B., wurttembergsk Teolog, Sonnesen
af ovennsevnte, blev fadt 3. Nov. 1769 i

Zavelstein og virkede fra 1806 som teol. Prof.

i Tubingen til sin Dod 28. Marts 1826. Han
ned adskillig Anseelse hos sin Samtid, hvilket
maaske mest skyldtes hans respektindgydende
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Bengel — Benuo af Meissen, 2*1

Pen-on Ei ehrd r thi som Tee log var hail ube- I

lydelJg, Han horte thl deri leldrc TAbiuger-
skote mcd dena iblbelske Supra n a tuna ii*mei

*K larrte som. ftogmatlkcr en Slaga ration el

Suprainaturalismc (pnavlrket if Kant), Idet

Aalwnbaringen for ham v^sentlig var en ovcr-

jaalnrlig StarlfcatcEsc og bEslorisk Frcm&tillingaf

<le clisk-reLigiose FtuiLuftsRiidlleder. Fonuvrigt

forvdrvig hiu Symhotik (nalurligvis ircni&k,

og mcd en via Sympati Tor Sktrinianismeo) og
ssrrYig dc hisloriskc Fag; men F. C, Baur

h
£0111

bit hart Jiatn, frelder her en strong Dom over
Lism. Nu har han* Navn kun hiatorisk I Uter-

es*. J. P. It.

Benhadad. 3 syriake Konger af delle Nnvn
have 3|>iliet en Bolle i Jsraela Historic. Den
I'urstc blcv af Asa af Juda kiifat ti] at svtgte

sin ForbundafielLe Baeaa af Efralm (1 Kong.

(5. 1SJ, der \ed at befo?Ste Rama, truede Jerusa-

lem. Den and em, der i Biblcn sklldrca sum
ina>gtig og trcles, var sadilldig flfled Aka.b u.f

Israel, hvls Land han gentagne Gange hragte

(Jdrlirj^c^Lfter over ,1 Kong. £0, If.). Akab bc-

ifjrtde ham og lod ham tkl ail Uheld (1 Kong.

"JO. 42) og mod Prufetemes Vj]je teve, ja itlutlerie

el Forblind med ham, der. hvad dcr fremgaar
jf assyriflkc End shriller, var rctlrt mod Salma^
naiixr J I, som 3 Gauge gjorde Tog mod B. Om.
If.i scnere Forhold til Israel. Mode med Fro-

fiftvO Klisa og Dod for Hasaela liaand fbr-

talkr 2 Kong. G, 24 t, , 6< 7 f, Den Iredje b.

var Sen af Hasael og samtirilg med Joakas af

Israel Og ha US Son Jnaa; ognaa han var en
Svnbe for Israel (2 Kong. 13), men Profelerne

forkyndtc Sejr over ham Qfr. Amos 1, 4], og

Man fflaiUc ufstaa Joas btykker af Syrion. AF"

,

dr SM)T, Indakriftcr scs del, at LWs Gcn-
Kivflite af Navnct .Adars Sen) cr deti Mtte: d«

j^nflivc dct iicmHn Biii-Hidrl 3; Benharior-
Bcahall (2 Itron 17, 7), en af Kong Josafata

f«roemm< Kmbcdamicnd.
Btn-Hu» [l Krtn. 4, 20], fsraellt tf Judas

itammc.
Bcn-Hi aDom , ae Hinnom,
Benign Maria. Grevinde af ItcUHEber^

nlurf, f. i Ebcrsdorf 1 5. Dct, 1395, d. 1, Aug.

17 51, %-ar en SvJgcrlndt tJI Zlntendarf og Kor-

fattcrinde 111 Piilmen : So ruht meio Mut in

Jiisi Blut ynd Wunden.
Benignns, N"avn paa fl. Helgener- En H.

«tal have *irrirt en Disc I pel af l^olvkarp og

eflcr at havt pnediket 3 Hur^utid viene bleVfrt

yart>T under KfjAsr AurclLun; 1, Nov. fejrei

vim lians llelgenda^;. En and en H. akaC vcerc

Son af en vis SeBcnen. I hv\s Mua Patrick Lotde,

d4 han landed* t fJolp ved BojmoFlodens
Munding. Penne B. t»SL ben en*) skal have

vxret Hiskop i Armagh 455— 4Gb, altsaa endnu
i Patrirka LcvetLd. Han blev 1 Middelalderen

re-ffitX tor at vipr* Con naughts sttrllgc Apo»teh
turns Helgendap; cr 9. Nov.

Beniacau. Caterina, se Caterinii fra Siena.

BenincoH. Urania, f. i Napoli 1547, d- I^IW,

Tjmlcdc i Slutn. af 14. Aarh. DOgle frommc
Kvlodrr ora lift, dcr luvedc at leve foi4 Anda^t

on Mkue. Nogle log, som Maria. Vare paa
lerdslLKe &ysler, andre vilde, som Maria, kun
leve for Boo Og Bctragtning. Deres Dragt var

en livid Kjote meet en sort Kappe over Og et

hvldt iler. Dt kaldtc sig selv Marlaa Ube-

smlttcdc U ndfu n ftc l^cs Kon ^negation E
n
men da

GregorXV, eflerU, B,» Cod, stilledc dem under
Thcatlnernc.s (Jp^yti, kaldes d( oftft ^kvlndvllge
TbcatLnercH. Ordencn har kuo baft lilnsFrc i

NapoLJ Og l^lermo, J, B, Bugatta liar skrevet

I!, fi.'.q Elingran {Napnli ] flUfi).

Beniiln (Meh. 1U, 13), en af Jjjvilerne, der
beaegtede Pajjleils Fo^tiyelse efter Hjemkomsten
fl-4 EksHet.
Benjamin (hnj re llaanda Son, 0: [.ykkeharnj.

1) Patriarken Jukoba yngste Son, fedt af Rakel

paa del forjt«ttede Ijtiuls Jord ved Efrata

fl Ma*. 35, 1Q f.). Fnrifleten koate4e hende
Llvet (ac iicooni). Fadcren omfattcde ham med
sicrlkg Karrligfted. Is*r ajdeu ban itiiatede Jo-

•.-f. og denne Lajngtes f Landflygtighedeii urerlin

cfler I!, i.42, 4. 3G; 43, 14, 29 L; 45, 12 f.J

De fontkl. Stvkkcr af 1 Mos. ski Id re ham an art

som Dreng, snarl sotn Famlllefaden da han
fqlgte Slfgtcn til ^Egypten (it, 20; 46, 21). —
2) S tarn m en B.s fremlrBcdcodc Egcnskabcr var

uforfperdel Tapperhed (Horn. 3, 1.1 r
. 5, 14;

Pa, 09, 2S) Og en iaa tajJe^lns fj rum bed (1 Mos.

49, 27), st dc ovrigc Stammer maaEte lade

Slratfedom ratntne den (Dom. 19, 21}r B,s

Landomraade (Jo»va Ifl, 11 f), V. for Jnrdan
h

begnrnaet af Kfraim og Juda, var vel lillc,

men frugthart og af stor Betydiiliig paa Grund
af de strateglsk vigt^ge Pasaer og de mange
helllge {5 M05, 33, 12) Sledcr (>fobH Gihcun.

Gibea, Betel, GilgaL Mlspa, Ktrjitt-Jearlm og
Jerusalem), hvoraf dog Efra3m og Juda siden

(Og derea Del- Benomte Benjaminiter vare

Kong Haul og bans Son Isbosct. Del fftldt

Stammcn svJeri at Iwje alg for David (SimcEa

Forbaanelse, Schas Oprvr), og efter Higets De-

ling tUfaldt fiteder som Betel, Gilgal og Jeriko

Kfraim . Kama var Leengc ct Strldweble mellem
Higerne, 1 den Hriere Historic er B, nsje

kn>tlel 111 JndaL men btandt de i Babylon
lilbageblevne knyttcde den natlouftle Tak-

ncmmelighed UtrJig sine legendeagtige Fortal-

linplef til 2 Benjamin item Navnc: MardokaJ Og

Ester (se Kstera Bog). Starst Idstorisk Betyd-

lling har dog Benjamin Lien Saul eller Paulus

faaet (Horn. 11, 1; Fil. 5, 5}L

Benso af Meisaien var font Kaiinik I Goslar;

1066 hlev han BLskop i Meissen. Han ska I

tbpit dud 1106 eller 1107, 1073 ng dc fnlgende

Aar tog han Pel i Saebaernes OpStilld mod
Kenrik IV, men han spilled c kun en ynkelig

llolle og var hverken aglet af Venner eller

Fjenderu Da han var en af de faa Meisaener-

BLskopper, hvia N'avn var kendt I HlJtOfien.

og da man tiLskrev ham Begyudetsen paa Dora-

kirkeas Opforelse, b3ev ban draget frem af

Forglemmetaen. for at ogsaa denne Del af

Sachet- n. kunde faa en stedlig Hcd^fn. Her-

tug Georg af Sachsen var ivrig for at faa

ham helgenkronet. og 1512 udgav H r Einwr
bans. iLegendc* (Vita Beftftonit), Ivcren for

at faa Mcisscncr-Bispen oplagen bL K/s Hel-

gener voksfde. da Eief- begj-ndte al tratnge frem

I dc Kgne r
og Kanonisattuncn fandt end^llg Stcd

31. Maj 1523, samme Dag Win ^rkebiskop
Antonlno af Flrenres (se C. HofLtr. Papst Adrltn

VI, Wien 1H0, 303). tildek sum en Demon-
stration mod »det lutk KJetlerh i Sachstfrt.

16. Jurti (St. B.'s Helgendag) 1524 var der I

Meissen ator Fest til den nyc Helgena iEre.
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I den Anledn. skrev Luther sit Flyveskrift:

•Wider den neuen Abgott und alten Teufel,

der zu Meissen soil erhoben werden« (Erl.-

Udg. Bd. 24), hvorpaa Emser og andrc rom.
Katoliker svarede. Da Ref. havde sejret i Meis-
sen, led Helgengraven der ilde Medfart, men
1576 erhvervede Albrecht V af Baiern St. B.'s

Helgenlevninger. Disse bleve da bragte til Mun-
chen, og Meissener-Bispen blev en af denne
Bys Patroner. I Kejser Karl VII's Dage skulle

dog nogle af B.'s Hslgenlevninger vsere komne
tilbage til Sachsen og have fundet Plads i

den rom.-kat. Hofkirke i Dresden (Seyffarth,

Ossilegium B., Munchen 1765). Fortaellingerne

om B.'s Missionsvirksomhed som >Slavernes
Apostel< og om hans Fortjenester af Kirke-
sangen ere Fantasiprodukter. Han fremstilles,

med en Hentydning til Legcnden (for at hindre
Henrik IV i at gaa i Domkirken i Meissen
skal han, ved sin Afrejse til Rom, have kastet

Kirkeneglen i Elben, men efter sin Hjemkomst
have fundet den igen i en Fisk, der blev sat paa
hans Bord) med en Negle og en Fisk. Fr. N.

Benoist. 1) Elie B., f. i Paris 20. Jan. 1640,
blev 1665 protest. Prsest i Aiencon, hvor han
under meget vanskelige Forhold virkede til

stor Velsignelse. Uden at tagc Hensyn til de
rom. Katolikers Fanatisme indlod han sig i

Disputatser med Jesuiten de la Rue, der havde
bedre Talegaver, men ikke sterre Laerddom og
dialektisk Faardighed end B. Pobelen stormede
B.'s Kirke, og efter Udstedelsen af det nantiskc
Edikt (1685) maatte han forlade Aiencon. Han
flygtede til Holland, hvor han blev Prsest for

den wallonske Mcnighed i Delft. Der dede han
15. Nov. 1728. Hans Hovedvaerk er: Hist, de
VEdit de Nantes (Delft 1693), der i sine 5 Dele
indeholder saa mange Dokumenter, at det er

blevet et vigtigt Kildeskrift. Oratorianeren
Thomassin skrev et Modskrift mod ham til

Forsvar for Ludvig XIV's Fremfserd (P. Pascal,

E. B. et l'Eglise reformce d'Alencon, Paris 1892).
— 2) Ren< B., f. i Nterh. af Angers 1521, fulgte

1560 Maria Stuart til Skotland som hendes
Hofpriest og Skriftefader. 1562 blev han Prsest

ved St. Eustache i Paris, og som saadan var
han en af de Pnelater, der sogte at drage
Henrik IV over til Romerkirken. Efter sin

Overgang gjorde Kongen ham til Biskop i

Troyes, men Pavcn niegtede at godkende Valget,

fordi B. havde udgivet en Bibeloverseettelse,

der paa fl. Stedcr stemmede med Geneve-Bib-
len. Han dede 1608 som Dekan for det teol.

Fakultet 1 Paris.

Benoni (1 Mos. 35, 18), min Smertes Barn,
det Navn, Rakel gav Benjamin efter hans Fedsel

i Forudanelse om sin Dod.
Benrath, Karl, protest. Teolog, blev fodt i

Duren 10. Aug. 1845, var farst Lserer ved sin

Fedebys Skole indtil 1872, opholdt sig derpaa
i Italien 1872—75, blev 1876 Privatdocent i

Bonn, 1879 extraord. Prof, der, og er nu Prof,

ord. i KOnigsberg. Kirkehistorien er hans Fag,

saerlig til Reformationstidens Historie har han
gjort omfattende Studier. Han har (1880)
udgivet •Summa der heil. Schrift< (se d. Art.)

i tysk Overs., og (1875, 2. Udg. Braunschw.
1892) en Monografi om Bernardino Ochino fra

Siena.

Bensly, Robert Lubbock, f. i Eaton ved

Norwich 24. Aug. 1831, blev 1885 Lecturer i

Hebraisk og Syrisk i Gonville og Caius College
og Examinator i det gl. Test, ved Universitetet
i London. Han har 1875 udgivet et Fragment
af den lat. Overs, af Esras 4. Bog, og 1876 op~
dagede han i et af British Museums Haand-
skrifter en syr. Overs, af de 2 klementinske
Breve. Han var Medlera af den Komitl, der
reviderede den eng. Overs, af det gl. Test.

Ben-Sohet (1 Kren. 4, 20), Israelit af Judas
Stamme.
Benson, Edward White, eng. iErkebiskop,

blev fedt i Nterh. af Birmingham 14. Juli 1829
og studerede i Trinity College i Cambridge.
1853—59 var han Laerer ved Rugby Skole,

1857 blev han prsesteviet; 1859—72 var han
Rektor for Wellington College; 1869 blev han
eksaminerende Kapellan hos Biskoppen af Lin-
coln, 1872—77 residerende Kannik ved Dom-
kirken i Lincoln, 1873 titulaer og 1875 virkelig

Kapellan hos Dronningen; 1877 blev han Bi-
skop for det nylig oprettede Bispedomme i

Truro, 1882 iErkebiskop af Canterbury (intro-

niseret 29. Marts 1883). Han dede 11. Okt. 1896
under Gudstjenesten i Hawardens K., under et

Beseg hos Gladstone. Han har udgivet forskl.

Pnedikensamlinger, og efter hans Ded er der
af hans Efterladenskaber udgivet en sterre
Monografi om Cyprian (London 1897).

Bentley, Richard, eng. Filolog og Tekst-
kritiker, f. i Yorkshire 27. Jan. 1662, kom 14
Aar gl. til Universitetet i Cambridge og senere
til Oxford. 1684 blev han Mag. artium. 1691
udgav han, som Tillseg til E. Chilmeads Udg.
af Joh. Malalas Kronike, et lat. Brev til John
Mill, der grundfrestede hans Ry som Filolog.

1690 modtog han Praestevielse, 1692 blev han
Domherre i Worcester, 1694 Kongens Bibliote-

kar, 1695 kgl. Kapellan, 1699 Forstander for
Trinity College i Cambridge, 1700 dette Uni-
versitets Vicekansler, 1701 jErkedegn i Ely,
1717 Prof, i Teol. i Cambridge. 1692 holdt
han de ferste Boyle-Lectures, 1713 skrev han
et Skrift mod Fritaenkeren Collins. Han er
navnlig bekendt ved sine, paa Kollationer i

alie Europas store Biblioteker grundede, For-
arbejder til en ny Udg. af det n. Test.'s gr.

Tekst. Han dode 14. Juli 1742 (R. C. Jebb,
R. B., London 1882).

Bentzon, Jens Winther, f. i Kbhvn. 23.

Nov. 1743. Som teol. Kand. boede han en
Tid paa Borchs Koilegium, prsesteviedes 1774,
var Kapellan ved Frue Kirke i Kebenhavn
1777—97 og derefter Sognepr. til Gladsaxe og
Herlov. B. deltog i de 20 Aar, han var ansat
i Kebenhavn, ivrigt i Tidens literaere Fejder og
beksempede, skant han selv var Rationalist,

baade Bastholm og Malthe Mailer. 1790—95
redigerede han >Kritik og Antikritikt. D. 19.

Febr. 1823. K. T.

Benzelius. 1) Ericns Henrici B. (Erik B.
den aeldre), Stamfader for den beramte Slaegt,

af hvilke saa mange have indskrevet deres
Navne i Sverigs Kirke- og Kulturhistorie. Stam-
faderen og 3 af hans Senner bleve iErkebisper,
2 af hans Sennesenner bleve Bisper, og 5 af hans
Detre og Sonnedetre bleve gifte med Maend,
der bleve Stiflsstyrere. — Erik B. fodtes paa
Gaarden Bentzeby i Lulea Sogn (Norrland)
7. Dec. 1632. Han var Sen af Namndemann
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Hcnrik Jakobsson i ham andet sEgteskab med
Margareta Jonsdattcr, Fra sit 7. Aar cp-
ii>*tredes; ha« hos en Sltegtnlng i Upsala og
iudskreve.q, allerede ved 10 Aare AldereU (28,

Jan. 1943} ved Unlveraketct. lfl.">H hlev han
Kotsr ved det fibs. Fakullet og 1662 Mag. phil.

J>en bekendte Mieccn. Jf, G. de Ik Gardk,
torugtc ham sora La?rer for sine $4 Finer Og
Aendte ham med Sunncn Gustaf Adolf til LJd-

landet- Han besogte da Danmark. Tyskland,
Krankrift. Holland oav. og knitted? Bekendt*
r-kmb mcd mange at Tldcns meat udma?rkede
VidcaskabsmiCDd, vldenakabehgc Forbindclacr,
.*.om Sonnerne aiden forlsatte. 1665 konl hail

hjciD og udnrcvntes s. Aar til ekstraord. Prof,

i Historic og MoraJfiloson, nffatc Aar til ekstra-

nrd. teol, Prof, i 1666 hie.1 han Pro/ ordinuriuf,

1&75 /Jr. theol. 7. Jan. 1&A7 udnajvntei han
til Biskup i Strcngnas oft virkedc som saadan
til J7&0, da han ka Idles UJ jErkeatolen L Upsala.
Her dode han J 7. Febr. 1^09 R- nod beret-

1 1 get A excise for person] ie. Gudsfrygt. stor Nid-

k«rh«d OK nu^n DuelLghcd i Evmbrdsforclsc
ami for grundig l^-erddorn, Ham overdrog
man at lede den sencrc Kong Karl XII's teol.

Studi#r h og hftn forfallede i den Anlcdning
ait Preufrrr/upn htttoritr tcrtetiuttiae [16&&).

FJette Arbcjde og hans fCpifofTtt rfrf/orrCTC

frcltiifitticer brugtes nx'sten et Aarh. ved den
ufTentlige UDdervJ suing i Svcrlg, Som liigs-

dagamand deLlog lian ivrlg i del polttlske Lli'

ug ufrede isair ain ripe J ntc reaac til leaning
af de kirkellge Sp&rgsmaal. Han stod i Spidsen
for ijdgivelscn af Karl XII a klrkebibel {170*1,

vtm han forsynede med en Fortale med Up-
Ivsniager om jeldre av. Blbelnversarttelser.

Han var I hoj Grad vlrksom ved Forarbejdernc
lil KLrkcloven af IGfiG oj havde Del I Udgh'dsen
af ctl ny Kirkehaandbog og Psalmebog, 3igc-

Min hAD arbejdedc paa en ny Katckismc-
fork taring for den sv. K. 1 sit ft-rsle Agt*-
akab havde 11. 10 Senncr ng .1 Dntrp, A Heretic

Karl Xt Akal have liLbudt ham Adelakab lor

liana. Horn, hi ad han dog a Mug. Men 1719
actledcai dc af nans. Sonner, s,ftm ikke vare
I'rwaler Under Navnet lienzeisljcrna. — 3}

Ericas Eriei B, (Erik B. d™ yngre), tar-

narvntea. San. en af Sveriga heljdtl IgSte Kultur*
ti^rrre, den meit udma^rkede af hctc SL»gten,

Tudtes 1 L'pMlft 27. Jan. 167S. Alleredc 35.

Nov. l«SS. for alt fyldte 8. Aar, Jndsknvea han
ved Upsala Univqraitet. Under Vcjledniiig af
Lart Molin h iiden Pruf. og indflydclacarig KlgSi-

dagnniand, drev han ivrige Studitr r acnere
kaifcede han nig aairlig over nrientalske S-prog.

J 692 aJlagdchan ain furste glim^cnde akademiake
l*rs¥* Ved en DhpUtaU fSfrfnj Judaktti) under
Prof. Perloger* l

1r«4idium r To Aar efter fu]d-

endte han sin teol. LkBamen. men foriaallc:

under Prof Palmrolhs VejJedning Studied af

oi-ienU]!)ke Spmg- Paa kgJt. Stipend I urn (6004
!>[.;: forctofl ban 16B7— 1700 en irdenlaodarej« n

besegte adakitlige af Faderen j gamle Venner
Og gjorde Bekendbkab med beromte Lcerde
aora Lfibniti. Eiiehsrd Kentley, Georg Hkke*.
fh. Allix, St. Baluze o. fl. Foratnaivntc roaer

Turn I hqje Toner I et Brev til Sparfvenfeldt

:

Ueg tvivler ikke era. at han, en Dag akal hlUve

en ator Ptyd for a-Lt Land og sin Familic Paa
den lidste Del af sin Rrjae rellrde B. i«rr sin

Opm«?rksomhed paa Blbliotekernea Haand-
skrlfljtkaLte og hjemforte, uertlg fra England
(Canterbury eg Oxford), en rig Host af Af-

Skrifter af gamle Codieca, indeholdcnde klaa-

HiFik ng palriatlak Literatur. Hjeinkummen,
udnsvntca ban 17G2 til UniverfliletabLhLinlfikar

I UpSAlar Som saadan udvikledehan en plan-

meRsig qg rastloa Ivcr; det tldllgere ret rig*

holdise HiblLotek kom nu i hedre Orden end
for, og ban gjorde VEerdiFulde Erhvervelser

haade sf Bnger og Mninuskrlpter. AUerede I

Foraaret 170 i begyndte han at holde en Rekke
Itteralurhistoriske EurcloTanin^er, aikkert dc
forste af den Art ved Cpsala L-nivenltet. 1710
Sitifteries veil liana HjarLp SverLgs fnrsle IKenere
Samfund, CoUctjium ruriosarum, Forbillcdet for

alle dels senere videnskahelige Akademier ug
SoeLeteter. Pen AlaJdighed 1 den vldenskah.
tntcresac, som atedse udma:rkedc II.. frem-

gaar ogsaa af delte Samfunds Furl land Linger.

V>m ingenlunde ude3ukken.de drejedt a|g om ar-

ka^oLngiskc og kJaasiak-litcrarre Emner, men
sftrLig om matemat, og tiatun idenskabelige,

med specielt Hen ayn ^j disw VLdenflkahers na-
tionalakonomiske Anvendelse. Samfundet b|ev

dog nf kort Vartglied. Allcrede 1719 stiftedc B.

jVeienskap«9oeielelen' I Upsala, et 'iKikvetts-

gillc*, som det selvkaLdte sift, dersErllg ved Cd-
givclse af et lilcnert Tidsskrift viJde gore Sverigs

vldenskahel ige Anseelse geldende I L
r

dtandet r

Ikke blot fys.tSike og medicinake
1
men ogsaa

his-t., teot. ng aim, litenere Emner sysselsatle

det, og dels Acta Indeholde en Miengde Ai>

tlkler I foi^kE- Lajrtlomsifjrcne ng hidrng i det

hcie krafligt til paa mange Maadcr at fremme
den vidcnskalielige Mrksomhed.

Allerede 1709 var B, hle^en pratsteviet af

sin Svigerfader, lliakop Svedbcrg, og 10 Aar
aencre hiev han kreeret til Dr. IheoL og blev

atraks derefter udnannt til Sognepncat i Hagby
Og Ramsta. Pe kirkelige og teal. Intereaacr

aynea nu mere cud nogensindc at have sysseU

aat ham, 1721 gav han en fraraadende Be*

tamknLng om eil Union mellem den lutb. og

reform. K.. og ved RefurmatLuusjubiLieet I

Sverig a, A. huldt ban en kkademLsk Talc om
lAarsageriK- tit og Nndvcndigticden af en Ud-
sondrlng fra den mm. K.t. 1723 blev han
Frof. lh£oL meu 1TS6 kaldles han til Btape-

stolen I Gctehorg, 1731 udna?vntea ban til

BLskop i I.inkflping. Cm denne Virksomhcd
RL^ir han aideu : >1 Linkupiug hir ]eg nu
va?ret i m Aar, og de have forekommet m.5g

som 12 Dage- I Konsistoriet L Gdteborg havde

j^g aldrig nogeu storre Surg, end da v| tyg Af-

sked fra hverandre, Kou^htOjHet i UnkOping
har ugsaa vseret mig som Paradia S MyndlJngc

bar jeg troct at have at passe: Meuigbvdtrn f

Ktlftet. Gymnasiet og Skolrrne og Hoapttalernc*.

Siden 1723 deltng B, som wlvskreven 1 Higs-

dngene. Paa Higimodernc i 174U Og 1742

! var ban Prirsleslniidens TalsmailJ. I Tldena,

polit. oj{ klrkepolit St rid tog H virkaom Del

som. en af pHattcpart Letts Ledere. Hans Rigs-

dagavirkcn udrdarrkcr sig ved vnrrn Firdrelands-

kazrlighed, fremsynet Klog^kab. Fora,igtLghed

og Frtdsommeliglied. Saont ortodoka og af-

gjnrt Modatander af kirkcfjrndthge Kurelser.

var ban dug langt fra at dele den teol- Strids-

lyat. Hans ireniske Opfallelw afepejler slg i
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et Brev aT 1737, hvori han fnrdommer de orto-

dokaes Strid&syge. Hele sit Liv vedblev B. sin

litenere og videnskab- Virksomhed. Om bans
yidtstrakte Forbindeljir med inden- og kid tit*

landske Vldeiiskabsmsmd vidner bans bind-

staerke fireYsam ling (nu i Linkopings Stifts-

bibliotek). Huns Skiifter rflbe nqangu.tidig

LiL-rddrtrii, Tankeskarphert og sjeeldeu viden-

skabeljg Kritik. Paa forskellige Gmraader,
isicr Sprogforskningens og If istoriegranskni lo-

gons, hvor han ved sine Kildesamliuger hrvder
Vej for den nye Forskning L er ban Forlober

for Frihcdstidcns rige Knlturarbcjde, Ligjc-

itaa er han* Arbejde hanebrydeiide paa andre
Felter, Han ivrcr for Nieringsvejeiiea Opblom-
string. Han begyndtc at skaffe statist take Op-
lyAningur inn Folkeitta.-iigdei:i, retledc Gpfor-

dringer til Prrcstcrne om at gore Samlingcr
om de siertige Laudskabsdiaiekter, og han ska I

have healed t Svedenborgs, og geimcm bam Karl
XII a Opnifrk&omhcd

,
paa den gl, Linkoping-

biskop Hans Hrasks Korslag om TiCvejebringcl-

Stn af CH Vandvej genucm Svcrig rnellem Oster-
og NotrdsQCii, en Tanke h soin foi'st GoLakanalen
virkcliggjorde i vort Aarh. Han udovede og-

saa en ikke ringc Ma?ccnatsvirksomhcd r 1740
valgte iVeLeiisskapS-Akademicili i Stock hulitt

(stlflet 1739} U. til Mcdlcm, og 1743 var han
dels Priesea. Sept- 1742 valutas han til jErkc-
biskup, men dsde far TilLravlelsen. *Mcd ned-
brudte Kra?fter vendte han tilbage til Lin-

k Oping fra Kigsdagcn og dode 23. Sept. 1743.

1707 tegtede h&n Anna Svedenburg. Hatter af
BJskop Svedb^Lg i Skara ; med hende havde
ban 10 Born, der, med Undtagelse af Karl Jesper

fl. (se iicdenf.), kaldtes Beiizetsljerna, siden

de 1751 adledes. Blandt B/s Skrifter tnaa

nevnes: Supplements homiiiarum Joaitnis

ChryfOitotni (1703), /ftinmr Vattavii Goihi uitis

aquiloniu (1708), Monument Itislorica PtUra
ecctetlts Smogothiew (17(JW)

t
Diarium Wuitte-

ritntt (1721), Phito Jwrfceiif, grcccc tt tai. cum
notii Th, Maitgty (Londnn 1742); posthume
ere: VIphila sacrorum evangciionim verria

gothica ex cod, argentco (Oxford 1730), »Ud-
katt till sv r fulkeU biatoria*,. ndg. af Karl Je.iper

B. 1762 (Biograd af Hatia Furstll, Stockh,
1883). — 3) Jakob B. P Broder til ibt*g.

K cr f,

I Upwd* 2&. Fcbr, 1C*3, blev Mag, phiL 1703 og
nn;ste Aap Adjunkt I del flto*. Fakultct. 17U6
udnsvntes bait til Adjunkt 1 Ttol. i»g Sognepr.

til Upsala-Nis rrajbendepastorat, 1707-09 rcjste

ban ndcnlands ng hemgt« flerc af Tysk lands og
Hollands be rumlcst* Univursitct^r. I Saehsen
fik han Lejlighed til at gore Karl XII^ s^m den-
gang havde ait Hovedkvart^r d^r, sin Opvart-
iiing. Trods Jliil Tjerddum og -sine forlriciJi^t

Forbindelscr fik B. i Begj tidtlsuu efter sin

Hjemkomst ingeu befordring: rorga?ves sogle

han det ene Sognekald paa Landct eflcr det
andet- Ferst 171& befordredes han til Prof,
thtot. L Lund vg Sogn«pr, i WallkArra og
Standby. 1725 bkv han Dr. theol. i Lund og
var 1729 og: 1730 paa Forslag til fli spewederne
i Kalmar og Wesio. 1731 blev ban BE$kop 1

Gnteborg. og 1744 udna?vntes ban til .Srke-
biskop efter sin Broder Erik, Han dode under
Higsdagen i Stockholm 1747. Som. akad, Lsrcr
ng teol, Forfatter bar ogsaa den la?rdr Jakub
B. svet stor ]ndSydel» paa Aaudslivet i Sviirig.

Hans teol. Leereboger (isafr rtpetiiio theologiea}

brugtes iarngt vert Ulldervisnlngeu. Sin Iver

for Latrcns Benhed viste ban ved Acre Lejlig-

huder, f. E. da det gjaldt at hindre Udbredel-
sen af den berjfitede J- C Dippcls Vrunglier-

domme- Stim flitlig Deltager i det pel it. Liv
hesagte ban o nitre nt a Lie Rigsdage fra 1719 til

1747, og ogsaa han tilborte » Hattepa rtiet* -

Hans Rigsdagsvirksamhcd prvgedea af varmt
Fa:dnela nrtssiud. Han skildresiovrigt som *fred-

sommelig og maadeholden
h
samt ved kildne

Spergsmaal stemt for de miIdeste FtKrholda-

reglcfn* Han& Barn adledes 1747 og Indoptoges

I iEtten Benzclatjerna. — 4} Henrik BM de to

foregaaendes firodcr, fedtes i Strengnas IS.

Aug, l(>fi&. Han iiidakrcvcs. allcrcdc 10. Febr.

1701 ved L'psala CnivemiteL 1712 foretog B.

en omfattendc Udcnlandsrejse. Over Preus-

Bcn, Fulcn, Ungarn og Moldav begav bam alg

til Karl XI 1 i Bender, hvor han blev tagen

til Kange ved den a. k. Kalabalik, Efter sin

Fitgivelse virkede han 1714— 15 som Legation^
pru:st i Konstantinopeb O^-er ]Jllca»icD fort-

salte nan derpaa sin ltejse HI Syrian og Fals-
stina

n
ja udstrakte den til Arabien og iEgjrpttn,

HjemrejjicLi gik over Livorno til Plirij (17) fl)

og dern'a gennem Tyskland og Holland. 1718r

tik han i OOtcborg kgl. BefalEng til at be»ge-
Karl XII i Frederikshald, men paa Vejen der-
ben naaedc Budskabet om Kongcna J>ad bam,
171U blev ban Prtrposittts cotniHutiitatit I Lund
og nogte Maaneder dcrefter ekstraord. Qlos r

Prof. 173* urtnievntes han til Prof, i oHcn-
talake Sprog og (ir*sk

n
1732 i Teologi, 1733

bicv ban Dr. theoL i Lund og 1738 Domprovat
og forste Prof, i Teol. aamt endelig 174fl Biskop
ssttds. 1747 kahltcs ban til ,f;rkest[]lcn efter

sin Broder Jakob, og nan dode 1 L'psala 20.

Maj 1737. Ogsaa ndenfor Sverig nod Br stort

Fly for grundig og udstrakt Lffirddom. Ham
Dis|]u Latinner, dcr ixwr bchandiedt Eksegese

h

samledes og udgaves i Tyskland, Han ejedc

et baade kvantitativt og kvalitativt fortrsffeligt

Bibliotek, og han ekskede at fordybe aig i

Sludier i det. Som Deltager I alle Bigsdagene
fra 1740 til 1756 proegedes bans Arbejde
af Lidenskabslosbed og besindlgt Maadebold.
Uktinsttct og ligefrem I Mn per^nnjigc Optrsden t

elskede ban aamme V«scn boa andre. — 5)

Karl Jcaper B., Son af iErkcblakop Erik B.

den yngre, er fodt I Upsala 16. Jan. 1714.

Han blev abercde 7. Juni 1722 jndskrevet ved
U nivers itetet

b
opfoatredes nogen Tld 1 sin Mor-

faders, Biskop Jesper Svedbergs
h
Hus og vej-

lededes dereftrr af sin Farbroder Henrik B 1

Lund. 1738 blev han her Afap, phil 1738—40
rejste han udenlanda til England, Frankrig og
Holland, Efter Hjemkomsten udnxvntes han
1741 til ekstraord, og nteste Aar til ord. kgl.

Hofprsedlkant. 1743—44 var hao paatiy nd en-

lands og opholdt sEg littr i Helmatadt,, hvor

ban disputerede under den beromte Moshelma
Presidium (dt Johannc Durtroy pacificaiori) og
promoveredes til Dr. tfieoL I Berlin qverv^rcde
ban FormielluKeca mcllem Kmnprina Adolf Fre-

derik og Prinsesse Lovisa Llrika af Branden-
burg samt antoges til Kronpriasessens Lerer I

Svcnsk- 175Q blev ban Prof, thivl I Lund Og
Sognepr. i Uppakra* 1776 Biskop I Strengnas,

Vel blev han Aaret efter, med stor afajoritet, af



Benzelius — Berengar fra Tours. 265

Lands Stift kaldet til Bispestolen der, men
maatte, skent ban enskede denne, beje slg for

Gustaf Ill's Vilje og blive i Strengnas til sin

Dad 2. Jan. 1793. K. J. B. ejede hverken saa-

danne Foreregenskaber eller ievrigt den rige

Begavelse, som udmcerkede de aeldre Benzelier.

Han skildres som en stille, sagtmodig Mand
uden iEresyge, mere egnet til i en indsknenket
Kreds, som Icerd Professor, Husfader og Ven, at

vinde Hengivenhed end til at udnuerke sig som
Stiftsstyrer. H. L.
Benzon. 1) Lorents Jakob B., f. i Stubbe-

kobing 1740, blev Student 1758 og var paa Val-
kendorfs Kollegium Digteren Johannes Ewalds
Kontnbernal. 1765 vandt han >Selskabet for

de skenne Videnskabers< Guldmedaille ved en
Ode over >Algodheden< ; tidligere havde han
faaet haederlig Omtale fra det nsevnte Selskabs
Side for sin Ode om >Skabningen<. 1768 blev

han teol. Kami., 1771 resid. Kapellan i Nak-
skov og 1777 Spr. i Vestenskov. D. 29. Juni
1799. Han ydede Bidrag til >Evangelisk-

christelig Psalmebogc — 2) Peter Eggert B.,

f. 25. Nov. 1857, blev teol. Kand. 1881 og an-

sattes 1890 som Sognepr. til Hjerminde-Lee-
Hjorthede. Allerede i 1883 udgav B. en Digt-

samling (>Kornmod<), 1894 udkom 2 For-

taellinger (>Svovl<, 2. Opl. 1895), hvoraf den
ene behandler Skyggesider ved Indre Mission;

ogsaa >Det 6. Bud< (1896) er en kirkl. Sam-
fundsfortelling.

Beon (4 Mos. 32, 3), By i den sydlige Del

af 0st-Jordanlandet, N. f. Arnon; identificeres

i Aim. med Baal-Meon. Septuaginta lseser

Baian.

Beor (1 Mos. 36, 32), en edomitisk Fyrste.

Profeten Bileams Fader havde samme Navn
(4 Mos. 22, 5).

Bera (1 Mos. 14), en Konge i Sodoma, der
omtales I Abrahams Historic

Beraja(l Kron. 8, 21), en benjaminitisk Shegt,

som boede i Jerusalem.
Beraka (1 Kron. 12, 3), en benjaminitisk

Israelii, der sluttede sig til David i Siglak.

Navnet, der betyder Velsignelse, Lovsang, an-

vendtes som Betegnelse for den Dal, hvor Is-

raels Folk holdt Gudstjeneste efter det store

Angreb af Hedninger under Kong Josafat (2

Kron. 20, 26). Den identificeres med Berekut,

S. for Jerusalem ved Hebronvejen.
Berardi, Giuseppe, Kardinal, f. 28. Sept.

1810 i Ceccano ved den napolitanske Groense,

blev, efter at have studeret ved Collegium Ro-
manum og Sapienza, Dr. jur. utriusqoe og

Advokat. 1844 gjorde Gregor XVI ham til

Dommer ved den rom. Overdomstol, og 1845

blev han Medlem af det apostolske Kammer,
1848 fulgte han med Pius IX til Gaeta, hvor
han blev neje knyttet til Antonelli. 1856 blev

han Understatssekretrer, og 1865, da der var

Tale om paany at knytte Forbindelse med
Rusland, modtog B., for at han kunde virke i

Rusland som Nuntius, alle de kirkelige Ind-

vielser og blev .ASrkebiskop af Nikaea in parti-

bu$. Da den paattenkte THnacrmelse til Rusland
ikke blev til noget, kom B. ikke afsted, men
1868 modtog han Kardinalhatten, og indtil Sept.

1870 var han pavelig Minister for Handel, oftent-

lige Arbejder og skenne Kunster. Han dede i

Rom 6. April 1878.

Berault-Bercastel, Antoine Henri, f. i Brieg
1712, traadte som ung ind i Jesuiter-Ordenen.
Efter dennes Ophaevelse var han Preest i Stiftet

Rouen og senere Kannik i Noyon. Han dede
1794. Han har skrevet en vidtleftig Kirke-
historie i 24 Bd., der er oversat paa Tysk (2.

Aufl. Innsbruck 1841—44) og paa dette Sprog
fortsat af B. Gams.
Berchmans, Jean, f. 13. Marts 1599 i Diest

1 Brabant af fattige Forteldre, var allerede som
Barn bekendt for sin Fromhed. 1613 be-
gyndte ban at berede sig til den pnestellge

Stand, men 1616 traadte han ind i Jesuiter-

Ordenen som Novitse. Aloysius fra Gonzaga
var hans Forbillede, og bans samtidige mente
at se denne fromme Yngling gaa igen i ham.
Som jesuitlsk Skolastiker kom J. B. til Rom
for at studere Filosofi, men allerede 13. Aug.
1622 dede han. Romerne viste hans afsjeelede

Legeme Helgenrere, og 1745 blev der indledet
en Proces for at faa ham optagen bl. de salige.

Ved Jesuiter-Ordenens Ophaevelse blev Processen
afbrudt, men den blev genoptaget 1843. 1865
gav Pius IX endelig J. B. Plads bl. de salige, og
1888 blev han af Leo XIII optagen bl. K.'s

Helgener. Legenden priser ham for hans engle-

agtige Renhed, hans Lydighed mod Ordens-
regelen og hans inderlige Kaerlighed til Maria;
Kunsten fremstiller ham i Jesuiterdragt med
Krucifiks, Rosenkrans og Regelbog i de foldede

Haender (W. Hausherr, Die 3 beil. Jugend-
patrone u. Marienverehrer: J. B., Aloysius u.

Stanislaus, Mainz 1877). Fr. N.
Berea (1 Mak. 9, 4), et Sted i Judaea, hvis

Beliggenhed er usikker. Naer ved det dede
Judas Makkabaeer.

Bereans, se Barclay, John.
Bered. 1) En By ved Sydgraensen af Ka-

naans Land, naer Kades (1 Mos. 16, 14). — 2)

Patriarken Efraims Sennesen (1 Kren. 7, 20).

Berekja (Herren velsigner), Navn for flere,

temmelig ukendte Israeliter, isaer af Levis

Stamme (1 Kren. 3, 20; 6, 39; 9, 16; 15, 23;
2 Kren. 28, 12; Neh. 3, 4). Profeten Sakarjas

Fader hed B. eller Barachias (Sak. 1, 1).

Berengar fra Tours, middelalderlig Teolog,

fedtes o. 1000 i Tours, fik sin ferste viden-
skabelige Uddannelse hos Fulbert af Chartres
og var siden 1040 Forstander for Domskolen i

Tours, som ved ham fik et stort Opsving. Han
var en kritisk anlagt Begavelse, vel ikke lige-

frem Rationalist (thi kirkelig fastslaaede Dog-
mer angreb han ikke), men han var den ferste

middelalderlige Teolog, der bevidst kraevede en
selvstaendig Brug af Fornuft og Dialektik inden-

for Teologien. Hans Liv blev en Kamp om
Nadverheren. Han blev overbevist om, at Pa-
schasius Radbertus's Nadverlaere (o : den gsengse

Forvandlingslaere) var urigtig, og fornyede,

som han troede Joh. Scotus's, men 1 Virke-

ligheden Ratramnus's Laere. Han fremsatte

den i et Brev til sin Ven Lanfranc i Bee,

som da opholdt sig i Rom og ejeblikkelig

fik B. anklaget og domt uhert (1050). Endnu
samme Aar blev han atter fordemt i Ver-
celli, ligeledes uhert. B., der havde msegtige

Venner, havde vel villet mode, men var paa
Vejen bleven faengslet af Kong Henrik I i Paris.

Han kom dog atter les, og Striden fortsattes.

1054 kom Hildebrand til Frankrig og optraadte

Digitized byGoogle
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venllgt, UiL'ii forsigtigt mod ham. Faa Hi Ids-

brand* Qpfordrlng kom han 1059 til I torn, men
blev der paa TS'icolauSi II"* Fauteiynode tVUngcn
tit at undrrskrivc en at Kardinal Humbert
aftatlet kras Funnel, Brdrov-ct over sin For-

wcgtelse af Sandheden vedblev Iian efter sin

Bortrejse at virke for sin La?re, ogsaa skrift-

llg (ae det a! Leasing genrundne Skrift: dtia^n
toena a<to r iMnfraneum. udg. af A. F. og F.

Th. Vischcr, Berlin 1B31). Da Hildehrand blev

Pave, hajd>pdr han paa re RunsliR Vending for

sin Sag, og Gregor V| | v[]de ogsaa gerne akuac
ham. men maattc faaje sic; for dell ilffrrkt

Slemning og udvortrs tvinge ham til Under-
kaslelsc (3070)- Overbevist fultc B, sig ikke,

men opgav nu Karripen og heulevede si tit sidsle

Aar paa Ocn St. Losrac vrd Tours, hi'or h-dll

dode 10SS.

B.s Nadverlere. der raest njermer slg til

den Hcncrc calvinskc OpfatEelsc, flk allsai.

In gen dirtkle Bctvdutng, Men indlrektc tjente

den til at bef«ste den gaHdcnde Fcrvand-
lingslnrrc, ogsaa tcologisk, idet denncs For&va*
rcre, sarrtig Guitmund fra Aversa (og sen ere

Ansvlm af Canterbury), nodlrs til at ud forme
don nnjere, og derved I)]. a, konl End pa£
TcorLcr, dcr cguede sifi til at fnrsvare Udde-
lingen af NadVrreH under cen Sklkkclac, dcr
foret nu begyndte at find* Sted (H. fteuter,

Gcschichtc d. relig. Aufkl. jm MltteEa.ltcr, I

1879 L L. Schwabe. Studicn zurGesch. d. zwcLtcn.

Abend mahlstrettcs. 1387; Schnitzer, B. v. Tours,
lSEhT). J. P. B.

Berenike tiler Bernike, Hcrodes Agrippa Is
Patter, f 28 e- Kr, var feral gift nried sin

Onkcl II erodes af Chalki<i{d. 48), (lerefter boede
liun hoa sin Broder Agrippa ll r nicd hvem man
sagde, hun levede 1 ct umoralsh Forhold. Sidcn
argtede hue Kong Folcmon af KJIIkkD, men
forlod ham ojj vendtc tilbsgc til liroderen. Da
de begge gjnrde Laudshovdlngcn J-tstus dcrcs
Opvarlning, frcmstiiledea Apost] en. Paul Us for

dem (A p. G, 25, 13, 23; 2G, 30). Da den jfl-

dilkc OpsUmd bcgindtr. sojjte dt at lierotigc

Folket, men sluttede slg anart aabcnlysl til

llomcmc. II. triad I c i et KjE-rlighedsforhold

tllTilUs. Aitr 75 kom liUn til Bom, on dcr taltcs

om d*res Bryllup, men ModsUndtn mod licndc
var for ator. Aar 79 kom hun tgen til Hyen.
men TJlua vlldc UU Lkkc mere vide af hende
at sige-

B*rg. 1) Clatii B„ M ester for den af Kong
HflHSS Dronnillg Christine til Graabrodrekirkcn
I Odenw skwnkede Allertavlo, som nu Andes
i St. Knudi Kirke .«tcds, var f. I Lulwck af

udrlLg Slicgt ug (Ik, da han fra Ungdnmmen
havde Lyst 1)1 T«gutng. A sine Fonddrc Lov
til at folge denne Tillmjelighed. Han gjorde
dn ugsaa saa store Fremakridt i Ku listen og
var ]>l(\etl saa btroml. at Drvmungen sopte

at formaa ham ti] at komme til Od«ns* for

<U'r at foreataa I'dforclaen af det Kunstvsrk,
som sku]de prvde Hujallrct ] dcu Klosterkirke,

tit hvis Hroderakah hun SB* nejt llftvdc si Lilttt

slg, C. Bl vllde dog Lkke indtradc i noget
Lav eller arbejdf for Lon: han faltc sig som
Adclsmand og forLod derfor forst sin Fudehy,
da Dnsnnlo^en indhod ham 1i] at komme med
Swnde, dygttge til at skicrc cfter bans Tcgniiig

;

sclv skuldc han ken foreataa Arbejdet. Han

India ndt slg da med \1 sllki-klxdte Swndc,
dcr hver Maancd flk derea Lon ud bctalt af

Di'ueniegeu og danocde rt ansrli£t Vicrkilrd

i Lighed med dem, der fandtes I de tytkt

og uedej-land Sike Byer. Kra deLte er, forndrD

Odcnse-Tavlen, dcr rimcJigvLs er LIc^'ed ul

1518—21, sandaynligvls udgaaet Llgsttaeh ore*

Kong Hsna og Dronptpg C]hr|a,tine (1513), A|l*f-

tavlen 1 Tistrup (a, 1515] og Sandtnim a.

1520), Epttafiet over Prlcis Frants i Kryptrr.

under St- Knuri l Odense, Figurerne p*a Mier-

tavlen I Vindinge paa Fyn (a. 1531\ et ALle:-

skab, upriudelig i Voldhy Kirke, nU opwtiJlet

paa Frysenborg Slot (o, 1*25), ct Kmciflts e

Sora kirke (1527), Altertavjep i Hrvgninge pti

jtra (o. 1550), AllcrtavJen i Vor Fruc K. t

Aarbus og Midlfrpartlel af Allertavlen I Hon)'

Met K- (o, 1530—35). AT vor ^
^

id*n om L S

a-kylde vl en kort Optegnelae af hans Sonncwn
af Sinimr NaVu, Kan oik I Oslo, dcr hur jkirif

denne o. 15&2 efter Faderen^ Fortielling Ft.

Hoatgaards Sam linger; trjkt i Dan&kc filijjsin

I. 24), I Lobcck kendrr man aJdcles iutet (c

C, B, Der Andes heller tkke derstnJs uJ-

skaarnc Ting i ham Mamir. Han.i Fodiels- c^

Uedaaar ere uhckendtc, Om ban liar la:rt na
Kunat IFrunkeii rlLrrNederlandcue, crtiidtiliii,'

oply 5t- Hon » he rflmteste Vaerk ct Ode? »a*-T*^ lee,

dcr LtJsipter en ForherJigelsc afMaria som JicrrcR-!.

Moder, men SAmttdig af KrislUa selv. win drr

lEdende og sejrende Forsoner- Den er olrH:

somt en fri Illustration til den heroin te Fra.L

aiskaner BonAVenluras Skrtft lignum mttT-

U vets TfK (se H#yen. Skrifler IF, 339 (\ Ik*
blev i (ir^abradrekirken, til denne ne4brftd*s i

Bcgyndctsen af dettc Aarh., derefter LIft dra

solgt paa Auktton tl] Frue Kirke, tnen overfly

efter St. Knuds Hirkcs Kcstauration til dsrot.

amhygjgEllg istaudsat af Prof, M, Pelerseii. Bc3

er gengivet I udmwrkede Lyslr>"k i »Altertailff

1 Dan mark fra den aenerc ^ItddeEalder^ rati

Tekst af b\ Beckett (Jvfr. F, Beckett, Beuia-

sancen og Kunilcns Hi si. I DanitiArk. Kl>b>.i

1897. 21 f.). L. F. — 2] F rants, Claassva B,.

Sen aT avennsvnte, hlev L i Odcnae o. 1J0J

Dronning Christine bar ham over Daaben og Ik

koMede ha us Studttrr. Man blev 1 Tyskland
vundct for Kef., for hvis Udbrcdclie han sideD

Ivrig virkede i ait HjcmJand og i Non{e. Hi^
blev 1531 Kektor i Odense, 153} ligesa* i

ViboTg, lf»3S l,£a.emcs.ter 1 Vcstcrvi^ KCoalcr.

1540 Sogncpr. ved Domk. i Ftibe. 1546 ^d
Nikolaj K, I Kblmi. og 12. Jtiui 154 & Supri

bjlendent i Oftln og Kamar Slift. 1574 ud-

narvnlea Svigcnanncn Jens Nilssan (se d. Arl

t LI nans Medl^jtetpcr og Efterfolger; 15*0 log

II. Afrkcd paa Grand af Alderdnmsstagried.

men han levede til 1501. Han bar stor Fur-

tjenesle af sit Stifla Evangelisering og La tin.

-

skolerw Ophjslp (A, ^ Bang, Den norske K-

1

I lilt, i det 10. Aarh. 04 f). A. B- — 3

Franz B.. ront.-kat. Rationalist L 31. Jan.

1753 i Fran kenhausen, var opdragen a J Jf
suitcrnc, men blev tidtig greben af Uplysning>-

tldens Tanker, saa at ban betragtedc Kellgfoocn

som et Produkt af de hist. Forbold og derfor

Forandcrhfthcdcn underkastet. Trods sine radi-

kftle Anskuclacr mod log ban den rom.-kat. Pr*-

stevlelse, blev 17g5o\erordent], og 17&& ordentJ.

Prof, i Kirkehlst- ved Uolvenitelet i Wtlraburg.



Berg — Bergen. 2fi7

1797 gejstl, Rsad, 1R09 hW ban, da det teol.

Fakultet 1 WOnburg lilev Op lust, peusiuncrct.

men 2 Aar efter paanv ansat som Prof. I Hist.

Han dsde 0. April 1*31 (J, B, Schwab. Fr, B„
Wurzhurg 1869). Fr. iV — 4) Johaniits Htnrik
B. blev fodt i Tenset 3. Mnj 1752: 1779 blev ban
residerende Kap. til Edsberg, 1740 tit Vang,
]790 Spr til Vaaler (Provst asters iTam. 1797
til Kmigsberg, 1802 ti] Lend. Han dode 20, Sept
1B21, Han Tar en ivrij? Rationalist og Mod-
stander wf H, N- Hauge- — 5} Ok And real B„
f. I Stavanger 8. Nov. 1819, lilev 1840 leal. KbihL
og indehavdederpaaforskl. Licrerstillinger. 1855

Spr. til Levanger. Dvd ]A«1. Var Medkm af
den store Kirkekommlssion af 1859; bekendt
som en dyglis Prredtkant A. B.

Bergen r Da under Kong OJaf Kyrre de forste

UhpedHmnter OpreltedcS i Nurgc, flk det vesten-

fjcldske sit Bispesvde 1 Se.[ja H hvor St, Sunnfva*
Helgenben hvilede- Det flyttedes dog snart til

den af samm* Kongc anlagtc By Bergen, der
hurtig biev Landcts vigtigste Haudelsatad og
Sanlet for Hanseaterncs Handel med Norfje.

V*d Stavangcr Riapcatols Oprcttelse 1 Beg. af
12. Afifh.. fraskllles en Del afBergcns Stift, der
kom til at omfatte det niivwrende Omraadc
titligemcd Seiidmnr og ct Par Sogne I Har-
danger. Da ^rkL'stolc-ii i Ni darns op retted es

(1152/, flk Bergen sit eget Domkapitel. som be-

stod af 12 Medlemmer med en ^rkrdcgn i

Spidsen. Bergen liavdc i Middelalderen over
20 Kirker. Olaf Kyrre havde paq Hoimen be-

gyndt Bygniogen af den store Krijitkirkc,
der scnere blev Stiftets Katedralkirke, St.

Sun nival Rellkvlcr ovcrflyttedes did. Den
bavde 12 Altere og Pnebender. Flere Konger
bleve kronede eller bisatte der. LLge ved laa

den Lille KrUtkirke, ogsaa bygget af Olaf
Kyrre. Den var Uycnt font? Sognekirke og
midlerlidig Katedralkirke. Skuut den var af
Tne, stod den til henimod Reformat ioneu. 1

Kristkirkens umiddelbare Nwrhed laa Bispe-
gaarden og vistnok ogsaa Sknlen og [Jom-

ka pit let* Kommuncgaard. Af de andrc Kirker

na?vne vi blot Apnatelkirken ved Kongs-
jjaardL-ii. Den blev ollerc ombygget. sidste

Gang o. Aar 1300, Den var bygget i gottak

ijtil og den prregtigste saadanne I Norge. Den
gemte en dyrebar Belikvie, et Stykke afKristi
Tornekrone

t
indeslutlet I Krv4tal n som bares

af en Solvengel. Den havde et tget Kapitel,

bvis Formand stod i Spidsen for de 14 kon^e-

lige Kapeller i N'or^c og knildtes magister
capeUarurn regit. Han liavdc Bang np?st efter

Kiskoppen, bar Bispeskrud og liavdc, scitti Ri-

sperne, Sajde i Kigsraadet. I Bergen fandtes

folgeode Klostre: 1) SL Mikaels Klo&ter eller

Munkeliv med Mikaelsklrken paa Nordna;& r

Det g^undlagdes af Kong Distein i Beg. af 12.

Aarb, og tilhorte for^t BenedictiDerordenen.
1 1426 blev del af ^Erkebiikop Aslak Bolt og
den ffdle Abbed Stein med Puitn; Samtykkc
reformeret efter St. Blrgittas Hegel. Det \rar
Norge.i niestrigestc KLoster og ejedc over 400
G&ardc- 1455 blev del brwndt af Tyskcrne,
og Bispen myrdet for Altret. Tyikcfne maatte

dog: bygge det op igen; men dets Anseelse

sank stadlg, indtil det 1531 blev srekulariseret

og gjort til Blapcresiden-i- 1537 bra?ndte det
for sidsle Gang; dets Gods blev siden en

verdslfg FoTlening. 2) Maria No n nek I osier
(NonTiesa?tcr) laa ved Bunden af Vaagea og til-

horte Cistereiensetiordencn- Det grundlagdes
Or 1250, J Slutn, af 15, Aarli. bleve Nonnerne
udjagne paa Grund af L'dakejelser. og K tostret

onidamiet til ct Munkckloster af St. Anions
Orden. 1523 blev det aarkularlaeret og af
Kongen skjenket til Vine. Lunge. 3} Paa \nrd-
na?s laa ogssa Jnhannt! den DobersAugo-
stiaerkloster (fra MEdtrn af J2 r Aarb.), der I

Heglen kaldtes 'Jonaktrkem. 4) Domini-
kanernes eller Priedlkebrodrenes Klostcr
paa Holmen stlfledca o. 1230. Det bneodte 1 528

h

og dets Gods annekteredes af Vine. Lunge, Si)

Lldtsenere grundedes Fran sis kanerues eller

Uinorltcrnes Kloster i Vaagsbunden. Det
var indviet til St. Olaf og var dennc Ordens
Huvedkloster i Norge, Det ha?rgede£ oftere af

1 Idebrand. Efter M u n ktl ivs 0d eliegge] se ftytted e

Biskoppen sin Hestidens did. og dcta Kirkc bar
jildrn van re; t Domkirke. De evangelske Supcr-
I nt ccidc [iter boude drr. De kirkclige Bvgni tiger

i Bergen hjenisogtcs af byppige Ulykker, hvor-
for kun faa Spor af dem ere bevarede til vore

Dage \
r

[Erst gik det dem under Reform ations-

tidens Stornie. Saaledes blev den store og Jille

Kristkirke. Kommunegaarden oj? deti gamlc
Bispegaard 1531 ned revet med selve Biskoppens
Ssmtykke. Samme Ska-bcc havdc AjHintelkirken

med sin Provstegaard. — Bergen var den fiintc

By i Norge. bvor Lutbers Ltere forkyndtes og
fik Indgang. — Bis per Jdc fyrite Led i

Reekken, medens B. og Selja strtdes oin ^ren
af at voere Stiftsa?de, ere tern melig usikre)j Bern-
hard fra Sachsen — o- 1990; Magne o. 1090

—

1130; Orrn (Svein. Ottar?): Sigurd o. 1139—56;
Paa], den forste egll. Blskop af B.< 11S6— 94;

Engla?ndcren Martin — 121(5: Havard — 1224;
Arne m<J—56; Peter — 1^70; Asketiu. tidltgere

kgl. Kansler, — 1277: Narve, Domiciikaucr,
1278—1395^ Arne Sigurdsson — 1314; And-
Ann. foregaaendes Broder, en af Norgcs marrke-
ligste Pnelater — 1339; Afay. Haakoci Erlttigsstin,

Korsbroder4 valgt 1J30, indviet 1332, d. 1342;
Jfnj, Thorstein, 1313, dod af densorte Dod : Eng-
]:endErcn Sim Gittbrlet 1 350— G9; Danskeren
Benedkt Hingstad. Dominikaner, — 1371 ; Dan-
skercn Jakob Jensson, Dominikaner^ 1372

—

1407; Danfikcrt'ii -lakdb KnlilSsHN, valgt, byttede
atraks efter Siede med den til Oslo valgte

Aslak Bolt, der 1428 blev A?rkeb.; B. besattes

forst 1432 med Arne Klemctsson, kgl. Ka pet tan.

— ]334; Olaf Nilssnll, kgl. Kb pel I an. — a .1450;

Thork-if Dlafssoii, kgl. Kapcllan ug Blskop 1

Vlborgn — 1435; ved pavelig Provision Italie-

neren Paul us Justiniani 1 4 Ti 7 , tiltraadle ueppc;
Flnboge Nilason, valgt 1474; iVo?- Hans \Jon)

Bjornsson Tejste — 1505 (6); Andor — 1522;

Otaf, sidste rom.-kat. Blskop, 1523, d, 1534. —
Efter Reform at ionen : Mag. GjcWe PederiSon
1536—57; Dr. merf-. tidL Prof. phy*. Jens
Pederssen St-heldcnip — 1582; Mag. Anders
Fobs 1583—1697; Mag. Anders Mikkelsen Hol-

ding —1615; Dr. theot. Nieb Paaske 161 fi— .16;

Mag. Lndvig Hansen Muiitlie — 1649; Mug.
Jens Pedersen Schelderup — lfi05; Dr. Niels

Enevoldsen Bandulf— 1711; Mag. Niels Peder-
sen Smcd — 1716, Mag. Clemens Schmidt —
1723; Mag. Marcus Mailer — 1731; Oluf Cos-

musscn Bornemann — 1747; Dr. Erik Ludvig-
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sen Pontoppidan, Hofprsest, Prof, og Prokansler,
— 1757; Dr. Ole Tidemand — 1762; Frederik
Areutz — 1774; Dr. Eiler Hagerup — 1778;
Soren Friedlieb — 1779; Dr. Ole Irgens —
1803; Johan Nordahl Brun — 1816; Claus Pa-
vels 1817—22; Dr. Jacob Neumann — 1848;
Peder Christian Hersleb Kjerschow — 1857;
Jens Mathias Pram Kaurin 1858—63; Peter
Hersleb Graah Birkeland 1864—80; Fredrik
Waldemar Hvoslef 1881 (Yngvar Nielsen, Ber-
gen, Kristiania 1877; Lampe, Bergens Stifts

Biskoper efter Reform. I—II, Kristiania 1895
—96). A. B.

Bergen, Carl Fredrik Berndt von, f. i Gdte-

borg 26. Dec. 1838, filos. Kand. fra Upsala 1863,

er kendt for sin Virksomhed, som Skribent
og Foredragsholder, for i Sverig at udbrede
den tyske >Protestantenvereins< Teologi. Af
den Grund kom han ogsaa i Forbindelse med
The american Unitarian Association, hvis 50
Aars Jubilseum i Boston han overvarede 1875.

Et Forslag fra Unitarierne om hans Forbliven
som Prof, ved et amerik. Universitet unddrog
han sig. I den senere Tid har han sluttet sig til

de teosofiske Ideer. D. 19. Aug. 1897. O. A.
Bergenheim, Edvard, finsk iErkebisp, var

fodt i Wasa 18. Sept. 1798. Efter at have stu-

deret i Dorpat blev han 1830 pnesteviet og
1832 Lektor ved Gymnasiet i Abo. 1850 blev

han iErkebiskop i Abo og beklsedte dette Em-
bede til sin Dad (19. Febr. 1884). Han var en
udmscikct duelig Skolemand og en dygtig Visi-

tator, >paa een Gang Prselat og Hofmand,
stundum maaske for meget det sidstet. Under
hans Styrelsc gennemfortes der fl. vigtige kirkl.

Reformer (se Art. Finland). Han var Leder af

Finlands forste Kirkemade (1876).

Berger, Samuel, fransk protest. Teolog, f. 2.

Maj 1843, studerede i Strassbourg og Tubingen,
blev 1867 Hjaelpeprtest ved den luth. Kirke i

Paris, 1877 Bibliotekar ved det protest, teol.

Fakultets Bibliotek ssteds. Nu er han Prof,

i Khist. i det naevnte Fakultet. Han er navnlig
bekendt ved sine Undersegelser om de fr.

Bibelovers. i Middelalderen (La Bible fr. au
moijen Age, Paris 1884; Les Bibles prooencales
et vaudoises, i >Romania* for 1889 og 1890;
La Bible italienne au mogen Age, ssteds 1894).

Berggreen. 1) Andreas Peter B., f. i Kbhvn
2. Marts 1801, d. ssteds 8. Novbr. 1880, Son
af en fra Stockholm indvandret Kamfabrikant.
10 Aar gammel kom han i Huset hos sin Mor-
fader, Distriktshege Lynge i Hillered, i hvis
musikalske Hjem hans tidlig vakte Sans for

Musik blev udviklet. Efter at han 1819 var
bleven Student, kom han paa Regensen. Planen
var. at han skulde vtere Jurist, men Musiken
ejede hele hans lnteresse, og efter kort Tids
Forlob bred B. overtvwrt og gav sig til at stu-

dere Musik. Til reguher Undervisning havde
han dog ikke Raad, han maatte se at slaa sig

igennem paa egen Haand. B. blev saaledes i

det vsesentlige Autodidakt. Weyse, hvem han
sagte, var ham mere en faderlig Ven og Raad-
giver end egentlig Uerer. Til Studenterne
foltc B. sig vedblivende stserkt knyttet. Han
indavede dem i flerstemmig Sang og forberedte
derved Dannelsen af Studenter-Sangforeningen,
ligesom han var selvskreven Dirigent af Kan-
taterne ved Universitetets 2 aarlige Hojtider.

Senere traadte han selv som Laerer i Forholdt

til yngre Musikere, bl. a. ere Gade og Heise
hans Elevcr. Som Komponist optraadte B. 1832
paa det kgl. Teater med en Opera >Billedet og
Busten<, med Tekst af Oehlenschlager, til hvem
han baade personlig og litenert strerkt droges.
Fremdeles har han komponeret Musik til for-

skellige Oehlenschlager'ske Tragedier og Skue-
spil m. m. En hel Rsekke Kantater og en
Mtengde een- og flerstemmige Sange have vi fra

hans Haand, ligesom han ogsaa som Literat

har gjort sig beimerket (>Musikalsk Tidendec
1836 og Biografi over Weyse 1876). B.'s egent-
lige Betydning er dog knyttet til hans fortjenst-

fulde Virksomhed for Kirke-, Skole- og Folke-
sangen. Arbejdet herfor falder sammen med
hans Stillinger som Organist ved Trinitatis

Kirke (siden 1838), som Stifter af Haandvaerker-
sangforeningeu (1843), som SangUerer ved Me-
tropolitanskolen og tilsidst som Sanginspekter
(siden 1859). For Skolen udgav ban efter-

haanden 14 Hefter Sange til Skolebrug, i Ud-
ssettelse for 2, 3 eller 4 Stemmer. Et med
stor Flid indsamlet rigt, tildels belt ukendt
Folkevise-Materiale har han givet i sin 11
Bind store Samling >Folkesange og Melodier,
ftedrelandske og fremmede, udsatte for Piano-
forte* (2. Udg. 1860—71). Endelig gav han
1853 en ved Fremkomsten af Roskilde Prseste-

konvents ny Salmebog nadvendiggjort ny Sam-
ling >Melodier til Psalmebog til Kirke- og Hus-
andagt< (efterfulgt af >Tilleg< 1873), dels med
seldre, dels med nyere Melodier, deraf en stor
Mrengde af egen Komposition. Tiden for denne
Melodisamlings Fremkomst var en Overgangs-
tid, og Samlingen bserer Prreg deraf. B. ind-
tager et Mellemstandpunkt, idet han i lige

Grad soger at give den overleverede Kirkesang
(>Koralen<) yEren og tage Hensyn til de navn-
lig under Paavirkning fra grundtvigsk Side
mere og mere indtreengende >livligere< Psalme-
melodier. Paa hans egne Melodier ses det lige-

ledes, at saa det ene, saa det andet Hensyn
har vseret bestemmende. Mange af dem, hvor
han enten har vreret heldig i at traffe den
kirkelige Stil eller fundet et varmt Udtryk for
religias Stemning, have sat sig blivende fast

(C. Skou, A. P. B., 1895). A. H. — 2) Jacob
B., f. paa Sdrbo i Krokstads Sogn, Bohuslan,
d. 11. Marts 1790; Mag. i Upsala 1815; ud-
nsevntes 1818 til Legationspnest ved det sv.

Gesandtskab i Konstantinopel. Han ankom
dertil 12. Juni 1819, tiltraadte det falg. Aar
en Rejse til Syrien, ^Egypten og Paisstina.
Hjemkommen til Konstantinopel 16. Marts 1822,
fik han som Folge af de grufulde Massakrer,
som Tyrkerne dengang anrettede blandt de Kr.,

Lov til at forlade sin Post. Paa Hjemvejen
gjorde han Studieophold i Paris, besagte Lon-
don og Holland. 1825 og 1827 befinder han
sig paa Rejser i Rusland, hvor man tilbyder
ham et Professorat i osterlandske Sprog. Hver-
ken dette eller Tilbudet om et Professorat i

Lund efter Norberg eller Ledelsen af Missionen
paa Madagaskar modtog B., men 1830 blev
han Sognepr. i Skallvik i Linkopings Stiff,

hvor han dede 1868. B. var Medlem af flere

inden- og udenlandske videnskabelige Sel-

skaber. Han udgav Dietionnaire Francais-
Arabe vulgaire (forste Hefte udkom 1825 i
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Petersburg, Fortsarttelscn er h efter en lendret

Plan, udg- afC, J. Tornhcrg); >Resor t Europa
o, fotcrllDderna*, StOckh. 1826—28 (overaat

pat D r Sprog); ct naturhistorisk Leksikon paa
Fr- og Arab, nvcr »alle i Ostcrland mi brngc*

iij}e Na>ne pan de vigtigste Genstande i de 4

Naturcns Bifijer* Dsv, O, A. — 3) J oban Erik
B., t 12. Sept. 18*3 I Grunts, KarMads Stilt,

Prof- i DogmaMk ok Moral teol- i L'psala 23.

Jgn, 1831. Rlcv Dr. tli col, 1893. Han har
udg,: iQm a post lames ocli farsamliiigens 1

Jerusalem fflrhallandc till Pall I us och de hed-
nEngkrEatnc cul- Gal. 1. 11—2, 14 och Apg. 15.

1— 31 •; »Om den kristfiga fuUkomliglieten<;
>Otni Antoittt Arnauhl och Blaise Pascals moral

-

teoLog. strjd iticd jeau (tenia * ; »D* s< k, natt-

varda forcntaganic I vflrt lands Foredr-, trykt
i 4de allm. prTeslkOiifcreiiacn.i, liandl. 1 fi90, fur-

nden Here AfliaEidlingei: i for*kl. Tidsskriftcr-

Bergb, 1) Joha.ii Frednk B,. ftn.sk Pr«»t

€g pietisliak Forfatler, f, 1795 I Sucnincjnki,

Student 1816, Kapellan E Nurmijini IS 26.

So^uepr. I Jaakimvaara 1843 ng 1 llantasalmi

1557. Vat Medlem af Januar-LTdvalgtt 1862.

da Finland* Enhedsforfatning fornyedes under
Alexander II. saint Hepncsenta.it ved Land-
dagen 1863- 64 : blev 1864 Dr dneo/. og dode
30. Sept. 18(56, — B. var en af Ny-Piellamens
fcrste Fcirkjtitipere i Finland; herved angle

han at fcinjne de Hetninger, som repnesen-

tcrtdes af H. Henqvist og Paava Huot&alalnen.

I piettstisk Aand vare de af liani hegyndlc
tTidnrngarna 1 andliga amnenr (1836— 38: og-

sia paa Finski jHcngcllisia sanomia*). Efter

liana Dml udkom lians iPostilla eli Saarna-

kjrja* (1875) ng >Ahti-, Katekismus-ja Erilyis-

Saaruakirjtfc (1879). Nidkaer for Kolkeoplys-

ningen, var ban en af Grundlaeggerne af Sondaga-
skoEebeva^elsen i Finland- *- 2) Julius Im-
nunnel B., den foregaaendes Halvhroder, f.

1310, Student lS32 t Doeent i Hebvaisk ved

Universitetet I Helsi n gfors 1844 t teol. Lek-
tnr ved Kuopio CjymnasEum 1845, SoRiiepr. i

UrDingo 1861, Dr. thtol. 18fi4. d. 27. Febr.

]«7B. S<irti sin Halvbroder tog nan vtrksom
Del E den pEetiatiske Bevtegelite og var He-

pntsentant ved Here l.anddage. Af han* Ar-

btjder mHA nsevnes Yvticitiiu Joelis [183D

—

40)t *H05 hvem 11 lines d. h. Ande« (1859),

Granskning af det kvrkliga insp (ration abc-

gneppet* (1S64V A. N.

Bergqulst, Beuqt Jakob»on, sv. Teolog4 f-

i Gumlosa [ Skaup 1785, begyndte sine Stud ler

ved Lund; Universilet 1803 i>g promoveredes
1 K C I til Mag. phil- S. A. [irujjituviedcs lian

og kaldte^ til Stiniitaricdocccit vtd Lutids L-ni-

vepsitct 1814 blev han befordret tEl ekstra-

ord. Adjonkt o^ virkede som saadjiii l.] 1826.

da han tidnervntes til 2. Adjnnkt I Tent- Sam-
tidig havde han stadlg gjort Tjcneate .wim Prajst

red St. Peders Klostcr i Lund og dcnrcd ^rund-
lagt dct Ky wm Prwdikant, dcr endon efter

bans D»d bar gjort bans Pnedikensmnlingtr
hnj; -nw;tc. Udnsvnt til Dr. theol 1831, be-
ff>rdrcdc-!i han 1883 til Prof, i Ekscgetik og
bhv saaledea den ferste Jndebaver af dennc
ljerestol, efter at Forholdet mellem de en-
kclte teol. Dlseipliner ved kgl. Brev af 17.

Sept. 1881 var blevcn ordnet saaledes, som
-det endnu go?ldcr4 og den eka-egetiike Under-

viaiung dervecl Jiavde vundet aEti nuvEtrtndc
Form. B. syaselsatte sig 30m offentHg Pocent
isn?r med Fortolkningeu af N. Teat., men fore-

]a?ste ogsaa oftc over de measianske Profctk'r

i G. Test. Skant B. ikkc var en teol. VEiien-

skabsinand af hang, udevede ban ved aiue

Forelo?snlnger r og maaslte endnu mere ved *ln

kateket, og homilet. VirksoTnbed, en god og
velslgnelse^rig Indflydelac paa den studerende
Ungdom. Som Discipel af Schartau *ogte B. i

sine Prffidikener i bejerc Grad end Thome tider

at forene Schartntis gmndlge liiderligbed med
den Hr k. Wallinske Sknles Skonhed o^ retoriake

Ffcrdlghed, Ulandt B.'s Skrifter maa nacv-

ncs: »Utkast till predlkningar samt skrJft- och
kuiiflrmatiun stale [1835), *Enfaldig utveckling
af Dr. Luthers lilla katekeJt (1833, o. fL sen ere
Oplag), iH<igmcssoprrdiknirgar ofver de arltge

son- och hogltdsdagasitextcrna^ (1887). Om
f[!rttiiH.-v[)tc Arbejdi: aEger Tbomander ; 'Dissc
PriEdtkcLiudkjjst itc nurat Schartaas de bedste.

som ere udkom ne i vor Literatim. Efter
B.'a Dod (1847) udkom >Tal och predikningar
ved s3rskilda ttllfullen ocli pofliaka fOrsok*

(1862). H. W, Tr

Bcrgrotbp Guataf ELia, finsk Prtest og For-
matter, f. i Nystad 11. Dec. 1354 af en g|.

Hnsk i*ro?stesliegtj Student 1874, prrattvEct

187U, fdrste finske Soma nds priest 1880, farst 1

Grimaby-HulL si den i London, vendLe 1883
tilbage til Finland og blev 1886 Sekreteer ved
Samandsmissionen. isa?r ved liana nidksre
Ai'bejde er denne Virksomhed bleveu udvidet,

' saa at der nu Andes j finske Mission sslationer

udeulands. 1 >Deu nordiska sjAraansmissionens
historian [Helsingf. 1888) liar ban givet en Frem-
stilliug af dette Arbejde, Han bar 1882—83
og siden 1S36 redigeret 'SjAmansvannem og
>Merimiehei) yst3v3«. Ved Siden aT ait kirkl.

Arhejde (en Tid var B. ogsaa Fsengselspr.; liar

han vis t en varm Interesse for Sam fund ssporgs-

maaL Som en af Pnestestandens meat be-

gavede Kej)ra?sentanter ved Landdagen 1891

rejste han hi. a. Spoilsmaa let om en Lov mod
ikkc sodyglige Fartojer, der siden da har staaet

pan Dagsordcnen, Som varm Tllhn?nger af

Totaiafboldssageii har ban Inmge arbejdet i

den, bele Landetomfatiende, Forening 'Nykter-

hetens vannert, aamt bev irked e 1S87 StifteJseu

af en KuranatalL, >Tiirva« t for Drankere. In-

teresaeret i den i Daumark opstaaede Folke-

hojskoletanke, har B. arbejdet for Koike hajskntc-
kursus i forakellige Dele af LandeL — Som
PrardEkant er B, aim, yndet paa Grund af sin

glfldende Veltalenhed, Af liana oinfatlende

literaere Virksombed maa na^vnes, at bin har
udgivet 3 A argu ii ge Prtrdiktuer af finske Prse-

ster og en lign tnde SamlEng af finske Praestei-

fra 18- og 17- Aarh. med en Qveralgt over deu
finske Pnedikens Hislnrit fra den feldste Tid:

vidcre >Finlands kyrkohi^oria i dess hqfvud-
drag* 1892 (ogsaa paa Finak). B. har siden

1888 raret Hovedrcdaktor fur det kirkh Tids-

skrlft >Wartyas hvis StUhdplinkt er, paa den
evang.-luth. Bekendelses Grand at modarbejd^
saavel sekterisk Bevsgclsc, som Umodne Re-
former, samt fremme en paa histoiisk Grand
fodt Udvikling ef den Unske K,s indre og ydre
Forhold i en Fslge deraf er, at B. stadig i

Dagaprcssen er bleven anfaldei af en Retning,
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som kalder sig liberal, og i hvis Program
Undergravningen af den luth. Folkek. ogsaa
indgaar.

Beri (1 Kren. 7, 36), en Israelit af Assers
Stararae.

Beria (4 Mos. 26, 44), en Slsegt i Assers

Stamrae (Beriaiterne). — Ogsaa en benjami-
nitisk Slsgt (1 Kren. 8, 13) og Leviten Simei's

Son hed B. (1 Kren. 23, 10).

Berim (2 Sam. 20, 14). Da et Landskab af

dette Navn er ukendt i Nordpalcestina, maa
der rimeligvis foretages en Tekstrettelse, hvor-
til LXXs og Vulgatas Oversrettelser ogsaa op-

fordre. Der kommer da slet ikke til at staa

noget Stednavn i Teksten, men >og alt vaaben-
fort Mandskab samledes<.

Berit eller Baal-Berit (den pagtbeskyttende
Baal), Tilnavn for den i Sikem dyrkede Baal

(jfr. Dom. 9, 46).

Berkeley, George, eng. Biskop og Filosof, f.

12. Marts 1685 i Dysert i Grevskabet Kilkenny
paa Irland, robcde tidlig glimrende Evner. 1707
blev han Medlem af Trinity College i Dublin,
1709 udgav han New Theory of Vision, 1710
udkom hans fllos. Hovedskrift: Principles of
Knowledge. Nogle Aar efter Udgivelsen af

disse Skrifter tog han til London, hvor han i

Tidsskrift-Artikler bektempede Fritenkerne og
fremstillede sine Tanker i popuher Form i

Dialogue between Hylas and Philonous (1713).

I de folgendc Aar rejste han i Frankrig og
ltalien; 1721 blev han Hofprcest hos Hertugen
af Grafton, 1724 Dechant i Derry, 1738 Biskop
i Cloyne. Sine sidste Aar tilbragte han i Ox-
ford, hvor han dede 1753. B., der var en
saare uidkaer Biskop, fortsatte som Filosof Lo-
ckes Undersogelse om Forestillingernes Op-
rindelse og droftede navnlig det Sporgsmaal,
hvor vidt vor Viden gaar ud over den Virke-
lighed, der er given i vore egne Fornemmelser
og Forestillinger. Han segte at fere Tanken
ud over den rent mekaniske Naturopfattelse

uden at forntegte denne (A. Campbell Fraser, B.

Edinburgh 1892. H. Hoffding, Den nyere Filos.'s

Hist. I, 385 f.).

Berleburger-Biblen udkom 1726—42 i 8
Foliobind i Berleburg, et af Fristederne for

hine Tiders Mystikere og Separatister. For-
uden en tysk Overs, af det gl. og det ny Test's
kanoniske Skrifter indeholder den Gengivelser
paa Tysk af det gl. T.'s Apokryfer, af Henoks
Bog, fl. af Pseudepigraferne, de nytestl. Apo-
kryfer, de apostolske F«dre osv., alt med
korte Forklaringer, der ofte ere hentede fra

Origenes, Jakob B6hme og fra de samtidige
Svsrmere og Kiliaster. Den spiritualiserer

overall og polemiserer, ud fra en usund Fuld-
kommenhedsteori, skarpt mod Leeren om Ret-
fajrdiggorelsen af Troen, mod den reformerte
Udvslgelsesleere og mod en Overvurdering af

det konfessionelle. Ritschl kalder B.-B. >den
mystiske Radikalismes og Indifferentismes af-

sluttende Dokumentc Hovedmanden for Ar-
bejdet var Mag. Joh. Heinrich Haug (d.

1753), men han havde fl. Medhjaelpere som
Edelmann, Eisler, Schefer, Seebach og Grev
Casimir af Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Berliner-Missionen (Berlin I). Siden 1800

havde Prsesten Janicke (se d. Art.) en Missions-

anstalt i Berlin til at uddanne unge Mrend

uden lserd Fordannelse til Missionstjenesten.

I 1824 stiftede saa Neander med Tholuck
o. a. >die Gesellschaft zur Befdrderung der

evang. Missionen unter den Heiden<. En paa-

tsenkt Saramenslutning med Janickes Anstalt

glippede, og denne gik snart ind. Det ny-

dannede Selskab begyndte med at samle

Penge til andre Missioner, men 1829 ilk det

sin egen Missionsskole, og 1833 udsendtes de

forste Elever til Sydafrika. Sin ferste betyde-

lige Missionsinspektor fik det i Wallmann
1857—64, derefter fulgte Wangemann i 29 Aar,

og nu Gensichen som Missionsdirekter ved

Siden af en styrende Komit£ i Berlin. Be-

kendelsen er luth. De talrige Hjrelpeforeninger

i Preussens ostl. Provinser ere organiserede i

Missionsforbund ; paa Missionsmarken er der

dannet Konferenskredse med Missionssuper-

intendenter. Aarsbudgettet lyder paa 427,000

Kr., men Indtsgten har i de sidste Aar vsret

o. 35,000 Kr. lavere. Berlin I har 88 Mis-

sionsrer paa 61 Stationer med 28,300 debte

Kr. Det langt overvejende Antal (69 Miss.)

Andes paa den sidste Arbejdsmark 1) Syd-
afrika. Begyndelsen gjordes 1834 i Oranje-

fristaten blandt Korannaerne, derefter fulgte

1837 britisk Kanerland, 1838 Kapkolonien,

1847 Natal (Posselt i Christianenburg), 1860

Syd-Transvaal og 1865 Nord-Transvaal. der

danne hver en Konferenskreds. En Fordel

for Missionen her er det overvejende sonde

Klima, men den har ogsaa lidt under idelige

Krigsuroligheder, Hovdingernes Forfelgelser (Se-

kukuni), Boernes Uvilje, Brendevinspesten og

Fristelserne fra Diamant- og Guldmarkerne
(Pnie, Kimberley, Johannesburg). Af de 27.500

Kr. findes de 15,000 iblandt Betsjuanerne i

Transvaal, hvor Merensky har skabt et Midt-

punkt for Missionen i det kraftigt opblom-
strende Botsjabelo (1865). Kafferne og Suluerne

(i Natal) ere en haard Arbejdsmark. Siden

1892 er Virksomheden udvidet over Limpopo
til Bonjai i Masjonaland (2 Stat., 4 Miss.). I

1891 begyndtes en Mission i 2) Kondeland
(Centralafrika), Nord for Nyassa, hvor der alle-

rede er 6 Stationer. I 1882 overtoges i 3) Kina
en Del afBarmer-Missionens Arbejdsmark blandt

Hakkaerne i Kvangtung: 4 Stationer med 818
debte Kr. (Wangemann, Geschichte der Berl. Mis-

sionsgesellschaft und ihrer Arbeit in SOdafrika,

Bd. I—IV; Kratzenstein, Kurze Gesch. der BcrL
Missionsgesellsch. in Sudafrika, 1887; Berliner

Missionsberichte). V. Sn.

Bern. Denne By har en smuk >Munster«

(St. Vincenz), opfart 1421—1520 i sen gotisk

Stil ; Hovedportalen er rigt smykket med Skulp-

turer (Dommedag), det vestl. Taarn er ufuld-

endt. Den har dog aldrig vteret Katedral, da
Kanton B. i Middelalderen horte til Bisped.

Lausanne, som ogsaa, efter at den sidste Messe
var test i Byen (27. Jan. 1528), fastholdt sit

Krav paa kirkl. Overhojhed over denne Kanton.
Ved Circumskriptionsbullen af 1828 lagdes de
rom.-kat. Sogne i Berner-Jura, der ved Wiener-
kongressen tilfaldt Kanton B., under Bisped.

Basel, og det samme blev 1865 Tilfteldet med
de rom.-kat. Sogne i gl. Kanton B. Den schwei-

zerske Kirkestrid efter Vatikaner-Konciliet (se

Art. Lachat og Schweiz) berorte ssrlig Kanton
B., der overdrog den rom. K.'s Rettigheder til
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Ganiniel'KU., sum i Sehwelt kaldle *Eg »Krlst-

KiiLi. Hisse ftodkendtc itraks KirkeloYen af

1874 ; derfcr fik de h Selv eftcr at dc rem, KaL
iSTa ogsaa have Usjet s|g for KuUuiloven h Med-
benytteKc af Kirkernc. Yed L'niversiletet Jstif-

let 1W34 som L'dvidclsc af det siden Hef. be-

itaaend* Gymnasium) blev derlfl74 opretlet et

kriaL-kat. teol. Pakultcfc. I hvilket Mjchand (ae

d, Art.) fik Plada
h
og ii, blcv Sardct for den

krtat-kat, Biakop for Schwelz* GammeLKat.
Samtalen i B. I)et Ovcrmod h de roreu

KaL lagdc for Dagcn under Samtalen i iiaden

152ft (*c Baden], fremkaldte et Omstag E Sl*m-
ning*n over for Kef »- Siteder j Sebweii, navnhg
L U. 26. Maj 1527 bestemtc Haadct der. at

Cuds Ord skulde pntdfkes, tobgieich solch

I'Tedigen den Satzungeru Ordnungen und Lehren
dcr Menschen, wlr dann die aeyu nmVchtcn,

rntgetfen. laUler, og der blev tit diet fol^L-n de

Aar udskrtvet en Samtnle IB. Til den tie,

der hlev aabnet 6. Jan. 1S2B, modte en itor

Mtcngdc Afsendinger fra Stsrderne og fl. Tco-
loger (Zwmgli, OkolampadiuSi Bueer, Capilo,

Blarer osvA Disputatianen begyndle 7. Jan.
i Franaiskancrkirkcu og blcv fcrtsat til 26.

Jan. Den havrte det Fesultat, at ikkc alene

H-, men ugua Hasel, St. Oalien og Schaffhuusen
belt sluttcde sin til den zwingjiake Kef., og
i and re Etfiie, som Gtaub linden, Glarns dg
Sotothurn T vokaede det evgl, ParlJ, og nu blev
IJcvsegelsen ved Farcl ogsaa bragt End 1 det
frail ski: Sctivt Lz , Sam taken E B. havdc imidlcr-

tEd ttllige den Virknlng, at ZwLilglis Nad>-cr]a.Lre

i &chwcia ofl en Del af Syd'TyskJftnd vandt
Sejr over Luthers, hvorfor Luther var alt

audel end, glad over den tie Disputation, der
Cfler hans Mcning liavdc gjort Zwingli til

iriumpttator cl imperafor glnriomt- Aktstyk-
kerne til Samtaleus Historic hleve alleredc

Hykte IS2S, senere IfiOS og 1701. — Bcrn.tr-
Synodus, Eftcr at Her. havde sejret veil

Samtalen E Br 1524, tmrngtc-i dcr haardt til en
frst&laact kirkcLig Ordniftg for La?re ofl Liv, Ofl

Iot at tilvejebringe en aaadan blev der 1533
umioenk^ldt Gn Sjnodc j B- Denne, paa
!i . 1 1 k L-n (jpilo Jspillfde en Hnvcdrolle, kom
uramen U. Jan. og aluttede 14, Jan, Den d^r
vedLa^nv OrdiHu^ (trykt ]53^, 1724 f>% oftere]

bl(v L under Navtiet jB.-S.i. en Slaga Symhol
Tw don ret 1L E Hern (Herauaftegebcc Vori F.

Lautrter, Basel 1830).

Beroardr 1) B. at Clairvanx fodtea paa
Borgen Ponlaines L Boulogne 1090. Hans
Uarndomstid faldt sannneu med den klrkellge

GecfoiJclse, som. udgaaet fra f]lonJacenaenip,

fllidt under Hefarinpaverncs store Kamp urn
EnvcstilLircn, satte Hlomst 1 det funste KortlOfS
IWgejaLrlcig. Rllndtom, jster i Frankrig. vtdnede
nye, romanske KErkehusc om den kunstneriake
Stnchen i K_, og den kappedeft med *t rSger*

TidenakaLelLj^t Liv, »m just modiiedes i An-
wlfili Teologi, B. (arrtc alicncde i sit Hjcm en
person! ig Fromked at kende. der grrb liana.

Af dr hajbyrdiga Foneldre, TeseelEn og Aleth,

ikyldte dog B.. den tredje af 7 Bftrn. Hodcren
mesl. Bestemt for fjejsttiji Vcj, Hcndtcs han 3

Skole i Chililion, Alleredt her udvlkledes
Haas Ludad vtrudtc Sind. Krdm. blev ham en
Uvsaag r men, han blev jfrenen af" TLden i Idcaler.

ok Kloatret slod for bam som 0nskernc& Maul.

Frastodt af CTuntacenaemes udvorte-i Pragl og
Forrnildclsor af Benedicts Hegel, vendte B., fulgt

af en Skarr Vcnner og 4 Brodrv, &L# i 1113. til

Klostrtt CEteaux (Citttreiam) ved Dtjon, Imor
Englsndcren StcTan Harding soj^tc at vtrkcltg-

gore den Helli^lied, snm var Munkclivets For-

maal.
H.'s Indtraidcu hlev et Veudepunkt E det paa

No\itser fatLigc Kloatcra Historic, opj uilerctle

1115 stod den slrenge A*ket som Abbcd I et

|>at(erklo!iter h Clairvaux. hvis simple Hyg-
ntng med ator Mejc var anlagt i et Vilduia i

Champagnes Bjerjpe, Nwsteii 12 Aar synes B.

ene optage-t af ^fn Klostervirksomhed, men *d^
hvide MunVfsr Organisation, Fromhcd.tevelscr

og udstraklc KiiTHglied&gernlfiger liKvede E den
TLd CLaErvaux til et MoflstermunkeJxi {se Art-

CtsLercienaere ag Claiiraux} og akabtc dcired
U. en encstaaende Stilling i den bele K. Fra dc
(teste rom.-kat. Lande udbad man >ijg af B-

Ofllwklnstpc, og gen Liem ain ntore Urc\Fvckslliig

med Paver, Fyrstcr, ISispcr ofl ltloatre tllfaldt

der ham en kirkellgog po]ttUk HetydnCng. naa

ejendommelig. at han tkke med L'rcttc er

kaldt sin Tids OrakeL Cluny havde faaet

en JHEvnbyrdEg BLval. men, trods indhyxide*

SlrEd mellem Onienerne, slod dcres OTorhoveder
I venligt Forhoid til hiuanden (B.'s Veliskab

med Peter d. a.TVttrdtge). DeC l^y. der gLk af

B.'S Person! Eghed, af bans 'jomfrueligc Ltv< o(J

pliannLiigsadd Forkyndrlse, ogedes endnu ved
de mEcrkcLiflr Helbredelser, der sJtele ved hans
Haand. Selv troede han sig t Beaiddclae at

Undcrgavcrn
og Foitet aaa en Helgen t ham.

B. udmarkede aifi ved en sjirldi-ii Forenlng
af rigl. Lndadvcndt aandeligt Liv og udadvendt
Handl edygtighed. MunkeLivet stod tor ham
som Hfljdcpunktet at Kriatcnhv, og han var
ikkc til at formaa til at forlade Glalnraui,

trods de meat g][mrende Tilbud- men Askeaen
var ham dog kun et Middel tilOpnuaelsen afdet
hojcslc Formaa], Sumfutld med Gud Mod detlc

Maul sigter han^ Vtrkanmh«d som Pra?dikant

Og Forfatter. Som Procdikant havdc B. ^Jveldne

Oavcr. Hans Endtnengertde Sjirifkfmlakah og

en beaandet Vellalenhed gjnrde hans. Ord
lllmodstaaebgc. Hans Skriftcr viae ogsifl, at

han dyhcrc end Samtiden bavdt fatlet Krdms
Indcrste SOrtl Xaadeg*ven ved den levendc
'';"-': -•' > EX ivrigt HLbetstudium at den la I.

Overs-, Fbrtrolighcd med Fredrv som Augustin
og Grcgor d. st H men isser Fordyhe]sen i hans

cget Selv. ere Kllderne til hans Lairc. For ham
udspringer hele Kr.livet af Syndsforladelnen,

af Gla-den over, at den ufbrskyldle Naadc i

Kris t us er slerre end vor Synd. Hedskabvt

til N&fldens Alodtagrlsc er den af Trueil frem-

gaaende Kaerll^hed
h
der selv cr Aandens fiavc.

Vel kan B. lalt om For(;jenstlighed n
men I

!uegentlig Forstand (*jcg forkaster en For-

tjenesle, som udclukkcr Naadeil*)- Sffiriig Be-

j tydning liar han ved at fore sin Samtid tilbaKe

til den historinke Hriatus som det paa Lideiser

rige Forhillcdc. En bnendeode Jesusksrliglied,

der heist Ikliedcr slg Ord fra rHojsangcn^.

gaar genii em a I hans Talc om tLriatenlivetS

Udviklingsfaser og Fristclaer (»naar du skrEver,

lad mig ikkc se det, bvls jeg ikkc kan lagae

Jesus deri<:

Den sandc Kr.'s og sicrlig Munkens LIv er et
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Liv i Selverkendelse og Ydmyghed (De gradibus
humilitatig et tuperbia fra o. 1121). Hovmodet
har forskl. Stadier, der fere os lacngere og Uengere
bort fra Gad; men betnedes Ydmyghedens Vej,

naar man sluttelig til Sandhedens Griense, hvor
man ser sin Trang til Frelse. Forst derated
begynder Sandhedens Erkendelse. der ogsaa
aabner 0jet for Naestens Trang. Driver Kserlig-

heden os til at leve for deres Hjaelp, saa
fuldkommes vi til at skue Guds Vseseu. Men
Vejen betnedes ikke ved egen Hjselp. Vel
taler B. on Mskets Frihed, men paa 3-dobbelt

Vis (De gratia et libero arbitrio fra o. 1127).

Mskets Vilje kan aldrig tvinges (liberta* arbitrii),

men den ved Synden tabte Vi\je til det gode
(I. contilii) maa gives os. >Tag Viljens Frihed
bort, og det, der skal frelses, er borte; tag
Naaden bort, og det, hvorved man frelses, er
borte «. Dog, en fuldkommen Enhed med Guds
Viljc (1. complaciti) borer Fuldendelsen til.

Paa Kardinal Haimerics Sporgsmaal, »hvor-

for og hvorledes skal Gud elskesc, svarer B.

(De diligendo Deo fra efter 1126), at Aarsagen
til Kaerligheden er Gud selv, men dens Liv
spnenger alle Gnenser, om det end udvikles

gennem Trin; thi Msket Cades med Sclvkasrlig-

hed og lserer forst at elske Gud for hans Vel-

gerningers Skyld. Kun glimtvis liseve vi os til

den interesselese Kaerlighed til Gud, og dens
hojeste Form, Selvluerligheden for Guds Skyld,

borer Evigheden til.

B.'s Mystik grunder i Forlosningsbevidst-

heden. Vel fremtneder den paa sine Steder

med areopagltiske Blomster, men han synker
ikke hen i platonisk Panteisme, og hvor hojt

han end priser Kontemplnticmen, fastholder han
dog stadig det praktisk-etiske Maal, at blive

Kristus lig i Li vet. Selv i de ekstatiske 0je-
blikke (excestus), hvor Naadens Modtagelse i

Kserligheden ligesom fuldt behersker Mennesket,
ser B. ikke en (panteistisk) Vaesensenhed med
Gud ; hans udviklede Selverkendelse ssttter ham
stadig Gnenser, saa han ikke fortaber sig i det
Al-Ene. Spekulation som blot intellektuel For-
dybelse afviser han; Skolastikerens intelligere

vinder ikke hans Bifald. En fuldkommen Er-
kendelse ligger over vor Natur, der kan om-
fatter det sandsynlige (opinio), og derfor ikke
besidder Sandheden i Tankens Vished, thi

intellectut i egentlig Forstand horer Evigheden
til. Troens Vished er os nok; Erkendelsen
bliver brodefuld ved at begasre lndsigt i Troens
Hemmeligheder (jfr. Forh. til Abeiard). Der-
imod kan han vel raade den Kr. til i samlende
Betragtning at bebenke Udnyttelsen af Tingene
i Verden for Guds Rige, og at genflnde sin God
i Verdens Mangfoldighed, men isier i sin Sjtels

indre Verden (de consideratione). Dog alt

samler sig for ham i det personllg praktiske,
• saavidt Gud elshes, kendes han.«
Trods sin Naadeserkendelse er B. dog et

Barn af sin Tid, hans Betragtning af Kristen-

livet pneges af Middelalderens Munkeideal; og
selv om Helgendyrkelsens Betydning spiller

mindre Rolle for ham, tillaegger ogsaa han Maria
en Stilling, der ikke stemmer med Evangeliets
Skildring (den ubesmittede Undfangelse for-

kaster han dog). Hans Skriftfordybebe har
heller ikke fart ham udover den vilkaarligste

Allegoriseren. Men af hans mystiske Erfarings-

teologi har hele Middelalderen og den n;

Tid est (Thomas fra Kempen, Luther, Ar

Serlig Betydning for Middelalderen har

Menighedsbetragtning. I en rig Fylde

Billeder fra Hejsangen skildrer han F
mellem Kristus og Kirken; men dennc

former sig ogsaa i et ydre Gudsrige, ui

Ledelse af Paven som Kristi Stedfortrteder.

staar fast paa Wormser-Konkordatets Hel

fordrer fuld Autonomi for Paven. Dog taaler

ikke hans Indblanding i det rent verdslige

Paven er kun Kristi Stedfortrteder, forsas

han virkelig handler i Kristi Sted. 1

Autoritet opharver ikke det lavere Kleresi!

forsvarer Bispernes Ret, advarer mod Ek
tioner og Misbrug med Appellationer og km
mod en Papisme, der ger Rom til en K
Eugen III (I De consideratione) anbefaler

Selverkendelse og Ydmyghed som Peters E

felger: Paven er en Tjener, der skal afl

Regnskab, ikke en Hersker (1 Pet 5, 3

han minder paa en Maade, der ligner Ai

fra Brescia, om Peters Ord: >Guld og

har jeg ikke< (Ap. G. 3, 6). Vel har Pave

2 Svterd, men det ene bar han ikke

svinge, han kan give den verdslige Mag
i Haende, men bor neje agte paa dets Br

Af andre Skrifter fra B.'s Haand kan mi
de polemiske (f. E. mod Abclard), hans Af
for Cistercienserne (mod Cluny), en Bit

af den h. Malakias af Irland, Pnedil

(deraf 86 over Hejsangen) og o. 530 Breve,

er overleveret, at B. digtede Psalmcr,

Kritlken (Haur^au i Journal de* Savants
bar frakendt ham dem, der gaa under
Navn (>Vor Herres Jesu Mindefestc, >Hi

Preiser og Forsoner< osv.); en Reform i I

sangen, som tilsigtede sterre musikalsk SI

hed, og som bevarede cistercienslske mnsil
Haandskrifter afliegge Vidnesbyrd om, tils]

ogsaa B.

B.'s Optrteden udadtil baerer stadig VI

byrd om, at han felte sig som en Mane
havde opgivet al Selvinteresse ; deraf den
hvormed han optrteder, men ogsaa Forklai

af de Overgreb, han kunde gore sig sky
Overalt er det hans imponerende Personl
man bojer sig for. Allerede i Honorii
Tid fik han Blspen i Verdun, mod hvem 1

Anklager vare rejste, til at abdicere.

Synoden i Troyes 1128 bevirkede han
kendelsen af Tempelherrerne, der skulde

en omdaonet Citeaax-Regel, og i et s

Skrift (de laade nova militia:) skildre

dem som de sande Riddere. Gentagne
optraadte han som Mtegler 1 franske
stridigheder, isaer 1 Anledn. avf Embeds
telser. — I Verdensbegivenhedemes Ganj
han ind, da Aaret 1130 havde medfi
Paveskisma. B. tog sig af Innocentius II

og vandt Frankrig, England og Tyaklar
den. Han begav sig 3 Gauge til ltalien i

gejstrede huer Storbyerne i Nord italic

denne Pave. Paa Kondliet i Pisa (1133

34), hvor Paven var til Stede, samlede ;

om B. Siden vilde man niesten med Vol
ham til iErkebisp i Milano. Da B. ogsaa
faaet den efter Anaclet H's Ded valgte

pave til at takke af, var Skismaet h«cvcl

Til Gengteld brngte han Roms Yndes
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Yijtfmidde] i Kam pen mod Abelard, flk ham
fordomt. uhort. paa Synod* n I Sena 1141 og
tik Dornmeu stadfratet af Paven. Ogaau bann
Optreden mod Arnold fro Brescia, og Gilbert
de la Pomee [1149; Yiser en Begra>n&iilng i

Tilrgnclsen af bans eget Valgsprog: *Foragt
iiujen*. — Da F,ugcn I IT, en tldJigere UaErvau*-
Mtmk, 1145 besteg Pavestolen og snart forjoges

fra Rom til Frunkrig, vakte bans Afhsngighed
ifba:Lsfurdnms Abbcd Kardinalernes UviJjc. B.

btrcjstc i bans Navii Sydfrankrig for at raod-

arbrjde Katbareroc og isier Henrik fra Lau-
sanne, men sin iber&te Indflydelw viste den
mtgtLge Ahbed ved Organisations af det 2.

Korstog, Eflerat den franske Konge 1UG havde
lajjel Korset, berejate B, Nordfrankrig og
Fkndern, vendte aig dtrpaa til Khinegnene, og
overall ligiicde bans Komme et Triumflog.
Ved Juletid 1146 vaudt han i Spcier den mod-
stradwnde Kong Konrad III far Knrstoget. En
sarcilidig skildrer, hvorlcdes PVs Person med
drt blege Ansigt, det ved Paste nicsten tiaiide-

agtige Lege me, den fa?ngendr Vritalenhed, hen-
re\ dem. der ikke forsiod bans Ord, men
grebes af BegejstrLngstoucn og Synet af ham,
Kunvtoget blev imidlertid en Skuffclse, og
Barmen vendte sig mod B.

n der i Skriftct Dc
asqsidtratione sogte G runden til Ulykken i

Kfirafarernes Synd, thi ogsaa her gjaldt Ordet:
»faa ere udvalgle, mange kaldede*. Forgitves
vaiiJt ban den store frauske Statsnland ft,

Abbcd Supers, Interesse for et nyt Tog- han™
ladflydelM, som KardinaJerne [ Itcngere Tid
havde niodarbejdct, var nu for rlugc, Han
dede 20, Aug. US3

h
blev allcrede 1174 [iptegtn

pa a Hdgcn listen, og i 1630 flk ban Prodi but som
cd af den let, Kirkes Doctoret eeeletitr. H/s,
SkriJlrr og de gamlc Lcvnedsbeakrivclscr af

bam ere udgivne i Mignc s Serin I^atina 132
—65, der stutter sig til M ah i lions tidlhjerc

Udg (den bedste, Paris 1719]. £* lavrigt: G.
Witter, Der heil* B- von C, J. Vorsludien.
Uunster 1886; F- Hammerieh, Den hi. B. og
hans Moder, I Kr, Kalender for 1872; A.
Xtandcr, Dcr hi, B„ 1813 [nveste Udg. 1065);
F. BAhiinger, fl, v. CI., 1o78l J. C. Morlson,
The life and times of St. B., London 136B: E.

Vacandard, Vie de St. B,, Paris 1895, 1— It;

W. fituter i Zcitjchr. f, K,gesch. 1; A. Rttacbl,

[jfsefHictite aus dem hi. B. {i Theol. Stud, und
Krit. for 1S7&). Om B. som Prsdikant: BromeL
Homiletiache Charakterbilder. Berlin 18C9, 53 f.

En Fftrtegnelse over Literaturen om B, Jiiides

J L Janauschek, BiMiografia Ueriianlina
r
Wicn

1*3L /. O. A. — 2) B. fra Mentbon gaar for at

tiave atiltet Hospitierne naa store og lille St.

HcrnFiard- ffolgc en lidet trovterdig Legende var
l>*n en Bidders Son, f. i Menthan (ved Anceev
i Savayen) 923 og d. 1 Novnra 2&, Maj 1007.

AJtercde i den sidste Halvdcl af 9, Aarli. var
dcr hnidlertid et Hcrberg paa at, St, Bombard,
^# at R, fra Mcnthon ikke bar stiftet Hospi-
tiet dcr. Det er ogsaa sandavnligere, at han bar
Ltrel sidst i 11. og i Beg, af 12. Aarh. Han
hJcv helgenkronet 1C81; 15, Juni er bans
belj(cndag. 1 tidJigere Tid bavde Mospitiet
paa «l St, Uernbard rige Indkomsler 4 nu op-

fVtbfddes det for en slor Del ved inilde daver
fra Sehwcixcr-Kantonertie. — Se Bernardo og
Lombard.

Kitift-Lekpikan lot Nordcq. I,

Bernard, Claude »dcn fattlge Pra*at' n blev
fiKlt 26. Dec. 1388 I Dijon og var oprindelig
Jurist. Eftcr ct letfairdlgt Ungdonulfv blcv ban
CP atreng AAlt.ct, der ofrede aig belt for Fattig-

pleje og Svgepleje, Hbji modtug PratstcvLcIsen

og slog aig ued I Paris, skarnkede dc fattige ain

Formue og v irked e for Lndre Mijaloj). Han
dode 28. Marts 1641, Hans Minde lever mange
Steder L Frankrig, og der bar ofb; vitrtt ytret

Onske om at faa ham beigenkroneb
Bernardino. 1] B. fra Ocbino, ae Debbie —

2] B. fra Siena, f 0, SepL 1380 1 Maasa ved
Sieoa, Jiorte til den adelige Sliegt AlbiceaebL
Han misled e tidlig sine Forseldre og traadte

da, 17 Aar gl., ind i et Samfund til Vor Frues
JEn t der plejede ayge^ navnlig i Pestaaret

1400. S. Sept. 1404 blev han i Colombi^re
optagen i Fransiskaner*0rdenen, og han vandt
ved sin saedebgc Strenghed og sin VeltaJcnbed et

saa stort Ry, at Martin V vilde gpre ham til

lihkop i Siena, Men B. afslog Pavers Tilbud,
H3fl biev han sin Ordcn* Gcneralvikar og
virkede for overalt i den at genncmf»re den
strengc Obscrvpns. Hvor den magre Mand
med det nk«glH!ic An^igt og de melankulske
0jnc traadte op og praedlkede, skete dcr I

Huglcn pludscllgc Omvcndtls*r. Near ban
havdc endt rin Tale, visle ban sine Tilborcrc

tit Tuvle rned Jcau Navnelnek, omgivet af en
Straalckrans, ug raadede dem til at kiuele for

dettc. En M&nd„ der tldhgere havdc tjent

Brodet ved at lave Kort og Teminger, flk af

B. det Huad at brugc sin Kunst til at udfore

smaa Pladcr med JHS 1 en Straalekrans, og
disae Plader blevc da solgte som en Slags

Amu letter, der shulde sikre mod Antikristen.

B. dadc 20. Maj 1444 i Aquila, hvor han ogsaa

ligger begraveu, 1450 satte NikoJaus V bam
paa tfelgen listen; 2U. Maj er bans Helgendag.

Hans Skrifler,. viesentltg af mystisk Ind hold,

ere udgivne i Yenciia 1551 (i 4 Bd.) og Paris

1636 (i 5 Bd.), Han er ofte malct af de
italienske Kunstncre, saaledes af sin sam-
tidige, Hietro di Giovanni, 1 Akadcmict i Siena;

de fleste and re BilJeder af bam have Ughed
med dette. 1 hans Kapel i Aracoeli i Horn
Andes af Bernardino PinturlcciMo tii be!

Heekke Malerier af hans Liv, og i Perugia, pan
S. B.'s Brodcrskabs Kapel, cr der en Belief-

fignr af ham fra Agostino deba Robblfij Kaand.
Han afbildes ofte med den ovenfor omtalte
Tavle i Haanden eller med ct tfvntt-rfi-Piri& (en

gran Hoj med ct Kors i Daggnindcn), fordl ban
overalt h hvor ban kom frem* surged e for at

fan oprettet et billigt Laanekortor (Monte-di-

PieM) til de fattiges Tarv, Fr. N t

Bernardo. 1] B. de Botono, f. i Beg, af

15. Aarh., stammede fra en anaet Pamilie i

Parma. En Tidlang var lian Prof, og Kannik
i bologna, derpaa bcklndte ban hoje Juridiske

Embeder i Rom, men til aidst vendte han
attcr titbage til Bologna, bvor han dade 1266,

Han forfattedc og saniledc den saakaldte

Glossa ardinaria til Grcgor IXa Dekretaler. —
T. B. fra Composite I la var Navn paa 2 spanske

Klerikere. af hvilke den ^Ubc (1 Beg. af 13.

Aarli.) var /Erkedegn 1 Cnmposteila, den yngre

[i Midten af 13. Aarh.) Praist d^r. De skrev

begge Glosser og Kommentarcr til forskl Dele af

Kirkerettcn. — 3) B. fra Pavia, farsl Provst,



274 Bernardo — Berquin.

siden Biskop i Pavia, forfattede 1190 Breoia-

rium extravagantium, d. v. s. en Samling af

kirkeretlige Bestemmelser, i hvilken saavel de
efter Gratian udstedte, som de af bam ikke op-

tagne, teldre Kirkelove fandt Plads. — 4) B.
af Toledo, d. 1125, blev, efter at have vseret

Abbed i et castiliansk Benedictiner-Kloster,

.<Erkebiskop af Toledo og Spaniens Primas.

Han var udgaaet fra Cluny og strsebte efter at

gennemfare den gregorianske Reform i Spanien
og fortnenge den motsarabiske Liturgi. Efter

hans Tid kom den spanske K. i sterre Af-

hrengighed af den rom. — Se Bernard og Bern-
hard.
Bernbard. 1) B. af Clairvanx, se Bernard

af Clairvaux. — 2) B., Biskop i Skaane, var

en af de Biskopper, Knud den st havde ind-

kaldt fra England (o. 1025); bans Virksomhed
faldt i Skaane. Maaske var han den samme
som den nedenfor na?vnte B. Vilraadsen; han
blev begraven i Lund, hvor han mindedes hver
21. Aug. (Lunds Nekrologium, udg. af Weeke
1889, 207). — 3) B. Vilraadsen, den bogvise,

en fremmed (fransk eller tysk) Biskop, der

1014 fulgte med Hellig-Olav til Norge. Efter

at have prsediket de> og i Sverig blev han af

Hellig-Olav sendt til Island (1016), hvor han,

paa Altingssletten, byggede den farste kr.

Kirke af Tammer, som Kong Olav havde
sksnket; se ovenfor. — Se Bernard og Ber-

nardo.

Bernhardinere, se Cisterciensere.

Bernhoft. 1) Anders Hansen B., norsk
Priest, f. 1661, d. 1695, var en from og lterd

Mand, der i sin Fritid skrev aandelige Sange.

Efter hans Ded udgav hans Moder 2 Samlinger

:

»Et Guds Barns Fornojelse i Gud efter Herrens
egen Anvisning om vores Krdms Hovedstykker,
udi 32 Sange forfattet<, og >Jesu Christi Pines
og Dods Historie, sangvis forfattet<. — 2)

Theodor Christian B„ f. i Kristiania 28. Maj
1833, virkede som Lserer og Prsest, sidst ved
Akershus Strafanstalt. Han optraadte tidlig som
Forf., isser Dramatiker og iEstetiker. Greben
af 50-Aarenes Vaekkelse begyndte han en ivrig

teol. Forfattervirksomhed og grundlagde sam-
men med B. J. Muus den ferste >norske Kirke-

tidendec 1855. 1861 stiftedes ved ham Central-
komiteen for den norskc Israelsmission. Fra
1878 var han Sekretser i det norske Bibelselsk.

D. 1885. A. B.
Berno, Abbed af Cluny, se Cluny.
Bernward, Biskop af Hildesheim 993—1022,

benestede sin Bispeby med Mure og Taarne
og forsvarede sit Stift mod Normannernes An-
greb. Han var en Ven af Videnskab og Kunst,
samlede et stort Bibliotek og byggede den
romanske Michaels-Kirke i Hildesheim, hvor
mange prsegtige Haandskrifter, B.-Sajlen, Dom-
kirkens Malmdore (Efterligninger af Trajans
Sejle og S. Sabinas Tnedare i Rom) og B.-

Korset endnu minde om hans Virksomhed. Han
dade 20. Nov. 1022, faa Uger efter at han
havde indviet Michaels-Kirken. 1193 fik han
Plads paa Helgenlisten.

Bero (Bjorn), Biskop i Abo 1245 (?) —1258,
var fra VestergStland og en Shegtning af Kong
Erik IX Eriksson, bvis Kansler og Hofkapellan
han tidligere var. Muligvis var det paa B.'s

Opmnntring, at Birger Jarl foretog Korstoget

1249 til Tavastland, hvorved Abo Stift be-

tydelig udvidedes. B. overlod Kongen den
Skat, som Finlands Indbyggere efter Erobringen

vare tvungne til at udrede, og som formentlig

Bispen hidtil havde haft under Hsender, til

K.'s Befiestelse i Landet. B. dade 1258 og be-

gravedes i Rantamaki eller St. Maria; Sogne-

kirke. A. N.
Berodak Baladan (2 Kong. 20, 12), baby-

lonisk Konge, samtidig med Kong Hiskia af
Juda, se Merodak-B.

Beronius, Magnus, sv. iErkebiskop, f. i

Upsala 1692, blev Student 1707, Mag. phil.

1716, Lektor ved Gefle Gymnasium 1723,

Adjunkt i Teol. ved Upsala Universitet 1727,

flyttede 1732 fra det teol. til det filos. Fakultet

som Prof. poiseo$, men blev 1737 Prof, theol.

Hans latinske Taler og Sange vare i sin Tid
beromte, men som Teolog har han ikke vundet
noget Navu. Mindre videnskabeligt end prak-

tisk begavet, lagde han en anerkendelsesvserdig

administrativ Dygtighed for Dagen, og ved sit

fredsommelige Vassen og sin samvittighedsfulde

Embedsstyrelse vandt han personlig Anseelse.

1745 blev han Biskop i Kalmar og 1764 iErke-

biskop. >Hatte-« og »Huepartiet« kajmpede
om at give den uventet pludselig afdodc iErke-

bisp Sam. Troilii en Efterfolger; i Domka-
pitlerne, som alle ere Valgkollegier ved et sv.

iErkebispevalg, syntes Kroefterne at staa lige,

thi paa Forslag kom begge de skarpt ud-
prsegede Partiimend, Bisperne Serenius (Hue)
og Halenius (Hat), men med dem ogsaa B., der
vel var af Huepartiet, men en fredclig og ufarlig

Mand. Saa forenede begge Parter i Raadet
sig om B., og han blev enstemmigt udvalgt.

Som iErkebisp spillede han dog paa intet

Omraade nogen betydelig Rolle. Han dede
1775. Fra B. nedstammer Slregten Bjdrn-
stjerna. H. W. T.

Berota eller Berotai (Hesek. 47, 16; 2 Sam.
8, 8), en By, hvor David vandt rigt Bytte af
Kobber. Profeten Hesekiel betegner den som
en Grsenseby paa det hellige Lands ideale

Nordgnense. B. maa sikkert sages i Naer-

heden af Hauranbjergene eller mod N. ved
Hermon eller Kalesyrien. Den tidligere an-
tagne Identification med Beirut maa opgives.

1 Kran. 18, 8 kalder den Chun.
Berquin, Louis de, vistnok den betydcligste

Personlighed blandt alle Protestantismens Til-

hsengere i Frankrig far Calvin, f. o. 1485,
Herre til Godset Berquin i Nserheden af Abbe-
ville, kastede sig med saadan Iver over viden-
skabelige Studier, at han allerede som ungt
Menneske regnedes blandt Frankrigs ypperste
Humanister, og derved kom han til at staa i

hej Gunst hos Kong Frants 1 og hans Soster
Marguerite, der begge satte en Mre i at vsere

Videnskabsmandens Beskyttere; ja, Kongen
synes endog at have gjort bam til Medlem
af Statsraadet Berquin var en from Mand,
der i sin Ungdom ivrig deltog i Romerkirkens
Fromhedsevelser, men han fandt ikke her den
Tilfredsstillelse, han segte, og da Luthers
Skrifter i Aarene 1519 og 1520 bleve bekendte
i Frankrig, var der ingen, der blev stsrkere
greben af dem end han, og nu fandt han i den
hellige Skrift den Sandhed til Salighed, som
han vedblev at bekende, indtil han for dens
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Skyld mnatte bestige Kfetterbaalet. Ved Dis-

putatsen i Leipzig i Juli 1519 havde baade
Luther og Eck appelleret til Universitetet i Paris,

og en Stund syntes det uafgjort, til hvilken
Side denne bcromte Hejskole vilde slutte sig;

men omsider sejrede de papistisk sindede Teo-
loger, og fra Foraaret 1521 begyndte de en
ivrig Kwtterforfelgelse imod alt, hvad der
smagte af Lutherdom, og de fandt heri kraftig

Understettelse hos Landets hejeste Dorastol,

Parlamentet i Paris. I Sommeren 1523 blev
B. udpeget som Forfatter til en Rsekke Skrif-

ter, dels Oversettelser efter Luther, dels selv-

stsendige Afhandlinger, og da han naegtede at

tilbagekalde sine Udtalelser, blev han fsengslet

den 1. Aug., og8 Dage efter bieve hans Skrifter

bnendte af Beddelen efter Parlamentets Be-
faling; men samme Dag lod Kongen ham med
Magt tage ud af Fsengslet og fore til sit Kesi-

densslot Louvre, idet han henviste hans Sag
til Statsraadet, der lod B. slippe med at af-

give en betydningsles Erklaering. Han rejste

on hjem til sit Gods, men vedblev der at ud-
arbejde Skrifter i reformatorisk Aand, og sam-
tidig segte han at bevaege sin laerdc Ven,
Erasmus fra Rotterdam, til at tage Parti for

Reformationen, i hvilket Ojemed han oversatte

Here af de Skrifter, hvori denne havde kriti-

seret kirkelige Misbrug. Fakultetet og Parla-

mentet forsegte vel, medens Kongen var ved
Haercn i Norditalien, at benytte hans Fra-
vserelse til at faa B. i deres Magt, men
Kongens Moder, Louise af Savoyen, der var
midlertidig Regentinde, beskyttede ham. Saa
kom imidlertid det ulykkelige Nederlag ved
Pavia, hvori alle ivrige Papister i Frankrig saa

en Gudsdom over Landets Ugudelighed, og der
begyndte nu en Ksetterstorm, som Louise af Sa-
voyen ikke kunde trodse. I Jan. 1536 blev B.

fsengslet paa sit Gods og fart som Fange til

Parlamentet i Paris, og, skent den fangne
Konge efter sin Sesters Anmodning sendte en
skriftlig Befaling til, at han skulde loslades,

og Processen imod ham standses, lod Parla-

mentet den fortssette, og hans Dedsdom var
egentlig allerede fteldet, da Kongen efter sin
Hjemkomst til Frankrig lod Parlamentsherrerne
vide, at, hvis de vovede at udfere en saadan
Dom, vilde han eve Gengseld imod nogle af

dem, hvem han selv vilde finde for godt. Det
varede imidlertid adskillige Maaneder, inden
Kongen kom til Paris, og i den Tid sad B.

1 Fsengslet med Dedsdommen over sit Hoved,
medens hans Fjender gjorde alt, hvad de
kunde, for at faa Kongen paa deres Side;

men Kongen lagde mere Vtegt paa sin Sesters

Ord og paa det Brev, som >Videnskabens
Konge<, Erasmus, sendte ham til Gnnst for

B. Den 19. Nov. 1526 lod han ham for anden
Gang tage ud af Fsengslet med Magt og fere til

Louvre, hvorfra han kort efter igen kunde rejse

hjem til sit Gods. Nu raadede baade Erasmus
og B.'s andre Venner ham indstsendig til at

opgive Kampen; men B. vilde ikke formegte sin

Overbevisning og vovede endog at anklage en
af sine Forfelgere for at fere falsk Lsere. Men
saa kom der et Tidspunkt, da Frants I bejlede

til Pavens Venskab og samtidig var bleven for-

bitret over protestantiske Fanatikeres Optejer.

Nu fik B.'s Modstandere deres Vilje; i Marts

1529 blev han paany fsengslet; Kongen var

denne Gang dev for sin Sesters indstaendige

Forbenner for ham, og B. selv afviste et For-

slag. der i sidste 0jeblik blev gjort ham om at

frelse sit Liv ved at fornaegte sin Overbevisning.

Den 17. April 1529 blev han brsendt som Ksetter

paa Grevepladsen i Paris. H. V. S.

Bermyer, Joseph Isaac, fr. Jesuit, Discipel

af Jean Hardouin (se d. Art), f. i Rouen 1681,

udgav 1728 1. Del af en Hist, du peuple de
Dieu depnis son origine jusqu' a la naissance
da Mtssie, der blev trykt med Ordenens Til-

ladelse, fordi den formentlig kunde tjene til

at here de samtidige den hi. Skr.'s lndhold at

kende. Men den romanagtige, paa sinet Steder

(som i Afsnittet om Patriarkernes Kserllgheds-

historie) letfaerdige, Form vakte Forargelse, og
1734 blev Bogen forbudt. Da 2. Del var ud-
kommen 1753 (ifolgc Titelbladet i Haag, men
i Virkeligheden i Paris), blev den straks for-

demt af jErkebiskop de Beaumont af Paris;

1755 blev den sat paa Index, og Aaret efter de-
kreterede Pariser-Parlamentet, at Bogen skulde
brsendes. Trods Modsigelsen fra Ordenens Side
og Censurerne udenfor Ordenen udgav B. den
3. Del, der snarere var vserre end bedre. Ogsaa
den kom paa Index, og Paven udstedte Forbud
mod de Skrifter, der udkom til Pater B'.s For-
svar. Men trods alle Angreb og Fordemmelser
blev B.'s Vaerk heit eller delvis oversat paa
Tysk, Polsk, Italiensk og Spansk. B. dede
1758.

Bersaba, se Beersaba.

Bersier, Eugene Arthur Francois, Sen af

franske Forseldre, f. 5. Febr. 1831 i Morges i

Kanton Vaud, d. 19. Nov. 1889. Sterstedelen

af sin Ungdom tilbragte han i Geneve, dog
foretog han en Rejse til de forenede Stater for

at tjene de Penge, som han behevede til sit

Studium og opholdt sig ogsaa nogen Tid ved
Universiteterne i Tubingen og Halle. Nye
Tanker om Forholdet mellem Stat og Kirke
vare oppe i Tiden. Alexandre Vinet var en
af deres aandfuldeste Talsmaend, og B. paa-
virkedes stserkt af hans Anskuelser. 1852 blev
B. Priest ved et Kapel i Faubourg St.-Antoine

i Paris, 1855 ved den protestantiske, frie Kirke
i Rue de Provence. I dette Kirkesammnd, hvis

Formaal sserlig var at drive indre Mission,

havde Vinets Tanker fundet et Hjemsted. Fra
1866 holdt B. Gudstjeneste i Forstaden Neuilly.

Der dannedes en Menighcd, som byggede L'eglise

de l'Etoile (indviet 29. Nov. 1874). 1877 knytte-

des denne til den officielle Kirke, da B., med al

Anerkendelse af Vinets Betydning, havde faaet

0jet op for Frikirkens Farer og for, at den
gennemferte Individualisme baade strider mod
Naturen og Skriften. B. har indfert en rig og
smuk Liturgi, delvis formet efter Gudstjene-

stens Ordning i 4. Aarh. I Opfattelsen af
Sakramenterne naermer han sig den luth. Tanke-
gang. Hans Nadverliturgi er ogsaa langt rigere

end den, der ellers findes i de ref. Kirkesam-
fund. Foruden at virke som Kateket og Sjaele-

sarger, for Fattigplejen, Missionen og Trak-
taters Udbredelse, bar B. foredraget Pastoralteol.

i >Ecole libre des sciences religieuses< (stiftet

1873) og vaeret fast Medarbejder ved >Revue chr£-

tienne<. Under Krigen (1870) organiserede han
protestantiske Ambulancer fra Paris, ligesom

18»
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278 Besatte — Beskow.

Blindhed, i et enkelt Tilfaelde forbunden med
>Maanesyge<, en sygelig Felsomhed for Maane-
skifterne, som isser i sydligere Lande viser sig

hos nervelidende af forskellig Art (Mk. 5, 3f;

Lk. 8, 29; 9, 39; Mk. 9, 18. 22; Mt. 9, 32;

12, 22; Lk. 13, 11; Mt. 17, 15). I sjaslelig

Henseende kunde der vise sig en Tilbage-

tramgen af Selvbevidstheden, saaledes at den
fremmede Aand talte som den syges Selv,

skent det af Ordene fremgik, at det ikke var
Menneskets eget Jeg, men Dsemonen, der be-

herskede Bevidstheden (Mk. 1, 23 f.; 3, 11; Mt.

8, 29; Ap. G. 16, 16 f.). At saadanne sjselelige

Virkninger altid ledsagede Bessettelserne, kan
ikke paavises; men da de lidendes Omgivelser
ifolge den staaende Sprogbrug i Evangelierne

skelnede bestemt mellem Bessettelserne og blot

legemlige Sygdomme med aldeles tilsvarende

Symptomer, er det sandsynligt, at der dog
altid viste sig nogle ejendommelige sjselelige

Forstyrrelser ved Siden af de legemlige Lidelser.

Da Besaettelsen kunde vsere tilstede fra Barn-
dommen (Mk. 9, 21), er der ikke uogen nod-
vendig Aarsagssammenhseng mellem denne Til-

stand og forudgaaende Forsyndelser. Som
Begel synes det at vsere en Overvseldelse, der
er kommen over Mennesker som en Ulykke
fra Markets Magter, uden nogen anden For-

bindelse med Synd og Skyld end den almen-
menneskelige Syndighedstilstand. Denne Over-

vseldelse angives i enkelte Tilfaelde at hidrore

ikke fra en enkelt, men en Flerhed af onde
Aander (Lk. 8, 30. 33; Mk. 16, 9; Mt. 12, 45).

Indtil Rationalismens Dage var det alminde-
lig antaget, at Bessettelserne vare virkelige;

deres vedvarende Forekomst blev ogsaa kun
sjselden benaegtet. Men i sidste Halvdel af

forrige Aarh. traengte den Mening sig frem,

som i vore Dage finder stor Tilslutning, at de
besatte vare almindelige syge, der paa Grand
af Tidens Overtro ansaas for at vsere onde
Aanders Bytte. Jesu Helbredelser af saadanne
ved at uddrive Aanderne skulde da bero paa
Accommodation (se d. Art.); det naeste Skridt

blev naturligvis, at man lod Jesus selv vsere

hildet i Tidens Overtro. Men Iigesom den
sidstnsevnte Anskuelse er uforenelig med kristen

Tro, kan heller ikke den seldre rationalistiske

Opfattclse staa Maal for Evangeliernes Frem-
stilling. Det afgorende er, at Jesus ikke blot

ved selve Helbredelsen tiltaler de lidende

som besatte, men ogsaa ellers forudssetter Be-

ssettelsernes Virkelighed. Han henter en Lig-

nelse fra Bessettelserne (Mt. 12, 43—45), og

det er altid fra Virkelighedens Verden, at

Lignelserne laane den billedlige Indklsedning.

I sin Undervisning af Apostlene fastholder ban
ogsaa Bessettelsernes Virkelighed (Mt. 10, 8;

17, 19—21; Lk. 10, 18 f.). Skulle saadanne
Udtalelser i Disciplenes snaevre Kreds for-

klares som Tillempning efter Tidsforestillinger,

da krsenkes Sandhedssansen og Saravittigheds-

fuldheden i Herrens Lserervisdom. Derfor bor
det for den troende Betragtning staa fast, at

Dsemonbessettelserne paa Jesu Tid vare virke-

lige, en Indgriben af Markets Magter, som
haenger sammen dels med Tidens aandelige

Oplasningstilstand, dels med selve den af-

gorende Karnp i Tidens Fylde mellem Merkets

og Lysets Rige.

Bessettelsers Forekomst i Nutiden kan
hverken paa Forhaand benaegtes eller bekrsefter.

Umulige kunne de ikke vsere, da Skriften tales

saa bestemt om den vedvarende Virksomhed
af Djasvelen og Ondskabens aandelige Magter
(Ef. 6, 12). Men i det enkelte Tilfselde vil

Afgorelsen vsere yderst vanskelig paa Grand
af Symptomernes Lighed med de ovenfor
nsevnte naturlige Sygdomme. End ikke saa-

saadanne Tilfseldes Helbredelse ved Besvsergelse,

Bon og Haandspaalseggelse, hvorpaa uforkaste-
lige Eksempler haves (se Art. Blumhardt), af-

gor Spargsmaalet, da denne Virkning af Troens
sserlige Naadegaver kan indtrsede, hvad enten
disses Indehaver har Uret eller Ret i Forud-
ssetningen om at staa overfor en virkelig besat
Ogsaa fra Lseger med alvorlig kristen Tro
staar Vidnesbyrd imod Vidnesbyrd om Bessettel-

sernes Forekomst i Nutiden. A. S. P. •

Besek (Dom. 1, 4), en kanaanseisk By, hvis
Konge Judas og Simeons Stamme overvandt
Hvis B. her er det i 1 Sam. 11, 8 omtalte,

maa det sages i Nordpalsestina i Nserheden af

Jabes, hinsides Jordan.
Beser (Josva 21, 36), en Levit- og Fristad i

Rubens Stamme paa den amoritiske Hojslettc,

der siden tilhorte Moabiterne og er nsevnet

paa Mesastenen. Antages for identisk med
Kesur el-Besheir, SV. for Dibon.
Beset (1 Mak. 7, 19), By i Juda Bjergland,

hvor Bakkides lejrede sig, da han drog fra

Jerusalem. Beliggenheden kan ikke nsermere
bestemmes.
Beskow, Gustaf Emanuel, sv. Prsest, f. i

Stockholm 1834. Efter en omskiftelsesrig Ung-
dom, i hvilken han forst segte Uddannelse
som Militaer ved Karlbergs Krigsakademi, siden
forberedte sig til den medicinske Bane, be-
stemte han sig tilsidst til teol. Studier og tog 1857
saavel tcoretisk- som praktisk-teol. Eksamen.
Beslutningen skyldtes en religies Vsekkelse, der
bragte ham under Indflydelse af den engelske
Metodistpraest Scott, som ogsaa paavirkede >Ny-
evangclismen«. Denne Vsekkelse medfarte en
gennemgribende iEudring i hans Livsretning
og bcstemte hans kirkelig, individualistiske
Standpunkt. Efterat han havde overvundet
de, i Virkeligheden belt periferiske, BeUenke-
ligheder, som en Tid hindrede ham i at ind-
trsede i kirkl. Embede, ordineredes han Jan.
1859 og gjorde derpaa Tjeneste som >Pa-
storsadjunkt< ved flere af Stockholms Terri-
torialmenigheder til 1868. I dette Aar Ind-
viedes Blasiiholmskirken, som, opfert for fri-

villige Bidrag, har B.'s troskraftige Initiativ og
store Popularitet at takke for sin Tilblivelse.
Ved denne s. k. Beskowske K., som i kirkl.
Henseende er et Kapel i Jakobs Territorial-
menighed, har B. siden vseret ansat som Priest.
Hans trosfriske, af en aedel Personlighed
baarne Vidnesbyrd om den korsfiestede Kristns.
der hovedsagelig har haft Prseget af en evangelsk
Kaldelsesprsediken, har Sondag efter Sondag
samlet talrige Tilharere om hans Prsedikestol.
Samtidlg har B. siden 1879 gjort Tjeneste som
ekstraord. kgl. Hofprsedikant. — 1867 aabnede
B. en Privatskole for Drenge, der fra 1876
har vseret fuldstsendig indrettet paa de klas-
siske Studier og ejer Dimissionsret Her har
Kronprinsen og hans Brodre nydt Undervis-

Digitized byGoogle



Beskow — Besvargelse. 279

ning. Selv var B. i flere Aar Skolens Ejer og
Forstander, til han 1880 overdrog den til 2 af

sine Medarbejdere. Fra 1866 liar B. vaeret

virksomt Medlem af » Evangel iska Fosterlands-

stiftelsens< Styrclse, af hvilken ban nu er Leder.

I Rigsdagsperioden 1888—90 var han en af

Hovedstadens Repraesentanter i det 2. Kammer.
Han har ogsaa udevet en ganske omfattende, po-

pular Forfattervirksomhed. Blandt hans tal-

rige Skrifter maa naevnes: >Rcseminnen fr&n

Egypten, Sinai och Palestina< (1861, siden i

mange OpI.), >Sabbatsstunder i Blasiiholms-

kyrkan< (1870—74; indeholder Prsedikener til

begge Aargange af de nye Hojmessetekster),

>Den korsfaste< (1875, Passionspr.), >Utlaggning

af Petri episUar< (1875). B. har i adskillige

Smaaskrifter beksempet den Waldenstrdmske
Forsoningsltere, og han har desudcn i flere Aar
redigeret Tidsskrifterne >Stadsmissionaren« og
»Fridsbudet«. H. W. T.

Besknelse, se Kontemplation.
Besodia (Neh. 3, 6), Fader til Mesullam, der

istandsatte en af Jerusalems Porte efter Eksilet

Besold, Chrlstoph, juridisk Prof, i Tubingen,
f. 1577, d. 1638, var en Ven af Kepler og Joh.

Valentin Andres. Uvilje over for den i hans
Naerhed herskende Stridsteologi havde bragt

ham til at fordybe sig i Johann Amd og de
seldre Mystikere. Ad den Vej kom han ind

paa Selvpinsler og Bodsevelser, og Karmeliter-

prioren B. Eyselin, Kapucinerne i Rottenburg
og forskl. rom.-kat. Adelsmaend bearbejdede ham
saa laenge i rom.-kat. Retning, at han til sidst

(1630) hos Karmeliterne i Heilbronn i al Stil-

hed gik over til Romerk. I de 4 Aar, i hvilke

han holdt sin Overgang hemmelig, segte han
at drage fl. af sine Disciple til Rom, og i Stutt-

garter-Arkivet samlcde han Stof til en i ultra-

montan Aand affattet Skildring af den wurttem-
bergske Reformation (Prodromut oindiciarum

ecelesia Wuerttemberg., Tub. 1636). I et Skrift

om de wurttembergske Klostre (1636) vilde

han endvidere godtgore, at disse oprindelig

umiddelbart havde tilhert Riget, og at man
derfor burde kraeve, at de skulde oprettes igen.

En stor Del af de Aktstykker, B. vil have
forefundet i Stuttgarter-Arkivet, ere siden for-

svundne, saa at det som oftest ikke er muligt

at kontrollere bam. Den rom.-kat. Historiker,

Joh. Janssen (Gesch. des deutschen Volkes III),

og andre Polemikere mod Ref. have benyttet

B.'s Skrifter flittigt uden at gore opmaerksom
paa, at de stamme fra en Konvertit (G. Bos-

sert, Wfirttemberg und Janssen, Halle 1884, II,

129 f.). Fr. N.

Besor (1 Sam. 30, 9 f.), en Back, hinsides

hvilken David slog Amalekitcrne. Identiflceres

med Nahr Ghazzeh, der falder i Middelhavet

S. for Gaza.

Bessarion, rom. Kardinal, f. i Trapezus 1395,

var en Discipel af Gemistos Plethon. 1438
blev han udnaevnt til jErkebiskop af Niktea,

og derpaa fulgte han med Kejser Johannes
VIII PaJaeologos til Italien, hvor han paa Kon-
ciliet i Ferrara-Firenze (se Art. Firenze) viste sig

som en varm Ven af Unionen mellem den
rom.- og den gr.-kat. Kirkeafdeling. Efter Kon-
ciliet blev han i Vesterleden og modtog Kar-
dinalhatten. I Rom samlede >Kardinalen af

Niksea< en Kreds af gr. og lat. Lserde om sig,

og ved Nikolaus V's Dad var han lige ved at

blive Pave. Efter Konstantinopels Fald vir-

kede han for et Korstog, og 1463 modtog ban
TiUen >Patriark af KonstantinopeW. Som saa-

dan sendte han de gr. Menigheder en Rund-
skrivelse, i hvilken han raadede sine Lands-
miend til at boje sig for den lat Krdm. som
den eneste Vej til Magt og ^Ere. Han sam-
lede en Bogsamling paa 900 Bind, Haandskrifter
og Bogtrykkerpressens Ferstegrode, som efter

hans Dad blev skaenket til Venezia, >hvor
Msker af alle Folkefaerd komme sammen, og
hvor Gr. pleje at gaa i Land< ; den danner
Grundstaramen til S. Marco-Biblioteket Han
dode 19. Nov. 1472 i Ravenna, paa Hjemrejsen
fra Frankrig, hvor han havde mseglet ml. Lud-
vig XI og Hertugen af Burgund. I Kirken S.

Apostoli i Rom er der rejst ham et Mindes-
maerke med gr. Indskrift. Foruden forskl.

Skrifter og Breve, vedrerende Unionen, har
han i Striden om Platons og Aristoteles's

Fortrin skrevet et beromt Stridsskrift til

Platons Forsvar (H. Vast, Le card. B., Paris

1878). Fr. N.
Besser, Wilhelm Friedrich, f. 27. Sept. 1816

i Warnstedt i Harzen, studerede i Berlin og
Halle, hvor han en Tidlang som Tholucks Ama-
nuensis hjalp denne med at afskrive hans >An-
dagtstimerc 1839 blev han Huslaerer hos Major
von Schenkendorf i Wulkow i Mark-Branden-
burg, og der laerte ban Gammel-Lutherancren,
Pastor Lasius, som 4 Uger var skjult i Huset,

nojere at kende. 1841 blev han Praest 1 Wul-
kow efter med et tungt Hjerte og et udtrykke-
ligt Forbehold at have underskrevet Unions-
reverset. 1845 tilbagekaldte han dette Revers,

og 1847 blev han afsat. Derpaa vendte han
sig til Gammel-Lutheranerne i Breslau. 1848
blev han Praest for den Iuth. Menighed Seefeld

i Pommern, 1853, ved Siden af Graul, Medstyrer
af Leipziger-Missionen, 1857 Praest i Walden-
burg i Schlesien og 1864 tillige Medlem af det
luth. Overkollegium i Breslau. Ved Paasketid
1884 trak han sig tilbage paa Grund af Syg-

dom, men allerede 26. Sept. 1884 dode han.

Han er navnlig kendt som Forf. til »Bibel-

stundenc, en kernefuld, praktisk Udlaeggelse af

en Del af N. T., som er udbredt i mangfoldige
Oplag og delvis oversat paa Dansk og Svensk.
Universitetet i Rostock sksenkede ham den teol.

Doktorgrad.
Besvaergelse. Ovcralt i Hedenskabet Andes

en udstrakt Brug af B. Man mener ved den
Magt, der bor i det, paa hejtidelig Maude i

visse Formler og af visse Personer udtalte Ord,

at kunne tvinge de naturlige og overnaturlige

Magter og bestemme Skaebnens Gang. B. er

udartet Ben, Bonnens Parodi. Medens den
bedende ger sig ringe over for den paakaldte

Magt, ger Troldmanden sig til Herre over den
Magt, der besvaarges. Graensen mellem Ben
og B. kan viere vanskelig at drage, hvor den
anraabende ved Paakaldelse af een overnaturlig

Magt vil sikre sig Hjaelp mod andre overnatur-

lige Magter, mod Ulykker eller Sygdomme, som
i Hedenskabet ofte henferes til overnaturlige

Aarsager. I Principet er Forskellen denne,
at vil den paakaldende virkelig underordne
sig den paakaldte og appellere til dennes Vilje,

foreligger Ben. Mener derimod den paakaldende
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280 Besvsergelse — Bet-Jesimot.

at kunne tiltvinge sig Hja;lp, og at Ordet vir-

ker ex opere operato ved iboende Kraft (Ap.

(i. 19, 13), foreligger Besvajrgelse. At den sande
Gudserkendelse (Jodedom og Kristendom) og den
sande Naturerkendelse i Virkeligheden staa i

Pagt, viser sig derved, at de ere fables om at

afvserge som al anden Trolddom, saalcdes ogsaa

Brugen af B., der knenker l)egge Led i Dobbelt-

formaningen »ora et htbora* (bed og arbejd). —
I G. T. Andes forskellige Arter af Besva.'rgelse

omtalt, men ikke anerkendt (af Slanger: 2 Mos.

7, 11; Jer. 8, 17; Ps. 58, 5f.; af den himmel-
ske Drage: Jjob 3, 8; af truende Ulykker: Jes.

47, 9. 12). Sa?rlig forbudt var al Dodebesvaer-

gelse (5 Mos. 18, 11; 1 Sam. 28, 11). — Paa
Jesu Tid optraadte der blandt Joderne mange
Eksorcister, Uesvsergere, der ved Rogelse og
Trylleformularer sogte at uddrive onde Aander
af de daemonbesatte (Mt. 12, 27; Ap. G. 19, 13).

Jesus helbredte derimod disse syge alene ved
sit nuegtige, b}dende Ord, hvori Guds Kraft

virkede (Lk. 11, 20). Hans Adfierd kan derfor,

lige saa lidt som bans Apostles, kaldes Eksor-
cisme eller Besvsergelse. H. M. L.

Besaettelse, se Besatte.

Bet-Afra, Stovby, der noevnes Mika 1, 10,

sammenstilles med Ofra i Benjamins Stamme.
Andre taenke paa det af arab. Skribenter noevnede
Kastel Afra ved Jerusalem.

Bet-Anat (Josva 19, 38), By i Naftalis Stamme
i Nordgalilrea, bvis oprindelige Indbyggere
gjordes skattepligtige. Den soges i det mo-
derne Anata, NV. for Kedes.

Bet-Anot, Kildebus, By i Judas Bjerge (Josva

15, 59), nuvajrende Ruinby Bet-ainun, SV. for

Tekoa.
Bet-Araba, Steppehus (Josva 15, 61), By paa

Groensen af Judas og Benjamins Stamme, regnes
snart til den ene, snart til den anden af disse.

Beliggenheden svarer til Ruinerne Kasr-Kad-
scbla, S0. for Jeriko.

Bet-Arbeel (Hos. 10, 14), By, odelagt af Kong
Salman, der rimeligvis er den i assyr. Ind-

skrifter omtalte Moabiter Salamanu. Nogle
identificere den med det 1 Mak. 9, 2 omtalte
Arbelis, V. for Gennesaret, andre med Irbid,

0. for Jordan mellem Jarmuk og Jabok.

Bet-Asmavet (Neb. 7, 28), Sted i Nasrheden
af Jerusalem. Nogle identificere det med El-

Kismeh, N0. for Jerusalem.
Bet-Aven, Intethedshus, Afgudsbus, en By

ved Benjamins Nordgrsense (Josva 7, 2), 0. for

Betel. Man metier, at B. allerede paa Jeroboam
II's Tid var forsvundet, hvorved det truende
i, at Amos og Hosea kalde Betel for B., for-

ages.

Bet-Baal-Meon, se Baal-Meon.
Bet-Bara (Dom. 7, 24), S. for Bet-Sean, kan

naeppe identificeres med det Joh. 1, 28 om-
talte Betabara hinsides Jordan, da B. maa soges

paa bojre Bred.

Bet-Biri (1 Kron. 4, 31), en By, tilborende
Simeons Stamme, der ellers kaldes Bet-Sebaot.
Den laa rimeligvis i Sydjudas ufrugtbare Stnek-
ninger.

Bet-Dagon, Dagons Tempel (1 Sam. 5, 2;
1 Mak. 10, 83), ja;vnligt Navn for Staler,
hvor Filistrene have boet. Et B. omtales paa
Juda Slette (Josva 15, 41), et ved Assers og
Sebulons Grsense (Josva 19, 27), rimeligvis det

moderne Beit Dedjan, nser ved Akkon. En
Landsby NV. for Sydjuda og ved 0stranden af
Sikems Hojslette baerer samme Navn.

Bet-Diblataim (Jer. 48, 22), By i Moab, N.
for Dibon. Kaldes ogsaa Almon-Diblataim og
var et af Israels sidste Lejrsteder, for Erob-
ringen af Kanaans Land begyndte (4 Mos.
33, 4(i).

Bet-Eden (Afhos 1, 5) menes af nogle at voere

det aramrciske Eden i Mesopotamien. Amos's
Profeti, der egentlig ga;lder Damaskos, vil alt-

saa betone, at StralTen vil ramme hele Syrien.

Andre soge B. ved Libanon eller i Kolesyrien.

Bet-Eked eller Bet-Eked-Haroim a: Hyr-
dernes Forsamlingshus (2 Kong. 10, 12), for-

mentlig et enligt Hus, laa paa Vejen mellem
Jisreel og Samaria. Her draebte Jehu 42 af

Juda Kongehus. Evsebios opfattede B. som en
By og segte den ved S0.-Hjornet af Jisreel-

Sletten (nuvaerende Beit-Kad).

Bet-Emek, Dalens Hus (Josva 19, 27), Grsense-

sted i Assers Stamme. Ikke genfundet.

Bet-Esel (Mika 1, 11) er maaske den i Sak.

14, 5 nsevnte By Asal ved Oliebjerget, der
kort for Mikas Tid bavde lidt meget af et

Jordskielv.

Bet-Gader eller Geder, ommuret Sted, en
gammel kanaameisk Kongeby i Juda Bjergland

(1 Kron. 2, 51).

Bet-Gamul (Jer. 48, 23), en moabitisk By,
maaske Ruinerne Ed-Djemeil, SV. for Umen-er-
Resas.

Bet-Hanan, Naades-Hus (1 Kong. 4, 9), en
By i Dans Stamme, ikke langt fra Bet-Semes.

Bet-Haram eller Bet-Haran (Josva 13, 17;

4 Mos. 32, 36), gammel amoritisk By i 0st-
jordanlandet, tildelt Gads Stamme, kaldtes

siden af Syrerne Bet-Ramta (hos Josefos Bet-

ramfta). Byen udsmykkedes af H erodes Anti-

pas og kaldtes Livias (.Julias) til jEre for Au-
gustus's Gemalinde. Nogle Ruiner (Tell Rame)
Andes lidt N0. for det dode Hav.
Bet-Hogla eller Bct-Hagla (Josva 15, 6), ben-

jaminitisk By i Jordansdalen, S. for Jeriko;
nuvajrende Ruiner Kasr Kadjla.

Bet-Horon, Kloft- eller Hulvejs-Huset, en
gammel efraimitisk Dobbeltby ved den gamle
Vej fra Jerusalem over Gibeon til Kystsletten.

Det ovre og nedre B. forbandtes ved en be-

svnerlig, delvis kunstig udhugget Vej. Byen
siges anlagt af en Datter af Efraim (1 Kron.

7, 24) og na:vnes som Levitby (Josva 21, 22).

B. var af strategisk Betydning og blev derfor

gentagne Gange befsestet og spillede en Rolle i

Pahestinas Krigshistorie. Efter Josvas Sejr

over Amoriterne flygtede disse ad Hulvejen
ved B. (Josva 10, 10). Ogsaa i Sauls og Fili-

strenes Krige spiller B. en Rolle (1 Sam. 13,

18), ligesaa i Krigene mellem Juda og Efraim
(2 Kron. 25, 13) og i Judas Makkaba;ers Kampe
(1 Mak. 3, 15 f.; 7, 39 f.); i Jodekrigen blev

Cestius Callus's Hair indesluttet her. Nu er

B. to Landsbyer (Ur et-takta og El-foka), endnu
forbundne med den besvserlige Hulvej.

Bet-Jesimot, 0rken-Huset (Josva 12, 3), gam-
mel amoritisk By paa 0stjordansletten, N. for det
dode Hav; tildeltes Rubens Stamme, men kom
siden i Moabs Hinder. Byens Navn hidrorer
fra »Jesimon« (0rkenen), som den ovre Del af
El-Gor kaldtes (4 Mos. 21, 20).
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Bet-Kar, Lammehus (1 Sam. 7, 11), Sted i

Nserheden af Mispa; ved B. vandt Israel en

Sejr over Filistrene.

Bet-Kerem, Vingaardshus (Jer. 6, 1 ; Neh.

3, 14), By i Juda Stamme. Paa Hieronymus's
Tid fandtes et Bet-Hakarma mellem Jerusalem

og Tekoa, som man liar sogt paa det saakaldte

Franker- eller Paradisbjerg, hvor Herodcs havde
et Palads og anlagde Byen Herodia.

Bet-Lebaot, Lovehus, eller Sebaot (Josva 19,

6; 15, 32), en simeonitisk By, muligvis i S3rd-

juda. Kaldes ogsaa Bet-Biri (1 Kron. 4, 31).

Bet-Maaka (2 Sam. 20, 14), By i Nordpalaj-

stina, naer ved Abel og med den forenet til

Abel Bet-M. eller Abel Maim, en anselig Bj',

en af de nordlige Graensefaestninger; den blev

belejret af Joab (2 Sam. 20, 14), odelagt af

Benhadad og Tiglat-Pilesar (2 Kong. 15, 29);

nuvajrende Abil ved en af Jordans Kilder.

Bet-Markabot, Vognhus (Josva 19, 5), en
simeonitisk By, der Josva 15, 31 kaldes Mad-
manna. Maaske identisk med Ruinerne Mir-

keb, V. for Sydenden af det dode Hav.

Bet-Meon (Jer. 48, 23), Bet-Baal-Maon eller

Baal-Meon (se sidste Ord).

Bet-Nimra eller Nimra (4 Mos. 32, 3; Josva

13, 27), en By i den ostlige Jordansdal, over-

for Jeriko. Navnet er bevaret i Wadi-Nimrin
og Ruinerne Tell-Nimrin, taet ved Bsekkens

Udnumding.
Bet-Onim (Josva 13, 26), en By i Gads

Stamme, 0. for Jordan, rimeligvis naer ved
Ramot i Gilead; nogle Ruiner V. for Es-Salt

ba;re Navnet Batneh.

Bet-Passes (Josva 19, 21), en By paa Graensen

af Isaskars Stamme.
Bet-Pelet (Josva 15, 27), By i Juda Stamme,

nser den edomitiske Gnense; den beboedes atter

efter Eksilet.

Bet-Peor (5 Mos. 3, 29), gammel moabitisk
By, opkaldt efter Guden Peor. Den tilfaldt

Rubens Stamme. B. maa soges 0. for Jordan,
overfor Jeriko.

Bet-Rafa (1 Kron. 4, 12), en Slaegt og mulig-
vis en By i Juda Stamme.
Bet-Rekob (Dom. 18, 28), By i Nserheden

af Ban (Lais) i det nordligste Palaestina, naer

Merom (Hule). Nogle identificere B. med He-
min, NV. for Hule, med Faastningsruiner fra

Korstogstiden. Se Rekob.
Bet-Sakarja (1 Mak. 6, 32), By omtrent midt-

vejs mellem Jerusalem og Hebron i Juda Bjerg-

land, beromt ved Antiokos Evpators Sejr over
Judas Makkabaeer. Nuvaerende Beit-ZakSrieh
med gamle Ruiner.

Bet-Sean eller Bet-San, nuvaerende Beisan,
ligger 120 Mil under Havets Overflade i den
til El-Gor stodende Djalud-Kloft i Midtpalse-
stina. B. laa i Isaskars Distrikt, var tildelt

Manasse, men beboedes af Kanaanaeere. Fili-

strene ophaengte her Kong Sauls og hans Sonners
Lig (1 Sam. 31, 10). Salomo beherskede B.

(1 Kong. 4, 12). I Makkabaeertiden spillede

den en Rolle (1 Mak. 5, 52; 12, 39 f.). Graekerne
kaldte den Nyssa eller Skythopolis, et Navn,
der saettes i Forbindelse med, at nogle Skyther
havde bosat sig der, da dette Folk i 7. Aarh.
traengte frem til ^Egypten (se Magog). Hyrkan
besad Byen, men Pompejus gav den Frihed, og
B. var derefter den vigtigste By i Dekapolis.

Udstrakte Ruiner (Templer, Teater) minde om
denne Glanstid. Siden var B. Biskopssaede for

»Palaestina secunda<. Gnostikeren Basilides.

skal vsere fodt der.

Bet-Semes, Solhus (Josva 15, 10), By i det

vestlige Judaea paa Graensen af Filistrenes Land,

regnes snart til Judas, snart til Dans Stamme.
B. var en Praesteby. Her stod Pagtens Ark
en Tid, da den var sendt tilbage fra Filistaea

(1 Sam. 6). Salomo havde en Befalingsmand

i B. ; ved B. overvandtes Kong Amasja af Kong
Joas (2 Kong. 14, 11). Senere var Byen i Fili-

strenes Hamder (2 Kron. 28, 18). B. kaldes

ogsaa Ir-Semes (Solby), og dens nuvaerende Navn
er Ain-Shems (Solkilde). — Ogsaa en By i

Naftalis Stamme (Josva 19, 38) lied B. — Josva

19, 22 omtaler endnu et B. i Isaskars Stamme;
nogle mene, det er identisk med det foregaaende.

Endelig kaldes den aegyptiske By On el. Helio-

polis ogsaa B. (Jer. 43, 13), den spillede, som
bekendt, siden en stor Rolle for Joderne i

jEgypten, da de her opforte sig et Tempel.
Bet-Sitta (Dom. 7, 22), et Sted, hvorhen

Midjaniterne flygtede efter Gideons Sejr. Laa
formentlig i Jordansdalen i Nserheden af en

af de Klofter, der fore til Jisreels Slette.

Bet-Sur, Klippehus, en By i Juda Bjerg-

land (Josva 15, 58) paa Vejen mellem Jerusa-

lem og Hebron, vigtig som strategisk Punkt.

Rehabeam befaestede det. Storst Rolle spil-

lede B. i Makkabaeertiden. Judas slog Lysias

her (1 Mak. 4, 28). Antiokos Evpator erobrede

B., og Syrerne besad den saa, til Simon efter

en lang Belejring indtog den (1 Mak. 11, 65).

Josefos kalder B. Judaeas staerkeste Fsestning.

En usandsynlig, men gammel Tradition lader

Filip dobe den aethiopiske Skatmester her. Det
nuvaerende Burdj-Sur bar gamle Buiner.

Bet-Tappuah, ,Eblehus, (Josva 15, 53), By i

Juda Bjergland, V. for Hebron, nuvaerende

Taffuh.

Betabara, Overfartshuset, kaldtes et Sted

ved Jordan, hvor Johannes dobte og aflagde

Vidnesbyrd om Kristus (Joh. 1, 28). Det laa

0. for Jordan, maaske paa Linie med Jeriko.

De aeldste Haandskrifter laese Betanien, men
Origenes rettede det, efter forgaeves Efterforsk-

ninger ved Jordan, til B. ; ham fulgte de fleste

Kirkefaedre.

Betak (2 Sam. 8, 8), en By, som David
erobrede fra Kong Hadadeser af Soba. 1 Kron.
18, 8 kaldes den Tibehat (jvfr. den syriske

Stamme Tebak, 1 Mos. 22, 24). Beliggenheden
er usikker.

Betane (Judit 1, 9), en By S. for Jerusalem,
nordligere end Kades. Den samme som Bet-

Anot, Syrerne kalde den Betanon.
Betania, den ulykkeliges Hus, en lille By

paa den ostlige Skraaning af Oliebjerget, N.
for Vejen, der forer fra Jerusalem til Jeriko,

nuvserende El-Asarijeh (o: Lasaros's By). B.

der ikke nsevnes i G. T., husede paa Kristi

Tid de 3 Soskende, Lasaros, Marta og Maria.

Ved et Beseg af Jesus hos Sostrene viste den
forskellige Karakter af deres Discipelforhold
sig (Lk. 10, 38 f.). Da Lasaros dode, opvakte
Jesus Vennen (Joh. 11). I B. salvede Maria
Jesus (Joh. 12), og herfra foregik hans Indtog
i Jerusalem (Mk. 11), ligesom han de folgende

Naetter boede der (Mt. 21, 17). I B. boede
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ogsaa den Farisseer, Simon, i hvis Hus Jesus

blev salvet af en taknemmelig Synderinde (Mt.

26, 6), og i B. velsignede Jesus sine Disciple

til Afsked og for til Himmels (Lk. 24, 50). —
B. er nu en fattig lille By. iEldgamle Byg-
ningsbestanddele Andes i Husene. Traditionen

har siden 4. Aarh. paavist Lasaros's Grav.

Betbasi (1 Mak. 9, 62), By i Juda (?) 0rk,

som befscstedes af Jonatan og Simon og siden

belejredes af Bakkides. Muligvis den samme
som Emek-Kesis.

Betel, Guds Hus, en reldgammel, kanaanaeisk

By, hvis oprindelige Navn var Lus, er det nu-
vrerende Betin paa Vejen, der forer fra Jerusa-

lem til Nablus. Den har frugtbare Omgivelser

og en Del gamle, udstrakte Ruiner, bl. a. af

kristne Kirker. B. nsevnes allerede i Patriark-

historien, der beretter om Anledningen til

Navnet (1 Mos. 12, 8; 28, 10; 35, 14). Siden

var B. en kanaanseisk Kongestad, men tilfaldt

derefter Benjamins Stamme. Den kom dog
snart i Efraims Hsender og var efter Rigets

Deling en af Efraims vigtigste Byer med en

Rigshelligdom, hvor Jahve dyrkedes under
Billede af en Tyrekalv (1 Kong. 12, 28). I

Dommertiden havde Pagtens Ark staaet der
en Tid (Dom. 20, 27), og Samuel havde domt
der (1 Sam. 7, 16). I Kongetiden fandtcs en
Profetskole i B. (2 Kong. 2, 3), alligevel ved-

blev Kalvedyrkelsen (2 Kong. 10, 29). Pro-

feterne Amos og Hosea tordnede mod B. Da
det nordlige Rige var faldet, sendte vel Assyrer-

kongen en Prest til B. (2 Kong. 17, 28), men
Hojdyrkelsen vedblev. Kong Josias bragte

B. ind under Juda Riges Overhejhed og ned-

bred Altrene (2 Kong. 23), og efter Eksilet be-

boedes B. af Benjaminiter. Paa Makkabseer-
tiden befsestede Bakkides det (1 Mak. 9, 50).

I N. T. nsevnes B. ikke, men i Middelalderen
spillede det atter Rolle. — Et andet B. til-

horte Simeons Stamme (1 Sam. 30, 27), det
kaldes ogsaa Betuel.

Beten (Josva 19, 25), By i Assers Stamme,
kaldes af Evsebios Bebeten (8 rom. Mil 0. for

Ptolemais).

Betesda, Naadehus, en ved Faarcporten i

Jerusalem liggende Dam med tilherende Byg-
ninger, der stod i Ry for underfulde Helbredel-

ser. Jesus helbredte her en syg (Job. 5). For-
gseves har man i vore Dage segt at identificere

B. med en af de udgravede Vandbeholdere. B.

kan iiieppe vsere den af Traditionen udpegede
Birket-lsrail. Muligvis er Navnet urigtigt over-

leveret. Det sinaitiske Haandskrift lseser Besata.

Betfage (Mt. 21, 1), en By ved Oliebjerget

mellem Betania og Jerusalem. Traditionen
har siden 2. Aarh. ment, at den laa paa Olie-

bjerget selv. Det er dog ikke lykkedes at flnde

dens Ruiner. Talmud omtaler B. som liggende

0. for Jerusalem og regner den med til Stadens
Omraade. Navnet betyder >Figenhus<.
Betke (Betklus), Joachim, tysk Priest, blev

fedt 8. Okt. 1601 i Berlin og var i over 30
Aar Pnest i Linum ved Fehrbellin til sin Ded
12. Dec. 1663. Han oplevede Trediveaarskri-

gens Rsedsler, der betog ham stserkt. Folkets

og Landets Elendighed vakte hans dybeste Sorg,

og han segte Grunden til Guds Straffedomme
i Menighedens slette Tilstand, der atter skyldtes
Landets Akademier, Prsester og Laerere, som

over Lseren havde glemt Livet. Han fremsatte

sine Tanker i forskl. Skrifter, og blev en af

Forloberne for Pietismen. Saaledes fremdrog
han i et sserligt Skrift de Kr.'s aandelige Prseste-

domme (Sacerdotium 1640), et andet Skrift

(»Antichristenthum«, Amsterdam 1650)gjorde et

saadant Indtryk paa Fr. Breckling, at denne
fra den Tid af regnede B. for sin aandelige

Fader. B. testamenterede ham da ogsaa sine

efterladte Manuskripter, af hvilke Breckling

senere udgav Excidium Germania (Amsterdam
1666). Ogsaa Spener satte ham hojt. J. P. B.

Betlehem, Bradhuset, hvis gamle Navn Efrat
eller Efrata (det frugtbare) ogsaa vidner om, at

Stedets Karakter var forskellig fra den mere Juda
0rken, ligger S. for Jerusalem paa Vejen til

Hebron (2538 Fod over Havet). Det kaldes ogsaa

B. Juda til Forskel fra det andet B. Byen
var en af Judas mindste, men af Pahestinas

vigtigste, paa Grand af de betydelige Msend,

der udgik fra den. Den nsevnes allerede i

Patriarktiden (1 Mos. 35, 19; 48, 7). Dom-
meren Ibsan var fra B. (Dom. 12, 8), ligesaa

Noomi og Boas, der segtede Rut (Rut 1, 1; 2,

4; 4, 11). Her boede Isaj, Davids Fader, og
Byens Hsedersnavn blev >Davids By« (Lk. 2,

4. 11). Filistrene havde en Faestning i B. (2

Sam. 23, 14), og siden befsestedes den atter af
Rehabeam (2 Kren. 11, 6). Kimhams Herberg
i B. omtales i Jer. 41, 17. For hele Verden
har B. faaet Betydning, da Mikas Profeti (5, 1)

opfyldtes ved Jesu Fedsel de> (Mt. 2; Lk. 2).

Som Stedet, hvor Fedselen skete, angaves alle-

rede i 2. Aarh. en Hule i den estlige Del af
Byen, og Konstantin d. store byggede herover
den endnu bevarede Basilika (St Maris a
prsesepio), nu omgiven af Gnekernes, Latinernes

og Armeniernes Klostre. Bispesaedet i B. spil-

lede en stor Rolle i Oldkirkens Historic. Her
opholdt Kirkefaderen Hieronymus sig og ar-

bejdede paa sin Bibeloverssettelse, her deltog han
i Stridighederne om Origenes. Nu har Byen o.

4000 Indbyggere, mest Kristne, der leve af de
besegende. Dens Navn er Beit-Lachm. — Et
andet B. laa i Galilsea i Sebulons Stamme
(Josva 19, 15). Det er det nuvaerende Betlahm,
V. for Saffurije paa Bjergene, der begnense
Jisreels Slette mod N.
Betomestaim eller Betumastem (Judit 4, 5;

15, 4) maa seges nser Betulia og Dotan.
Betsaida, Fiskerhus, en By ved Gennesaret

Se, som Tctrarken Filip udvidede og opbyggede
til en anselig Stad og gav Navnet Julias efter

Tibers Hustru. Han begravedes her i et Mau-
soleum. Fra B. vare Apostlene Filip, Peter og
Andreas (Joh. 1, 45; 12, 21). Her gjorde Kri-

stus fiere Tegn, men fandt kun ringe Tro(Mt.
11, 21; Lk. 10, 13). Nser B. bespiste Jesus de
5000 Mand (Lk. 9, 10) og helbredte en blind
(Mk. 8, 22). Man har af B.'s Omtale i N. T.

sluttet, at der maatte ligge 2 Byer af dette

Navn ved Seen, en paa Ostkysten, en paa Vest-

kysten (B. i Galilsea), den sidste var da en
Fiskerby og Apostlenes Hjemstavn, den forste

Tetrarken Filips Stad. Imidlertid er der intet

til Hinder for at antage, at der kun fandtes eet

B., der laa ved N0.-Hjornet af Seen, nser de
ode Egne. Naar den i Joh. Ev. kaldes B. >i

Galilsea<, saa kommer det af, at Grsenseforhol-

dene undergik Forandringer efter Filips Ded.
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Geografen Ptolemseos kalder ogsaa B. for gali-

heisk. — B. identiflceres med El-Tell; de ved
Seen beliggende Ruiner El-Aradj, der forbindes

med El-Tell ved en gammel romersk Vej, ere

maaskc den oprindelige Fiskerby.

Betuel. 1) Sen af Nahor, Abrahams Broder,

Fader til Rebekka, Isaks Hustru, og Laban (1

Mos. 22. 24. 25. 28). — 2) By 1 Simeons Distrikt,

der ogsaa kaldes Betul og Betel. Josva 15, 30
nsevnes et Kesil, der enten maa vsere et andet
Navn paa denne By eller en Fejl i Teksten.

Byens naermere Beliggenhed er ukendt.
Betnlia eller Betylua, en Festning, der om-

tales i Judits Bog, S. for Jisreels Slette og
nasr Dotan, seges af nogle i Fsestningsruinerne

Sanur, af andre noget nordligere ved Brenden
Bir-Hasan, nrer Kefr-Kud, det gamle Cafarcotia.

Benron, Benedictinerabbedi ved Donau, i

det preuss. Regeringsdistrikt Sigmaringen, var
oprindelig Bolig for Korherrer af Augustins

Orden. Det er grundlagt i 12. Aarh., men blev

ophawet 1803. 1860 erhvervede Fyrstinde Kata-

rina af Hohenzollern Abbediets Bygninger, og
1863 aabnede 2 Bradre fra Bonn, Maurus og
Placidus Wolter, der et Novitsiat for Benedic-

tinere. Maurus W. blev Klostrets ferste

Abbed, og under hans Styrelse blev B. et Arne-

sted for Videnskab, Malerkunst og musikalske
Stiidier. Under Kulturkampen segte Fyrst Karl

Anton af Hohenzollern forgieves at frelse Klo-

stret fra Ophaevelse; 3. Dec. 1875 maatte Mun-
kene forlade det, men efter Kulturkampens Op-
her ere de vendte tilbage. Siden har Beuron-
Kongregationen (se Art. Benedictinere) haft rask

Fremgang. 1895 horte 469 Munke og 79

Nonner til den (Joh. Jergensen, Beuron, Kbhvn.
1896).

Beveridge, William, eng. Biskop, f. 1638 i

Barrow i Grevskabet Leicester, d. 5. Marts
1708 som Biskop af St. Asaph. Under hans og
andres Paavirkning dannede der slg 1678 i Eng-

land flere relig. Selskaber, hvis Medlemmer lagde

Vind paa Fromhedsavelser og Kaerlighedsger-

ninger; de gik hyppig til Alters, deltog i dag-

lige Gudstjenester og besegte fattige og syge. B.

var en af Englands frommeste og laerdeste Bi-

skopper og en udimerket Prsedikant. Kirke-

historie og Kirkeret (isasr gr.) vare hans s«r-

lige Omraader, og ban har skrevet fl. laerde

kirkehist. og kirkeretl. Vserker. Hans Prcedi-

kener ere efter hans Ded udgivne i 12 Bd.

Beviser for Guds Tilvaerelse ere af en for-

holdsvis sen Oprindelse. Menneskene i de
tidligste Tider vare, som Bernene endnu, umid-
delbart overbeviste om, at de Ting virkelig vare

til, som gjaldt for at vare det. Dette tendrede

sig, eftersom Kulturen voksede og med den
Iagttagelsesevnen og Kritiken. Hvad der havde
vanskeligst for at holde sig mod Kritiken, var
naturligvis det oversanselige og usynlige. Man
kan leve, og mange leve, et saa kraftigt Aands-
liv, at aandelige Ting kunne vrere ubetinget lige

saa sikre for dem som de sanselige. Men fak-

tisk er dette dog ikke Tilfceldet med de ileste —
allermindst i Hedenskabet. Og fra den Tid,

da videnskabelig Trenkning var bcgyndt, be-

gyndte ogsaa et kritisk Arbejde med at ud-

sondre Overtro og Fordomme fra sund Er-

kendelse. At dette Arbejde i hoj Grad maatte
vende sig mod det oversanselige, ligger i Sagen

selv. Af disse Forhold er Beviserne for Guds
Tilverelse fremgaaet. Overbevisningen nemlig
om, at Gud er til (eller Guderne), herer til

de Ting, som paa den ene Side, fordi den
gselder noget oversanseligt, let lader sig an-
ftegte ; men som Menneskene dog paa den anden
Side, netop paa Grand af dens store Va?rdi, al-

drig have kunnet finde sig i at lade sig fratage

som Overtro og Usandhed.
Man har gjort opmrerksom paa, at Forfatterne

til den hi. Skrifts Beger ikke nogensteds soge

at bevise Guds Tilvaerelse. Hverken Rom. 1,

19f.; 2, 14f. eller Ap. G. 14, 15f.; 17, 24 f. eller

Ps. 14, 1 ere af Forfatterne ment som Beviser

for, at Gud er til. Dette er ogsaa ganske na-
turligt. Ligesaalidt som nogen beviser, at det
er til, som alle se og tage paa, ligesaa lidt

kunde det falde disse M«nd ind at bevise,

at Gud er. Det er netop deres Styrke, at de
ligesom saa den usynlige (smlg. Hebr. 11, 27).

For dem gav Guds Usynlighed ikke Kritiken
nogen Magt til at gore hans Tilvaerelse usikker.

De have levct saaledes med Gud, at selv de
legemlige Genstande ikke have haft nogen sterre

Vishcd for dem.
Anderledes der, hvor enten selve Guds Usyn-

lighed virkcr til at svaekke, kanske ganske ud-
slette, Overbevisningen, eller hvor den hele

mer eller mindre videnskabelige Taenkning for

sin egen Skyld fordrer Beviset. Ganske be-
tegnende er det derfor ogsaa i Hedenskabet,
at man begyndte at bevise Guds (Gudernes)
Tilvaerelse.

Videnskaben anerkender Beviser af to Slags.

De ere dels af tvingende Art; ethvert Menneske
med sund Sans og de nodvendige Forudsaet-

ninger nodes til, enten ban vil eller ikke, at
anerkende det, som bevises. Videnskaben
kender imidlertid ogsaa en anden Slags Be-
viser. De godtgere, at Antagelsen er sandsynlig,

eller i altfald den sandsynligste. Ogsaa denne
sidste Slags kaldes med Rette Beviser, fordi

der er hele Felter, som den menneskelige Er-
kendelse, tankemsessigt bedemt, ikke kan er-

kende anderledes.

Man plejer at samle Beviserne for Guds Til-

vaerelse i forskellige Crupper, idet nemlig liver

Kulturtid gerne har sin Maade at udtrykke det
egtl. samme Bevis paa. Den aeldste Gruppe er
det saakaldte kosmologiske Bevis. Det vil

af Verden, som den uimodsigelig foreligger,

godtgere, at Gud er til. Man har naevnt So-
krates som en af de ferste, der forte dette Be-
vis. I en Samtale, som Xenofon gengiver i

sine Memorabilia, seger Sokrates at overbevise
en vis Aristodemos om, at Guderne ere til.

Sokrates skildrer til den Ende Verden og dens
Fortrinlighed, isa»r dens ypperste Vawen, Men-
nesket, og bringer dcrved A. til at erkende
Gudernes Tilvaerelse og deres Krav paa vor
Lydighed og Tilbedclse (Xenof. Memorab. I, 4).

I Middelalderen fik det sin klareste Udformnlng
hos Thomas fra Aquino. Han udferer det i

folgende 5 Hovedretninger (Summa I, qv. 2,

art. 3): 1) Alt i Verden er i Bevregelse, og
sretter atter andet 1 Bevwgelsc. Der er i Verden
intet, som ikke har modtaget Bevaegelsen, i

sig har det den ikke. For at forklare denne
Beva?gelse maa man altsaa antage udenfor
Verden et bevtegende, som selv ikke er sat i
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284 Beviser for Guds Tilvaerelse.

Bevaegelse. Og dette selv ubevsegede, der be-

vreger alt, er Gud. — 2) Alt i Verden er selv

en Virkning og bliver saa atter Aarsag til

andre Virkninger. Der findcs i Verden ikke

nogen Aarsag, som ikke selv forst er en Virk-

ning. Denne hele Sammenkrcdning af Aarsager
og Virkninger forudssstter paa samme Maade
en Aarsag, der ikke selv er Virkning, den
absolute Aarsag. Og det er Gud. — 3) Verden
bestaar af Ting, der ikke behovede at vtere;

alt, som opstaar og forgaar, er ikke nedvendigt,
men blot tilfteldigt, og der har vaeret en Tid,

da det heller ikke var til endnu. Hvis der
altsaa ikke fandtes andet end det tilfseldige,

saa havde der nn intet vseret. Altsaa maa der
foruden det tilfteldige ogsaa have vieret noget
nedvendigt. Og dette nedvendige, der i

sidste Instans ikke kan have sin Nedvendighed
fra noget andet, er Gud. — 4) Tingene i Verden
vise sig i Besiddelse af sine Egenskaber i

forskellig Grad, noget er mere godt, andet
mindre godt, noget mere sandt, fortrinligt

osv., andet mindre. Man maa heraf slutte,

at der Andes noget, som har disse Egenskaber
ubetinget, hvorfra de ere gaacde over i Verdens-
tingene. Og dette er Gud. — 5) Verden viser

en Sammenlueng af Hensigtsnuessighed og For-
maal, der ikke kan ligge i de enkelte Ting
selv, og -derfor maa sages i et udenfor og over
Verden, det er Gud. — Dette sidste Bevis, her
anfert efter Thomas fra Aquino som en Form
for det kosmologiske, opfores sredvanlig selv-

sttendigt under Navn af det fysico-teolo-
giske eller det teleologiske Bevis, og har,

dygtigt benyttet, altid vist sig at vrere det
stterkcste og lettest fattelige. Dets Grundtanke
er: hvorsomhelst man finder Hensigt og Plan,

er denne altid at fare tilbage til en selvstsendig,

personlig Intelligens og Viljekraft, fra hvem den
udgaar. Universet alene, den mest storartede

Planmaessighed skulde dette ikke gaelde! Uni-
versets Plan- og Hensigtsnuessighed fordrer der-

for med Nedvendighed Gud.
En anden Gruppe kalder man det mo-

ralske Bevis. Her drages Slutningen fra Sam-
vittigheden og dens Virksomhed. Vi finde i

os moralske Bud, som vi ikke have givet os
selv, og som forlange ubetinget Lydighed.
Det godtger Tilvserelsen af et Vsesen, som
baade har givet Budene og har Magt til at

laegge dem paa os som Bud. Dette kan ikke
vsere en Natur, ringere end vi selv, men et

Vsesen, hejere end vi, det er Gud. Kant har
udfart Beviset ved at stotte sig til vor Ret-
fserdighedstrang. Det gode maa have sin Lon
i en tilsvarende Lyksalighed. Men den, som
her i Livet ofrer sig for det gode, maa, om-
vendt, lide derfor. Altsaa maa der v«re en
Gud, som tilvejebringer den Ligeva?gt, som vor
Fornuft forlanger, for at det gode overhovedet
skal kunne oprctholdes i Verden.

Det historiske Bevis peger paa Guds-
ideen, at den til alle Tider har vseret i Verden
og blandt alle Folk. Det slutter deraf, at alt-

saa ogsaa Gud selv maa vsere til.

Det ontologiske Bevis endelig slutter fra

selve Beskaffenheden af Gudsideen. Man
anferer det gerne efter Anselm af Canterbury.
Selve Ideen >Gud< er det bojeste et Menneske
kan tsenke ; men deri ligger tillige, at Gud og-

saa er til. Var Gud nemlig ikke til, saa

kunde man tsenke en hojere Id£, der desfor-

uden havde den Fuldkommenhed at vsere til.

Og da var denne den hojeste Idc\ Det ligger

saaledes i selve Gudsideen, at Gud er til.

Se vi nu hen til Udfarelsen af de enkelte

Beviser og derefter til Beviskraften af de for-

skellige Grupper, saa faldc begge Dele meget
forskelligt efter de forskellige Kulturstrom-

ningers aandelige Ejendommelighed. Man lsese

f. E. Sokrates's Udfarelse af det kosmologiske

Bevis og sammenligne den med Thomas fra

Aquinos. Hos Sokrates en levende Folelse for

Naturens og isser Menneskets Fuldkommenhed,
hos Thomas tar, abstrakt Logicisme. Begge

Maader at fere Beviset paa have utvivlsomt

forekommet hver af Forfatterne og deres sam-
tidige som den mest overbevisende. Den
samme Vekslen mellem levende Anskuelse og
abstrakt Logicisme i Udfarelsen genfinde vi

lige ned til vore Dage. Den ene Kulturtid er

mere vendt mod de levende Virkeligheder, og
tillsegger disse den sterre Vserd, den anden
mere mod det logiske, af al Vekslen uberarte,

og tillsegger dette den sterste Voerd. Selve det

ontologiske Bevis kunde overhovedet aldrig op-

staa uden i en Kultur med ubetinget Tro, vi

havde nier sagt Overtro, paa det logiske.

Ogsaa om Bevisvserdien erDommen falden

ligesaa forskellig. Der er dem, som frakende

dem enhver Verdi. Blandt disse nsevner man
gerne Kant, der i det hele ryddede op i den
menneskelige Erkendelse. Ansclms ontologiske

Bevis fandt en Modstander allerede i bans
Samtidige, Gaunilo. Man tager da >Bevis«

gerne i den farste Betydning, vi have naevnt, som
tvingende. Andre, endog lige ned i vore Dage
(f. E. A. Matter, Etude de la doctrine chr£-

tienne), tillsegge dem raid Bevisvserdi. Det
maa dog vel imidlertid indremmes, at tvingende

kan intet af Beviserne siges at veere. Det
kosmologiske Ikke, fordi det lader sig Uenke,

at Verden er evig; og i Striden, om Verden er

evig eller ikke, kommer man ikke til nogen

tvingende Afgarelse. Det teleologiske ikke, fordi

Universets Plan og Hensigtsnuessighed er meget
vanskelig at eftervise i det enkelte ; netop i det

enkelte er der meget, som kan tale mod den,

og desuden lader sig her tsenke en Immanent
Lovmsessighed, som tilherer Universet selv

og virker saaledes, at det for vore 0jne tager

sig ud som Hensigtsmcessighed; og i Striden

herom kommer man atter ikke til en tvingende

Afgarelse. Det moralske Bevis er ikke tvin-

gende, fordi den moralske Lov jo ogsaa kan
antages at ligge 1 den menneskelige Aand, lige-

som Naturloven i Tingene, og vor Retfserdig-

hedstrang kan dels forsoges afledct som en

Del af vor Moralnatur, dels kan den ikke be-

vise Tilvserelsen af et Vaesen, som ikke paa

anden Maade kendes. Det historiske og det

ontologiske Bevis ere af alle Beviserne desvageste.

At en Mening eller Tro er almindelig udbredt,

godtgor ikke dens Sand lied. Og ingen Ides

Indhold eller BeskafTenhed godtger, at den er
mere end Ide, har anden Tilvserelse end i

Menneskets Tanke. Thi Tilvserelse i den ud-

vortes Virkelighed er ikke en Egenskab mere
ved en Ide\ Der skal, isser efter det Arbejde

Kant har udfart, en hej Grad af Tillid til den
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menneskelige Logiks Hot tit at drage Kolge-

^lutnhiger for at dristc sig til aleue pa a den
Grunri at antage Tilvjcrelscn :tf noget, der ikkc

paa auden Maade kan eftervises — end slge

«t Vresens som Gud. Tvhigende ere Beviscruc
attnau ikke. Vistnok liar Hegel atter u|]tagct

Gud&bcviserne, Men da aclve Hegela Gud fabler

indeufar Imnunensen og ikkc har den a?gte

GudsforcstillLngn Transcendent kan Hegel ikkc
&ufurc<i som Indvendlng mod vor Ytrlng (sm!.

Strauss s Kritik).

En anden Sag er det, naar man kun i Guds-
Jjcviscrnc Kcr SuiidsvLillghedihcYiaer, De blivc

aJligcvel med Rettc at kalde Beviser. Man jror

nemlig opma?rksoni paa. at tor de ovcrsanscbge

Ting kan der overhovedet ikkc gives anden
Slags Beviser:: ikke for denes Tilvrerelse, og
heller ikke mod den. De forEangc da ikke

mere end at godtgurc, at af dc In Aiitugolser

{Hypateser), at Gud er til eller ikke er tit
1

cr

den, at han er til, den sandsyuligste, Us-

viseme sammenligne da, hvad de have at an-
fore, 1 1 1 .' i L hvad Modslandeme opaline i Kledet.

Og da har det altid vi&t sig, hvor det gcelder

at fork Lane Verden, den* Ti3vH.Tcl.se og aUc
dens Fannin ciici% Menneskeaandens medreg-
nede, at det bercder de fwrrcste Vanakelighcdcr
at gaa ud fi-a Gud som Verdcns Opliav ng
Stj-rcr ;sml. Fr. Petersen! Forskniugeti og den
kr. iro^

Alligevel hliver der, eridog pa a den ne Maade.
en st»r Sknebelighed selv ved de bed ale af

dlsse Beviaer: degodtgoj'c dog ikke Tilvrerelsen

af den Gud, de Kr, tro paa. den Gud, hvis

Varsen er tilglvciide [turrlighcd^ den Giul.

der bar elsket Verden saa
h
at han gav sin en-

baarne San i Doden for en falden Verden* Liv,

Vor Gud maa vi 1h.tc at kende paa anricn

Maade; og tr han keudt
1

trcenges ikke disse

Beviser. De synkc da ned til Eftervisniuger

*L at ogsaa for den aim. rnenncskclifjL: Tumk-
niug lube de for&kellEgate Tiaadc sammeu I

den kr. Tro paa Gud som den rimeligste An-
togetae, livor det guilder at forklarc Verden,

den* Tilblivclse Qg BeskaJTenhed (smk A]fied

hurry. What is natural theolog>r

?}. Saaledes

benvttede mal Skonaomhed og i klar Bc-

(frwnsning vil]e de altid beliOldesin apologeliske

Vafrdi,

1 indevserende Kulturtid foegjnder der at

rare sig en TilbojctLghcd til at srrtte dc liHJc^te

Idealer i noget acidet end tidiigerei nemdg I

del, som fylder og stiller tilfreds det helc og

bedste Livsbeliov. Man nojer sig ikke som for

med at tilfrcdssthlc ett i;nkelt Side* Idealitet

f. E. Turnknitigens eller Erkendelseus, Men
Gud sheviseme soges, som vi have set, altid

iaden Tidens hajeste Idealitet, Nti vilde man
derfor furetrickke at sh^c Beviseme for Guds
Tilvnerelse i denue Retnlng, lieviscr. som mere
vHde mindc om Job. 7, 17 (sml. Ft. Petersen,

^rrilren kerne* ohv.), Jia man i mi HieKid vctl

*Bcviacr for Guda Tilva?relaei ikke tinker paa
denne Slaj^s. tigger saadanne r'orsog udenfor

denne Artikeb Ramme (C. E. Luthardt* Kom-
pcndiLirn der Hogmatik ^24; F. NJUschi Lelir-

Jjueh der evgl. Dogmatik II § 14), Fr. P.

Beviser for SjxLens Udvdelighed skylde

fin Tilbtivclsc den samme Aarwfi som Be-

vlKm for Guds Tilvstrelse (se d. Art,). Mcmic-

skene have llge fra Jiegyndelscu vajret ganske
umiddelbai-t overl>evisle om

1
at de aldrig vllle

h«rc <]|] at vrpL'c tiL Deune Overl>cvianiug er
et itistinktivt Udlryk for Menncskcadelei]. der
skiller Mcniicsket fra. al lavere Skabniiig, Og
nuu Abcrk bar denne Overbevisninfi va?ret, at

ikke eugang Duden liar kun net tilintctgnre den;
ng dog har ingen kunnet undgaa Doden

h
og

tic Her ikkr er nogcusindc nogen vendt titbage

fra lloderi «g liar- kunnel fcirta^lle, ut vi, trods

Uodeu, dog leve. Men med hvilkeu Het holder

man fast pa,a en Overhevisning, som i den
Gi'fld synes at have Ketidagcrningerne imod
dig? Her er AarsaKen, livoiTor man liar sogt

efter Beviser for Sjieleus Udodelighed.

iDL'l kan heller ikkc iiEcgtes, at del er MLinne-

akelivets hojeste Jnteresser, der her ere med 1

i Spillet. Det kommer ganske af sig selv, at jeg

|
handled og nxerhovedet hidrctter mig ganske
forskclligt ligeoverfor mine Medmenimker og
1 Livct i det hflc. ciitem jeg ti'<jr h flt med
Ueden Ophurer jug at Varre til, ellcr at jeg, trod*
IJoden, ved Oliver at viere og blot guar over i

en an den Form foi
1 Tilva?relsen

.

Sporgsnna&let er derfor heller Ikkc cgentlig

om Sjcelens Udedeligtied H men om Menne-
skets Udodelighedr Og naar det i den aim,
Kultur liar faact ikniit F«rrti, saa kommer det

deraT, at Sjarlen har vierct den Del af Jlen-

nesket
fc

livis L'forgengelighed mau havde lettest

ved at fgjitholde.

Jndenfor AabenbaringsrelLgioueus Oldtidsforni

igl. T.) er der ikke Tale om nogen Sjjclcns
rd«dclighed. ! Tiden fttr Fangcnskahet ere

Forest] llhigercie om TLlstandeii efter Diiden

meget uklare og ubestemte. Det hele Menneske
farer ned i Scheol og forer der en Skyggetil-

Vffirelse. I Tideci efter Fungeiiskabet er det

lieller ikke Sja?lens Udodelighed, som bliver

det atm„ men Foresti II ingen om det bele
Memiexkcs Opntandelae af Graven, Dette iuenger

vistuok sammeji med den btyrke, hvori Fo re-

stiJlingerne om Gud Icvtde lio* Aabcnbaringcns
Dienere- Der var en Tillld til Guds Magt

h
trods

al Dedens Kendsgernhifl, som ikke lod Aaben-
baringsfblkets Tro blivc staaende ved Mcnne-
skcti Sflitderlcmmeliic i SJael og Lege me. Heller

ikke stod SJeelen
1

losrevet fra Legemet, for

Israeli ten som Menneskets egtl, Yiesen.

Jesus overtagcr og jstadfester Troeu paa det

hele Mcniic.ikc* Uforgeengelighed gennem en
Opslaudelse fi'a de dode. Karakteristisk er

Begrnndelsen Mk. 12, 27: >Gud er ikke dode*,

men leveude**. Har Mcnnc^kct altsaa en
suudan Vierdi, at Gud kalder sig bans Gud,
aaa ligRer beri Borgen for bans L'dodelighed-

LdodcLighedstroen er grundlagt paa Gudatroeii,

Andut Hevix trx-nges ikke, cller rettere, hvor
Tnoen paa Gud er levende

h
tnenge* ikke Bevis,

Heri ligger imidLertid allercde imgct uudtt,

tbi kun »dc renc af Hjcrlet kunne se Gud*
[}iL S, &). Den hele nytestl. Krelse er af etisk
Art; der forlanges Omvend else, ogder skrenkes

Genfodelse, en het indre sa^lclig Fnrnyelse,

derved at Gud giver Mentiesket sin Aand, og
at Meiiue&ket ved Guds Aand omdinncr, sjede-

ligt omskaber sig. Og Frelscrcn siger videre

til sine Disciple, at Fadenen og han \i\ komme
og tagc Bolig hos dem (Job. 14

N 23), og de T

Piseiplene
h

skullc blivende vn?re eet med
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Faderen og Jesus, ligesom Faderen og Jesus

ere eet (Joh. 17, 21). Selve Evangeliet forud-

saetter som Opgave en Omskabelse af selve

Personligheden og som Maal en etisk Fuld-
kommenhedsstand i personligt, blivende Livs-

samfund med Gud selv; en ligefrem Umulig-
hed, hvis Mennesket ikke er uforgtengeligt.

Dette er det nytcstl. Standpunkt. Det viser sig

altsaa, at det er selve det etiske Livs egen

Energi, der gaar i Pagt med den levende Tro
paa Gud, og giver Overbevisningen en saadan
Styrke, at der ikke biiver Tale om nogcn Slags

>Bevisen< af Menneskets Udodelighed. Hertil

kom saa Disciplenes egen Oplevclse. De saa

med sine 0jne, de tog med sine Hsender (1

Joh. 1, 1) paa den opstandne og levende-
gjorte Jesus. Alt dette tilsammen gav deres

Forvisning en urokkelig Styrke. Endog da der

i Menighederne opstod Tvivl om selve Udode-
Iighedstroen, folte de ikke Trang til nogen anden
Slags lmodegaael.se end den, som laa i Kristi

Opstandelse, Frelsesplanen og Guds Magt (smlg.

1 Kor. 15; 2 Pet. 3, 9—10).
Anderledes hos Graekerne. Homer og den

seldre Tid naere vistnok lignende Forcstillinger

som det gl. T. om en Skyggetilvserelse efter

Doden; saadanne Forcstillinger synes i det hele

at have vaeret Menneskenes Faelleseje i den
tidligste Oldtid. Men man synes ikke at have
magtet at fastholde Lcgemets Betydning. Det
har vel haft sin Grund deri, at den religiose

Tro ikke har haft Kraft nok til at staa imod
ved det undtagelseslose Syn af Dodens Virk-

ning paa Legemet. Efterhaanden prisgav man
Legemet for at kunne redde Sjoelen (som udode-
lig). Isier fortjener her Platon at ntcvnes.

Hos ham har der udviklet sig en hel Antro-

pologi, der ligger til Grund for hans Beviser

for Sjselens Udodelighed. Sjselen har oprinde-

lig fort et Liv i Gudernes Folge; den har vaeret

med i det store Gudetog hen mod de saliges

Verden. Men Menneskesjaelene have vanskeligt

for at felge; der er nemlig en Oobbelthed i

dem, lig ct Tospand, en villig, vakker Hest og
en daarlig, Lidenskaberne og Begseringerne.

Mange Sjiele blive under denne Fart fortumledc
og falde ned til Jorden, og miste sine Vinger
og blive da fedte i et menneskeligt Legeme.
Eftersom de under den himmelske Fart have
set mer eller mindre af Sandheden, blive de
fedte i en Filosofs Legeme, en Konges, en
Statsmands, en Digters, en Geometers eller en
Tyrans. Men hver den, som engang har set

noget af den lyse, dejlige Sandhed, glemmer
aldrig dette, men bserer paa en uslukkelig
Laengsel efter det skonne Sted, hvor Sandheden
bor. Og saasnart de her paa Jorden se noget
skont, retfaerdigt og udmoerkct, gribes de af

Bcgejstring, og de brudte Vinger vinde atter

i Kraft. De derimod, som ere uden Laengsel

efter Sandheden, gaa til Straf efter Doden over
i Dyrelegemer — i Lighed med iEgypternes
Sjselevandringstro.

Det karakteristiske for denne Platons Antro-
pologi er det Skille, han ssetter mellem Sjael

og Legeme, og hans Vserdsaettelse af dem. Det
er egtl. blot Sjaelen, som er Mennesket. Og
den har vseret til, for den traadte ind i Legemet.
Det falder da ogsaa naturligt at taenke sig, at
den fremdeles lever, efterat Legemet er taget

fra den. Legemet igen betragter Platon vtesent-

lig som et Faengsel, en Hindring for Sjaelen

og dens sande Liv; og Doden biiver derfor

efter hans Anskuelse ikke en Tilintetgorelse

eller Ulykke, men meget mere en Befrielse.

Forst naar Sjselen er fri for Legemet, kan den
vende tilbage til den lykkeligere Tilvaerelse,

som den egtl. er bestemt for.

Ved Siden af denne Grundbetragtning af
Menneskets Vaesen forekommer der hos Platon

ogsaa mere specielle Beviser, der dog alle forst

fra den har sit Relief. Hvad vi here, siger

han, fornemme vi, som steg der en Erindring
op i Sjaelen af noget, vi allerede tidligere

kendte; det er Sjselens Erindringer fra sin tid-

ligere Tilvaerelse, og vi slutte deraf, at har
Sjselen vaeret til for Legemet, forgaar den heller

ikke med Legemet. Andre Steder henvises til

Sjoelens ejendommelige Art Saasnart Sjaelen

trseder ind i Legemet, bringer den altid Liv
med sig, det modsatte af Dod; og den selv er
fyldt af en uendelig Strseben efter Visdom
og Dyd, som dette Liv aldrig stiller tilfreds.

Men er Sjselens eget Vaesen det modsatte af
Dod og bserer i sig Uendeligheden, da kan den
ikke ophore at vaere. Endelig hedder det ogsaa
etsteds, at Doden maatte vaere en Vinding for

de slette, dersom ikke Sjselen var udodelig;

de vilde derved undgaa den Dom og Straf,

deres slette Liv havde fortjent (hvad der af
dette tilhorer Platon, hvad Sokrates, have vi

Ingen Interesse af at undersoge).

Se vi paa disse Beviser, saa bygge de paa
det i Menneskevaesenet, som af alt staar fastest

:

vor intellektuelle og vor moralske Idealitet.

Opgive vi dem, opgive vi os selv. Hvilken
Sjselens Hojhed! Og dog, hos Aabenbaringen
hvilken helt anden Aandens Kraft!

Synderlig ud over dette ere Beviserne for
Sjselens Udedclighed senere ikke kommct. Isaer

har det vieret den rationalistiske Tidsalder,

som har lagt meget Arbejde paa disse Beviser,
— ganske naturligt, fordi den kr. Tro paa
Legemets Opstandelse gennemgaaende blev op-
givet, i ethvert Fald var altfor undselig.

Man taler (ligesom ved Gudsbeviserne) gerne
om 4 Slags Beviser. Vi kunne efter det fore-

gaaende noje os med ganske kort at angive
dem. Det historiske Bevis slutter derfra,

at alle Mennesker have Troen paa Sjselens

Udodelighed. Det ontologiske Bevis slutter

fra Sjselens Beskaffenhed som et aandeligt,

udeleligt Vaesen ; et saadant Vaesen kan nemlig,

naar det forst engang er. ikke atter here op
at vaere. Det teleologiske Bevis gaar ud
fra den Kendsgerning, at Mennesket viser sig

bestemt for det uendelige: aldrig biiver han
staaende ved et endeligt Maal, det vaere nok
saa hojt; saasnart et Maal er naaet, strseber

han uimodstaaeligt mod et nyt, hojere. Denne
Uendelighedsstraeben tilfredsstilles ikke i dette
Liv, fordrer derfor en Sjselens Udodelighed.
Det samme gaelder Menneskets Strseben efter

Fuldkommenhed. Og endelig det moralske
Bevis fordrer for Sjaelen en Tilvaerelse, hvor
dens Strseben efter Dyd lonnes med den Lyk-
salighed, som den fortjener. — Som vi se,

Grundtankerne i disse Beviser rsekke egtl. ikke
ud over Platon.

Bevisvaerdien er ganske afhsengig af, hvad

Digitized byGoogle



Beviser for Sjselena Udsdeliglied — B&yschl&g- 287

man fori anger af Revised Tv intend e er tkke
noget af dem, del hEstorEske allermind-it, Men,
hclkr ikke de and re, Det ontclogLskc Hevis
Itviler paa en Autagelse om Sjxlcns Va?aeu,

dcr bnrtc en icldrc Psykologl til. bvi* Het
dog nu forst maatte bevises, Det telcnlogEskc

Bevis hviler past en Kendsgerning, som kin
e^ives en undfii Furklanng; I det hojeste lod

sig dermed bevise Sla?gtens Korlsjettdsc, men
iklce- den individueUc Sjwls L'dodclighed. Det
inoralskc llcvis er ligesaa usikkert, For at

VH.-rt tvingeude maatte de Forudsa?tnEngcr fnr.it

goritgcrcs L hvorpaa det hvitcr: baade at der
ingen anden * Lei en nudes for den menneske-
lige Slneben efter Dyd end I en anden Ver-

de n, on at denne Stra?ben virkellg er vrerd
en werlig l^n, Og desudgn. om alle Beviseme
gadder det, at aclve dercs Forud Kr tiling cr

ftaarc omtviateltg. De forudseette alle h atSjcelen

er en selvstendigt eksisterendc Suhstans for-

xkellig fra Legemct og deri har Sikkcrtiedcn

for en UforgiengeligLied, som Lege met ikke liar.

Denne FcrudsuEtning er det avagc Punkt.

AILeredc Aristotele.i. opfatledc det icnmatciiclle

i Materit ti som Knefler [Entelekier] 1 den; del

behovcr dcrfor Matcrien for nt vfrke og kan
ikke tn?nkcs virksnent uden den r Vistnnk an-
tug hau selv trods dette Sjfflens UdodelEghcd.

Men her er dog indfsrt en Opfattelse 4 dcr gar

solve ForudiuEtn ingen tvivlsom, hvorpaa Troen
paa Sja?lcns UdodelEghcd I dc an forte Bevlser

hviler. [ vor Tid liar denne Opfatlclsc lienge

haft talrige Tilhwngere, Den materia lists ike
Vcrdeiisanskuelse har opfattct alt amdeligt,

Int materiel 1, som frcmbragt af og i a in Til-

vuerelse afhrengigt af det stoflige. Og dermed
er tilligc givct, atJvjiekn forgaar med [^egemet

Og Ikke kan fare iirtgtn Tllvierclse efter at

Lcgcmet er hort op at leve, Det ska] heller

ikke ruegtcs, at der er meget, som talcr for

denne Opfattelsev Mcnttesket bar jo Ikke aiidct

ut byggc sin Erkcndclse paa end Ernpirien.

Og em pi risk er det umuligt at dannc sig nogen
Fo refilling tun ct SjaHeliv, uafhtcngigt af

Lcgcmet t af Hjerne. Nerver og ovrlge Organer,

eller overhovedet blot om en Sja?l som nogct

virkelig selvstarndigt icvende, Her ligger vi.-it-

nok iigsaa Hovedaarsagcn 111 den Styrkc, fuittt

TvlvCene paa Sja?lens Udodelighed 1 vor Tid
have haft, Det tor dog. trods dette, viatnok

siges, at denne materia liatiske Antagelse ikke

cr uden &iuc meget store,, ju ligefrem nover-

vitidelige Vanskellgheder, Men ogsaa den anden
Anskuelse liar aine Vanskeligheder, Og det

viser sig atter og alter, at den enc Tldftalder

foler de Vanskeligheder som de alorste, som
trykke den materiabstiske Livaopfattclse, en
anden Tid said er de, som trykke den modsatte.

Og saalarngc kan der ikke vecre Tale om Be-

viser med tvingende Kraft, Hertll kommer
saa Svagheder ved Ekviserne ved fdlorclsen i

det enkeltc. Dog herved skull e vi ikke op-

hold V 03.

Hvad matt dcrinnjil Ikke kan frakende dissc

Bevfser
N
det erH at Mennesket i dem liar ud-

ta.lt sin Bevidsthed om sig selv og Sit Vsc&fh

og bar fasthuldt den, Og dette cr deres Veerdi.

Ben Tid udtrykker ^agen fJadere og mere tortj,

en anden hedre og dyberc. Men fxlles er

Menneskets Selvoplevelse af sin Vwrdi, hvad.

v) kaldte Mcnneakeadeleci; Metine^ket fnler sig

som en ctisk Person] Iglied (i dctle Stykke
lig Gud, i Mndsa?tning til al anden Skabning,
selv om den ogsaa bar SJu?l}, som en person Li

fi-

lled metl evigt Livs FormaaL ug dermed nfur-

gsngclig og evjg, Saaledes op] ever Mennesket
sig selv; det sker pan et barpligt Trin og ud-
trykker sig t Jnslhiktiv Tro

h
det udvikler aig

med hoj Kultnr til klar Selvljevidsthed. Under
Aabenbariiigsrebgioneii-s Indflydel-ie vinder det
Se Ivopleve laens fu Ide Si kkerhed . Delte er Cru n-

den tit, at hverken TKidens u beat rid te Kends-
gerniiig ctler Materialkmcnii Em]iiri har kunnet
fortnenge Udodcllgkedatrocn. Materialismens
Empiri er ncmltg blot den ene Side og filmed
den la\-LTC Side. Meniiesket bar mem: Tilbd

til den aandelige Sclvoplcvelse, den liojerc og
vsrdinilderc Empiri.

Men lei Svagbecl cr rfct, naar man paa dettc

Grutidlag ikke vover it tro paa det kelc
Mcnneskes LTdndelighed, men lader sig noje
med Sjndens. Ofjsaa i dennc flensceilde viser

det sig, at Krdm, aleiit fu Idkommen t udtrykker,

hvad dcr Jigger i Mcnncskevsesenet, Den vover
h

i--: :

L

k alt, bvad dcr J den lovere Empiri taler

ftnod, at forkynde Lcgcmeriics Opstandtlsc og
dermed det bele Menncskes L'dodelighed Og
den ben viser som den histortske Kendsgerning.
der boi'gLi 1 for OpfyMclacn, LEI Jesu KrEsti Op-
standelsc fra de dode (C. E. LuthnrdtL Kom-
pendium dcr Dogmatik^75i F. >iitiseb, Lehr-
buch dercvgl. DogniatEk, 2. Aufl. S. 602). Ft. P.

Beyer, Hartmann, tysk lutb. Fnest, fotltcs

30. Sept. 1516 i Frankfurt a. M.. studerede i

WEltenherg og blev 15+fi Priest I sin Fodeby,
Her stod den rcf. og den luth. b^ekendclsc i

indbyrdes Kamp, men s^erlig ved H.'s kraft-

fulde OptrEtdcn trEEngtc den Aid vie mere Og
mere igenncm. Han udmcerkedc sig ved a in

faste og mandige Holdning overfbr Raadet i

den vaiiski-lige [iitertmstid (se Art. Interim}.

Saa luth, var Bycn bleven, at da dcr i Aarcne
] 554 T. kom hoi I. og cng. ref. Flygtninge (deri-

blandt Jobati a Laseo) til Frankfurt, ap&tod der
saa mange Vanskcligheder, at Kaadet 1561 fra-

tog dc frommed e Kirkcn og sencre endog for-

hnd dei^s Privatgudstjeneste. OgMiui mud coin.

Katollker stred B, maiadelig
h

Isabr mod den
forhenviereiide I*rotestant og marburgske IVof.

Thame r, der, skont ban endnu ikke formelt

var gaaet over til Hnmerkirken, dog af Malnzer-

KurFyrsten 1549 havde faaet Ans<eltelse i Frank'
furt. men som snart maatte forlade Byen, B.

stod i Forbindelse med de samtidigc frem-

ragende lutb. Tcologer og var sin Ven FJacius

til HjseLp og Trost under denncs sidstc Sygdom
og Dod i Frankfurt. B. dode -iclv 11. Aug.

1677, Hans Biograft er skrcveii IBS 3 af G. E.

SteitB, /. P. B.

Beyachiaq, Willi bald, protest. Teolug, f. § T

Sept, 18US i Frankfurt a M , blev 1856 Hof-

pra:5t i Karlsrube og I860 teoL Prof, i Halle.

Han tiEhorer L teol. Henseendc det saakaldte

>Mittelpartei<
r
der siden 187G har liaft sit Or-

gan i de af ham udg, »Dcut$ch-evgl, Blatter*,

Han har b] H a. skrevet^ iChrlstologle des N.

T.'s* {Berlin 1866}i »Die cbristl. (jemeindever-

fassung im Zcitalter des N. T/sc (Haarlem
1874, kronet af det Teylerske Selskab)- iDas

Uben Jesu* (18B5— 86, 1—11)1 »BlblEschc thco-
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logic (Halle 1897) og den revidcrede Fortolk-

ning til Jakobs Brev i A. W. Meyers Bibel-

vacrk (G6tt. 1882). Oesudeu har han ndgivet

Biografier af C. Ullmann (Gotha 1867), C. I.

Nitzsch (Halle 1872; 2. Udg. 1882) og A. Wolters
(Halle 1880) og et meget test Skrift om sin

tidlig bortkaldte Broder F. W. T. B. (>Aus
dem Leben eines Fruhvollendeten<, 5. Udg.

1878). En Del af hans Foredrag udkom sam-
lede 1880 under Titlen: >Zur deutsch-christl.

Bildung<. Han er gentagne Gauge traadt i

Marken mod den tyskc Ultramontanisme.
Beza (de Beze), Theodore, ref. Teol., stam-

mede fra en gl. burgundisk Adelsx't. Han fedtes

24. Juni 1519 i Vezelay i dct nuvaerende Dep.

Nievre, hvor hans Fader, Pierre de B., var kgl.

Landfoged (bailli). Fra sit 9. Aar boede han
i Orleans og Bourges i den schwabiske Skole-

mand Melchior Wolmars Hus, et Samlingssted

for de reformatorisk sindede. I Orleans stu-

derede han efter Faderens 0nske Jura, og 1539
nedsatte han sig i Paris som praktiserende Jurist.

Med sit rigelige Udkomme forte han et hojt Liv

i den store Verdens fornemme Kredse. Hans
Digtsamling, Poimata juvenilia, forskaflcde ham
Navn som elegant lat. Digter og livlig Humanist.
I Paris skal han have indgaaet et hemmcligt
iEgteskab med en fattig Borgerdatter, Claude
Dcznoz. Efter en haard Sygdom bred han
helt med dette Liv, begav sig 1548 til Geneve,

gik over til Protestantismen og lod sit jEgte-

skab legitimere. I 10 Aar (fra 1549) virkcde B.

som Prof, i Gnesk i Lausanne og fuldendte i

•den Tid den af Marot begyndte metriske Overs,

af det gl. T.'s Psalmer, som i moderniseret
Form ligger til Grund for Kirkesangen i Frank-
rigs rcf. Menigheder. I teol. Hensecnde sluttede

han sig til Calvin og gjorde ved sine polemi-
.ske Skrifter om Priedestinationen og Nadveren
denne vsesentlige Tjenester. B. delte ogsaa

Calvins Mening om Kaetterers Afstraffelse og
forsvarede saaledes Miguel Serveto's Dedsdom
(de hareticis a civili magistrate puniendis, 1 554)

Om den Tillid, B. nod i de ref. Menigheder
i Schweiz, vidner hans Udvaelgelse til paa
deres Vegne at soge udvirket (1557 og 58),

at Tysklands protest. Fyrster anvendte deres

polit. Indflydelse til Fordel for de undertrykte
Valdesiere i Piemont og de i Paris fiengslede

Trosfffiller. Paa sine Rejser i dette Ojemcd
segte han ogsaa, ved en forsigtig Fremstilling

af Calvinismens Lserepunkter, at forberede en
Union mellem Schweizerne og Tilhaengerne af

den angsb. Konf., hvilket dog kun indbragte

ham Utak og Mistro i Kanton Bern. Da andre
Omstaendigheder stodte til, tog B. med Glaede

mod et tilbudt Professorat i Geneve. Fra 1558
indtog han her en lignende Stilling til Calvin,

som Melanchthon til Luther. Som Laerer,

Praedikant og praktisk Kirkepolitiker stottede

han Calvin med Kraft. I flere, delvis bidende og
ironiske, Skrifter (1559 og 1560) forsvarede han
dennes Meninger mod Lutheranerne J. West-
phal og Tilemann Hesshuss. I 1561—63 an-
ses han for at have naaet Hojdepunktet i sin

reformat. Virksomhed. Paa den Tid overtog
han nemlig Ledelsen af den protest Bevaegelse

i Frankrig. Hans Evne til at underhandle
med Stormaend benyttedes ved fl. Lejligheder

af hans Trosfceller. Efter at han 1559 havde

vundet Kong Anton af Navarra for Ref., del-

tog han efter dennes Onsker i Religionssam-
talen i Poissy 1561, hvor han med veltalende
Djiervhed forsvarede Protestantismen. Ogsaa i

Religionssamtalen 1562 i St. Germain var han
en Hoveddeltager. Ved Borgerkrigens Udbrud
sluttede han sig til Prinsen af Condes liter

som Feltpnest. Efter Forliget 1563 tiltraadte

han atter sin Virksomhed i Geneve og ansaas
efter Calvins Dad (1564) for Calvinismens ferste

Teolog. Som Calvins Efterfolger i Prsesiden-

turen for Konsistoriet ledede han den fr.

Protestantisme i de af Reformatoren anviste

Baner. 1586 bektempedc han ved Religions-

samtalen i M6mpelgard den bekendte Luther-
aner Jakob Andreses Ubikvitetsdogme. Romer-
kirken gjorde 1597 ved Frans af Sales et

maerkeligt, men forgaeves, Forsog paa at gen-
vinde B. Jesuiterne lod endog udsprede, at

B. var dod og for sin Dad havde bekendt sig

til den rom.-kat. Tro. Med bidende Haan
svarede B. i et Skrift paa dette jesuitiske Paa-
fund. Han dode 13. Okt. 1605 af Alderdoms-
svaghed. Blandt hans Skrifter ere, foruden de
polemiske, srerlig hans kritiske Udgaver af N.
Test., Caloini epistola et responsa og Vila Caloini

(1575) at mserke (Baum, Th. B., nach hand-
schriftl. Quellen dargestellt, 1843—51, I—II;

Heppe, Th. B., 1861). H. L. — Codex Beza
(Codex D

t) er Navnet paa et gr.-lat. Haand-
skrift, som B. 1581 sksenkede Cambridge, i

hvis Universitetsbibliotek det nu Andes. Det
synes at vaere skrevet ved Midten af 6. Aarh.,
rimeligvis i Gallien. Det indeholder dc 4 Evan-
gelier (i Raekkefelgen : ML, Joh., Lk., Mk.) og
Ap. Gem. (med enkelte Huller) paa Gr. og Latin
i stikometrisk Afskrift samt Slutn. af 3. Joh.
paa Latin. Det er, med en udferlig Indledn.
og krit. Noter, udgivet af Scrivener (Cambridge
1864). Om dets Betydn. i tekstkrit. Henseende,
se I. R. Harris, Codex Beza (Cambridge 1891).— Th. B. ejede ogsaa den saakaldtc Codex
Claromontanut (D,), et gr.-lat. Haandskrift fra
Slutn. af 6. Aarh., der, i stikometrisk Ordning,
indeholder de paulinske Breve og omtrent helc
Hebrseerbrevet. Dct stammer fra Klostret Cler-
mont ved Beauvais; nu findes det i National-
biblioteket i Paris. Det er udgivet af C. Teschen-
dorf (Leipzig 1852). Fr. N.

Bezelin Alebrand var /Erkebiskop af Bremen
1035—43.

Bhilerne, et sky Jaeger- og Roverfolk, udgere
o. 2 Mill, og here til de kolariske Folk, der
ved Ariernes lndvandring i Indien trsengtes

op i Bjergene og nedsank i Barbari. De leve
nu under Rajputfyrster i det vestl. Central-
indien og i Rajputana i usle Hytter 1 Skovene,
naesten nogne og vaebnede med Buer og Pile.

Deres Sprog er for en stor Del hinduiseret, og
en Del af dem er gaaet op i Hinduerne. De
udmserke sig fremfor Hinduerne ved Sanddru-
hed og Trofasthed, men ere hengivne til staerke

Drikke og beherskede af Overtro og Trolddoms-
frygt. Skont de vide om en hejeste Gud, dyrke
dc onde Aander. Det anglikanske Church Mis*.
Soc. har arbejdet blandt dem i Kherwara i

Rajputana siden 1880 og debt nogle faa (A.

F. Laessee, Bhilerne i Centralindien 1895; The
Hill Tribes of India 1891). V. Sn.
Bianchi (de hvide) var Navnet paa de Skarer
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af Svnbebrodr* fsc d. Art), der i SI tit II. ai 14.

Aarh,, 1 forte hvidr Rlwdcr, vandrede fra Pro-
vence lit Kom.

Bibel. Pas Kriatl og Apoattenea Tid kaldtc
man fai-arls hL. llogt.-r iSkrliTcriiei (Mt- 22. 29;.

Ap. Geni. IS r 24 1, *Skriften< (Joh. 19 r JB; 2

Pet. l. 20). »hellkge Skrliter* {Hum. 1, 2; 1
Tim. J. 13). og de cnkelte Dele IttU-gLk-dfii

S4>m i Laveil, Frofeteme ng de andre Linger*

:Fyrt>rd*l til Sinik* Bogl cller »Moae Lav,

ProtVlenue og P*almerne< (Lk.24, 14). Bah-
liiiu-mc kaldte dem "de 21 Rnger<, rHellig

ill ini mens Hu&< r itiuds lU'LlL^domi nsv. Navnet
ulel gl. Testament* stammer fra dm lat. ULhcl-

nveri., Yultfftta ;« d. Art,\ hvur de gr, Qrd
r! mini ft di«Jifjrq (den gl. I'mgt'i i 2 Knr- 3, 14

ere gengivnr ved ev/eei frjfrimrnE'jjni L St. far

rviur r'.,-i/f«. Paa Tertulllan* og mduu paa
Augustus Tiri hrugle* flog ngsaa IMn/nelaj-h
Pffuf j'nafrumcjihrm. Navnct 'Hibelt, der kurn-
;.!ir :»f del fp". til pifiifn [iBogcrne* J. ni ^i/dp,
if ^jtl*r (»Bogen*)- er sat 1 Onltub af Kryso-
stomns, der dermod betegnode dels det gLTeat.
aim*, del* clct $\. og det ny Test, ilierunvmus-

*'H Isldor af Sevillu bruge Dcincvnelsen fabfio-

(he«i tfuiffrj i Mien hi, Bngiamling'). Se for-

ovrigt Art. Uibelteksl. Inspiration, Kaiuiu og
Skrift.

Biaelforbad, I den gL K, var det lllladl

atlc uden Indskramkn. at la?se de hi. Skrifter.

Jltntinun Martyr IjI/hjJ. I. 44^ forman lt alvor-

Jjft til Lmalng I dem: TerluJlian (Jri ijjarrm
II. 6 1 gaar ud fra, at kr. jEgtefolk u>mmen
U-H' den hi. Skrift; J£v*chLaKi af Kits-an-as Ven,

|
3amf)l04 F havde nlliri en Del ATskrifter ItRgeudc,
mi in han gav HI dc Mtfrid og KvJtider. der
vsit >hengivne til l^wning*. K ryBostnmoH.

.Kk:i-rjKT geiitagEie (j.lii^l- l.ii'^fnlK a.\ \a±l- L

Uihlcn Og ruder alle lit At anskaffc sig eil

*udm ellcr dog i d«t mJndvbe et N, T, ; det.
••r rr vai]skc]if;t at fnrsLaa. vil cflcr han»
Mening, ved Aandena Mjiclp, under hyjjpifj

UnEiing hllve rontlUell^t. HierunyhlUft, Dg
:..:r.f.ir alle Auguslin, ndtalfr aEg rigFiaa orn

V(|dgael!»ii ved at la>se i Skriftcrue, eg Au-
pjstin hetfnglcrdet Hr ffoclrina Chr. II '. Stun

ea SehrEflLfie, at SkriHen. til Folkentfl Frelw. bar
iprrdei paa alLc Tnii^emaal.
Mia plejcr almlndelij^ at siflc, at fnrwt Pave

Hadrian II -fifiS). ng *Ldeh Juhnlltln VIII i»W).
liar glvet Tilladelae til, At Ephtler og Kvan-
eclier Ved tiudstjeneslL-n i Mahren, titer at

have Ijdt pfta. Latin, maatte leeses pan. Mrtders-

cnaalet (linguu Slttitiar) . Men Ved ilvjene Kftcr-

3JT1 riser det nig, at die 2 Pavel) rev* ere Keiiere

turfbl^nlnger (L. K. doetz. (aeich.. der Slavcn-
apoilel, r.ntha HSU7, 5U\ og *t Methodius |iaa

eftn Haand liar tilladt slg At Itese Perlkopeme
i ^Iffteuisk Oven. [anf. Skr. |B2f.}. Kndnu
I "SO -udtaHe Gregnr MI si K i en Skrivelsx til

HtTtbj{en af B4hmrn(Mi?riuiiienta Gregor. 392 f.)

5mo4 Urugen ar HilH.lflverwttflser pu Moder*-
rtiailrt i Gudstj cnealen . og fra Innocents lit

Cj.fiijMcr der en Udluldsc imod. at Ejrgfulk
vden det vetle Kald og den fonmdnv Fftr-

-'utLs^ lirtige saailanne Ovrrsa'tlL-lsiT i dercs
prl^lc 'hemmeUgel Koraam linger. 11W& med-
^Lte buikoppcn af Mt-li InnOcciiI.i III, al eU
Ikkc ha b|]c Skare af Ijegmnrtd og Kvinder
i kails Stift kom ummen for at |h<sc Stykker

Kirk»-Wi*lkjan tat K^rim, I,

af SkHlten pa* den?s Modenniaal- Paveit bll-

ligvde den no Iver for at la?r« Skriften at ktude,

men lige saa lidt som Dyrcnc 1 Moso i Ua^e
maatte nierme !iig Sinai bjerg L maa >en en-

fnldig elkr uIrix! drLste »ig til at rare red
Skrjftcns Hnjhed cller farkynde den far andre'.

Her er dog ikke Talc om et abnolut Forbud
irnnd Lngfulkl Drug af BlbcLoVenwetleher: det

rr v**entlig «t Fnrhud mod HLhellraiiJng i de
nmtalte >hcmmeligc Fursamltnger^ og en Ad-
varricL mod de Overtiettelser. der da gik rundt
i Krogene.

Font ! II!. Aarh., efter at Valdeaierne ng
Kalliaromc havde hredet s.Lg, ninde vi lige-

fremme Furhtid mfwi Bible r ]iaa Mnder*mAJdH,
(naledes paa Koneilierne i Toulouse (I22tdi og

Tarragona (1234). 1317 forbad en senere Sy-

nod c i TarTa^ona lSegoLncr. Hegurderv og frail-

siskanske Tertlaiien si eje andre teol, B^ger
paa. Modersmaalct end Itnn nebofler, og UH&t

oditedte Karl IV, ligeledra mrd Bllkket itttet

paa heguiner og Ik-garde re . et KdllU til 4 In-

kvlsilturer med Fnrbtid imod tys,ke Itoger nm
den hi- Sikrift. Synuder i Oxford og Ixmdon
{HOB og 1409 forbad eng. MibeloverMettelSer

og BKrilg Bragen af WycLafft Overt,; men vf

hare paa den anrien Side af Ttiamas More, at

der paa bans. Tid var l^eegfolk, der med denes

KJsknpaTiLIadehe havde eng, Blbeloveraettetser.

som bi'sknifspviTj havde gennemut. Ung vilrie

3clv en Mand som Jean tlliarLier tj(."r;ujn' heist

have a Llir OvcnurHrht-r nf Bible n ]Hia MfHlers-

maalel furbudt, og 3 4A,'i ug 14«(5 udntodte ^rke-
hi-sl-iuji Berthotd af Mainz, med Tninel om Kks-

komniunikatiun, Furhud mod TrykilLiig og Salg

ar alle tynke Hihler, et ForJitld, der for en
kont Tid stand *ede den tysk* ffoglrykkei-prcsws,

VJYkoomncd paa dcttc (JrnraadL". I Spanien
fnrlsnd Ferdinand drn kat. og l&iibvlla unrlef

atrenge StrtlTe alle at ovenuette Kihlen og at

eje Oveniellelfler paa Modemmaalel.
Krasm us udtalte aigi, 1 itTl besleni t f^rMen i ^1 1 . S

Itct til den hL Skf, og luKrvdedc, at det var nnd-

vcndlgL gennem Orer«rtt*lser at gore Uiblen

tilgtengellg for alle. Lathers llibeluvers. og dt'iis.

uhyrc store IMbredelSe lagde Rnmerk.* MfKld
det nrer at twltke pan, hvad dc kaldte »tro-

vjerdlge tvske Riblen, og saadanne udknm fra

Km-ipr* (13271 og Oielenbergens : 15341 Haand,
uden dog i nogeii Mnade a I kitnne rivalliere

med Lulhen, Og fra Boms Sid* vara de mere
laalte *nd tilladte. Paa Trienter-Kimeiliet, hvnr
YaSgala blev stillet lige med Grand lei;* ten, kom
ogsaa (1546! Blbelorerta'Helwme paa Tale. Fra

itallen*k Side blev der ivrel Eita>rkt mod disse,

men fra dem, drr kendte Forh. I Trtkland,
blev der gjurt gicldende, at et Forbud mod
DLbelorersiellelscr vilde gnre et megct daarligt

1 Jl<ttrj"l* paa Tyskcime. Man blev derfof enig

om at lade Sporgamaalet s.taa he LI og Endberette

Sagcn 111 Paven; Flertallel af Medlemmerne
*yn(e> al vjere enigt nm. at man 1 det m indite,

fbrnden Kpistler ng fcvangelicr, kunde lade Ijeg-

foLk fan andne lige saa usk;tdelige Oele af Uiblen

i H*nde. Luder Paul III {1M9) Ideve »nye
Teat of Blbler, i hvilke der ataar Fortaler,

brevr og andre lignendc Ting mtKl vor hi. Tro*.

furbudte, l'aul IV's ladeX (1559) bestemte, at

plogfn Blbler I Folkesprogel. p** Tr»k, Fran.^k.

KngcLak, FlBHiiik o»t,c, maatte trykkes, hrsca
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eller ejes uden skrifllig Tilladelse fra Inkvisi-
tionen; Pius IV's (Trienter-Konciliets) Index

(1564) giver Biskopper og Inkvisitorer
Ret til, efter Sognepnestens eller Skriftefaderens

Anbefaling, at give Lsegfolk, der kunne gore

det uden Skade, Tilladelse til at laese Biblen

i Overs. ; men uden saadan Tilladelse, der skal

gives skriftlig, maa ingen vove det; Boghandlere
maa kun sjelge Bibler til dem, som have saa-

dan Tilladelse. og Ordensfolk maa hverken lcese

eller kebe oversatte Bibler uden deres Fore-

sattes Tilladelse. Sixtus V bestemte (1590), at

selv Bibeloverseettelser, som skyldtes rom. Ka-
toliker, ikke maatte udbredes uden ny og sser-

lig Tilladelse fra den apostolske Stol; Clemens
VIII ophaevede Pius IV's Bestemmelse om, at

Biskopper kunde give Tilladelse til at lsse

Bibler i Overstettelse, og udtalte, at en Biskop
forst maa have Pavens og Inkvisitionens Til-

ladelse dertil. Alexander VII udtalte (1664)

i sin Udgave af Index et almindeligt Forbud
mod Bibler paa Folkesproget, uden dog at op-
liaeve Clemens VIII's Bestemmelse om, at Paven
og Inkvisitionen kunde give Dispensation fra

Forbudet. Benedikt XIV's Index (1758), der
ligger til Grund for alle senere Index-Udgaver,
gav alle Lov til, uden saerlig Tilladelse, at lsese

Bibeloveraettelser, som vare billigede af den ap.

Stol, og som havde Annuerkninger af Kirke-

fsedrene eller la:rde rom. Katoliker; men med
Hensyn til andre Overssettelser skulde der ind-

hentes srerlig Tilladelse. Under Gregor XVI
blev denne milde Fortolkning af Forbudet mod
Bibeloversarttelserne tagen tilbage ved et Moni-
tum fra Index-Kongregationen af 7. Jan. 1836,

der havder, at enhver, som vil leese en Bibel-

overssettelse i Folkesproget, skal indhente Til-

ladelse dertil, og at denne kun kan ventes,

naar det gslder en af Paven godkendt og
med Anmrerkninger forsynet Overstettelse. Det
samme Standpunkt hievdes ogsaa i Leo XlII's

Konstitution : Officiorum ac munerum af 24.

Jan. 1897. De> forbydes sicrlig de af de protest.

Bibelselskaber udbredte Ovcrstettelser. Allerede

1816 havde Pius VII kaldt disse Selskaber
>en listig Opflndelse, ved hvilken selve Rc-
ligionens Grundvolde rokkes<, og de felgende
Paver havde fordamt dem i forskl. Encyklikaer.
Pius IX gik endog saa vidt, at han i sin Syllabus
af 1864 stillede Bibelselskaberne sammen med
Socialismen, Kommunismen og de hemmelige
Selskaber.

Indenfor den gr.-kat. K. har Synoden i Jeru-
salem (1672) besvaret det Spergsmaal, om alle

Kr. maa kese den hi. Skr., med et afgjort >Nej<

;

de ulcerde og de, der mangle Betingelserne for

den rette Forstaaelse, skulle nejes med at hare
Skriften oplscse. Under Kejser Alexander I ud-
foldede det britiske Bibelselskab en stor Virk-
somhed i St. Petersborg, men 1826 indskrsenkede
Nikolaj I dets Virksomhed til Landets evan-
gelske Indbyggere og forlangte, at det >evgl.

Bibelselskab i Busland< skulde bryde For-
bindelsen med England. Fr. N.

Bibelkrlstne, se Bryaniter.
Bibeloversaettelser. 1) Arabiske B., se

Arab. B.

2) Aramaiske B., se Targum.
3) Armeniske B., se Armenisk K.

4) Danske B. De ferste Forseg paa at

oversrette Biblen paa Dansk mede vi i det
15de Aarh., fra hvilken Tid der Andes Over-
seettelser af en Del af Davids Psalmer og af
de fleste historiske Beger i G. T. (tildels ud-
givne af C. Molbech, 1828); men de bleve ikke
trykte og fandt ingen Udbredelse i Folket.
Forst under Indflydelse af Luthers Reforma-
tion blev den hellige Skrift paa Dansk gjort
tilgcengelig for Folket, navnlig ved Mend, som
fulgte Christiern II i bans Landflygtighed, og
efter hans Tilskyndelse. Det N. T. blev ferste

Gang oversat paa Dansk af hans trofaste Til-

hteuger Hans Mikkelsen, forhen Borgmester i

Malmo, og hans Sekretser Chr. Winter (trykt i

Leipzig 1524). Det vandt stor Udbredelse; men
Sproget deri var mindre godt; og 5 Aar efter

udgav >den danske Literature Fader< Christiern
Pedersen en ny Overs, af N. T. (Antwerpen.
1529) i et saa godt og fyndigt Dansk, at den
endnu kan lseses med Glcede. Senere udgav
han en ny Overs, af Davids Psalmer (1531), som
tidligere vare blevne oversatte af Frauds Wor-
mordsen (1528). Ligeledes oversatte P. Tide-
mand flere enkelte Beger af G. T. Alle disse
Overs, vare dog Andenhaands-Arbejder, udforte
dels efter latinske Oversffittelser (isser efter Eras-
mus's Overs.), dels efter Luthers tyske. Den
ferste danske Overs, fra Grundsproget skyldes
Hans Tavsen. Han havde til Hensigt at overstette

hele G. T. og har maaske haft Arbejdet omtrent
fserdigt; men han udgav kun de 5 Mosebegcr
(1535), et for sin Tid fortrinligt Arbcjde; det
ovrige udkom ikke, sikkerlig fordi Christian III

og hans Raadgivere mente at maatte foretrsekke
at omplante Luthers Overs, paa Dansk. Dette
Arbejde overdroges til Chr. Pedersen, og efter at
det var gennemset af den danske Kirkes bedste
Mrend, udkom da den ferste danske Overs, af
hele Biblen 1550 (.Christian III.s BibcN). Den
udmaerker sig ved et godt og kernefuldt Sprog
og har meget af den samme Fynd og Kraft,

som er Luthers Overs.'s store Fortrin. Denne
Overs., som med enkelte mindre iEndringer
blev optrykt 1589 og 1633 (>Frederik II.s og
Christian IV .s Bibel<), vedblcv i et Hundredaar
at vsere den danske Kirkebibel; men efter-

haanden fandt man, at den paa adskillige

Steder var temmelig fri, Tiden kraevede en
mere ordret Gengivelse, og Prof. H. P. Resen
(senere Biskop i Sjslland) udarbejdede da efter

Grundsprogene en ny Overs, af hele Biblen (1607),
et i sin Art meget dygtigt og nojagtigt Arbejde;
men for at gengive Grundteksten saa neje og
ordret som muligt gjorde Resen ofte saaledes
Void paa det danske Sprog, at hans Overs,
mangen Gang blev halvt uforstaaelig. Denne
Overs, er, efter at vasre gennemset og rettet

af Prof, (siden iErkebiskop) H. Svane (>Den
Svaningske Bibelc, 1647), bleven Grundlaget
for vor nu avtoriserede Bibelovers. Den er
senere gentagne Gange helt eller delvis bleven
revideret (1736, 1819, 1871); men trods al den
Flid, der er anvendt herpaa, lader den endnu
meget tilbage at enske. Dette har fremkaldt en
Rrekke Forseg paa at give en ny Bibelovers.,

baade af dertil nedsatte Kommissioner (1683,
1739 og 1837), hvis Arbejder dog bleve uden
Betydning, og af Privatimend, som dels have
oversat hele Biblen eller N. Test., dels sterre
Dele deraf eller enkelte Beger. Blandt disse
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kan der fra 18de Aarh. neevnes: Brabrand
(Profeteme og Hagiographa 1771—81), Bastholm
(N. Test 1780), Balle (Paulus's mindre Breve
1784) og isaer Guldberg (N. T. 1794, en temmelig
fri, men ellers fortrinlig Gengivelse). I vort Aarh.
er hele Biblen bleven oversat af C. H. Kalkar
m. fl. Medarbejdere (1845—47) og af J. C. Lind-

berg (1837—56), hvis Gengivelse af G. T., trods

enkelte Sserheder og Ufuldkommenheder, ud-

mserker sig ved et mesterligt Herredemme over
det danske Sprog. Det N. T. er overs, af T.

S. Rerdam (1887; 2. Udg. 1894); A. Serensen,

N. T.s hist Beger og Breve (1881—95), tildels

i fri Omskrivning; en rom.-kat Overs, af N.

T. efter Vulgata ved J. L. V. Hansen (1893);

J. og R. Moller, G. T.s poetiske og profetiske

Skrifter (1828—30); P. N. Frost, G. T.s histor.

Beger og Apokryfer (1835—37); R. Moller,

Apostlenes Breve (1831). Desuden ere Here

enkelte Beger oversatte af Heise, Hermansen,
Monrad o. fl. Endelig er N. T. 1895 paa Kultus-

ministeriets Foranstaltning udgivet i revideret

Overs, ved A. S. Poulsen og J. L. Ussing
(2. Udg. 1897). (C. J. Brandt, Udsigt over
de danske Bibcloversicttelsers Hist, Kbhvn.
1889). T. S. R.

5) Engelske B. Nogle angelsachiske Overs,

af bibelske Skrifter ere bevarede og i den nyeste

Tid udgivne af Thorpe, Sweet, Skeat o. a. De
Overs., der fremkom i Normannertidens aendrede

Sprogform, ere derimod tabte. Wyclif (d. 1384)

oversatte, vist med Nikolaj af Herefords Hjaelp,

hele Biblen (efter Vulgata); bans Overs, fandt

Udbredelse i Folket, men blev undertrykt og er

kun delvis bevaret. Den udmarker sig ved sit

aedle Sprog, som skabte den eng. Prosa, og den
blev Grundlag for alle senere Overstettelser. De
Brudstykker, der eksistere, bleve forste Gang
trykte i 18. Aarh.; J. Forshall og Fr. Madden
have beserget en kritisk Udg. i 4 Bind, Oxford
1850.

De forste trykte Arbejder var W. Tyndales for-

trinlige Overs, af N. T. (efter Grundsproget),

Moseb. og Josva, 1524—31 udg. i Tyskland.

Coverdales Bibel af 1535 var udfort ved Hjrelp

af Tyndales og Luthers Overs. Da Tyndale 1536
var bleven kvalt og brsendt, udgav J. Rogers,

som kaldte sig Matthew, Aaret efter en Bibel,

hvori han samlede hans trykte og utrykte

Arbejder og tilfojede det manglende efter Cover-

dale. Den blev tilladt af Henrik VIII, som
liavde ladet Tyndales N. T. braende, og en
revideret Udg., >den store Bibel< eller Cranmers
Bibel, udkom 1539 og blev Aaret efter au-

toriseret; i Book of Common Prayer findes

Ps. endnu efter denne Overs. O. 1560 udgav
eng. Protestanter i Geneve en Bibel med Noter
i calvinsk Aand, hvilket gav Anledning til en
Revision af den aut Overs, under Parkers

Ledelse; saaledes fremkom >Biskoppernes Bibel<

1568. 1583 udkom i Reims en eng. Overs,

af N. T., udfert efter Vulgata, hvortil der

fejedes en Overs, af G. T., udg. i Douai 1609
— 10; dette Bibelvaerk skyldtes rem. Katoliker.

Under Jakob I blev »Biskoppernes Bibel < af

47 Teologer revideret efter Grundteksten ; Udg.

af 1602 blev lagt til Grund, men merkvserdig
nok flk ogsaa baade Genfer-Biblen og Reims-
Douai-Biblen megen Indflydelse. Den revi-

derede Udg., der udkom 1611, synes aldrig

at vaere bleven lovformelig autoriseret, men den
vandt ved sit skenne og folkelige Sprog aim.
Anerkendelse og har holdt sig som Kirkebibel
indtil vore Dage; den bentevnes i Reglen >den
autoriserede BibeW. I 1870 blev der nedsat
2 store Kommissioner, hvori der ogsaa var et

betydeligt Antal amerik. Medlemmer, til at revi-

dere henholdsvis G. og N. T. 1881 udkom N.
T., 1885 hele Biblen. Modtagelsen var alt

andet end gunstig ; ikke blot vare mange mis-
fornajede med, at det tilvante bibelske Sprog
var moderniseret, men isaer medte N. T. straks
efter dets Udgivelse staerk Modstand, fordi

Kommissionen, i nsr Tilslutning til Westcotts
og Horts krit. Udg. af Grundteksten, selv havde
konstrueret en Tekst, der afviger meget fra

den overleverede (The Greek Testament with
the readings adopted bg the revisers of the

authorised version, Oxford 1881). De amerik.
Medlemmer af Kommissionen maatte finde sig i,

at de af dem foretrukne Laesemaader henvistes
til et Tillaeg, og de maatte forpiigte sig til ikke i

de forste 14 Aar at udgive en Overs, efter deres
0nske. Den revid. Bibel er endnu ikke bleven
autoriseret og vil maaske ikke blive det, men
den har efterhaanden funden en ikke ringe Ud-
bredelse, ikke mindst blandt Dissenters, baade
i Storbritannien og i Amerika (B. F. West-
cott, A general View of the History of the
English Bible, London and Cambridge, 2. Udg.
1872; J. L. Mombert, A Hand-book to the
English Versions of the Bible, New York and
London 1888; om den sidste Revision af N.

T. se: J. B. Lightfoot, On a fresh Revision of
the English N. T., London 1871; Quarterly
Review, vol. 152, 153, 154; Ph. Schaff, A
Companion to the Greek Testament and the
English Version, 4. Udg., New York 1896;
A. F. Hort, Life and Letters of F. J. A. Hort,
London 1896, II, og ister B. F. Westcott, Some
Lessons of the Revised Version of the N. T.,

London 1897). C. E. F.

6)EstniskeB. De ferste Overs, af Dele
af Biblen paa Estnisk ere foretagne i en af
Henr. Stahl udgiven Haandbog (1630—38).
Manuskriptet til en af N. Gutslaff udarbejdet
Overs, af N. T. paa Dorpatsk-Estnisk ede-
lagdes under Krigsuroligheder, og ferst 1686
udkom N. T. paa ntevnte Dialekt; en af Hor-
nung besorget Overs, til den Revalske Dialekt

udkom 1715. 1739 udkom endelig hele Biblen

paa Estnisk, oversat af Sognepr. A. Th. Helle,

og 1773 udkom den paa Revalsk. — En Overs,

af Matth. paa Russisk-Karelsk er foretagen af

Prof. Aug. Ahlquist og udkom 1865. A. N.

7) Finske B. Den forste i Finland fore-

tagne Oversaettelse af Dele af den hi. Skrift er

formentlig den Gengivelse paa Sv. af Judit,

Ester, Rut og Makkabaeernes Beger, som
skyldes Munken Jons Budde eller Rak fra

Nadendal (1484). Da Reformationens Luftning
feltes over Norden, bed Kong Gustaf Vasa
.4->kebiskop Johannes Magni at foranstalte en
Bibelovers., og ved Arbejdets Fordeling over-

droges det Abo Domkapitel at gengive Brevene
til Thessalonikerne og Timotheos. Hvorvidt
de gav sig i Lag med Arbejdet, er ukendt M.
Agricola (se S. 39 b) gav sig, allerede under sit

Ophold ved Universitetet i Wittenberg, til at

overssette N. T. paa Finsk. Da han 1539 vendte

19»
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hjem, havde lian med sig Anbefalinger fra

Luther og Melanchthon til Gustaf Vasa, og han
fik sin Overstettelse (fuldendt 1542) trykt i Stock-

holm 1548. Ved Oversaettelsen havde han brugt
Grundteksten efter Erasmus's Udg. af 1519,

Luthers og den sv. Oversoettelse samt den lat.

Han gik mere kritisk til Vasrks end den sv. Over-
ssetter, Laur. Andres. Saaledes har Agricola

f. E. ved Lk. 2, 33—34 benyttet den mere til-

forladelige, men mindre ortodokse, Lresemaade.

Dialekten i hans Overs, er overvejende Tavast-

landsk, med ikke ringe Indblanding af Karelsk.

Betydelige Dele af Biblen havde han allerede

oversat i sin Rukouskirja Bibliasta (Bonnebog
af Biblen), Sthlm. 1544, og i sin >Handbok,
Messa och Christi passionshistoria<. 1551 ud-

kom Psalteren, Dele af Mose og Profeterne, og
1552 Haggaj, Sakarja og Maleaki. — Evang.
og Epistelteksterne i den 1575 udg. Messebog
af Paul Juusten robe en fri, af Agricola

temmelig uafhaengig, Overssettelse. 1602 ned-
sattes en af 8 Personer bestaacnde Kommission
for at overssette Biblen. Af dens Arbejde
findcs maaskc Spor i den af dens Leder, Biskop
Ericus Erici Sorolainen, 1621—25 udg. tykke
flnske Postil. 1636 ansegte Presteskabet hos
Begeringen om, at Biblen i dens Helhed maatte
udkomme paa Finsk. En ny Overssettelses-

kommission nedsattes 1638; den bestod af

Domprovst Eskil Petrseus i Abo, Sognepr.

Henrik Hoffmann og Georg Favorinus og den
teol. Lektor Martin Stodius samt senere ogsaa

af Jonas Raumannus. Deres Overs, sluttede

sig til den sv. Udgave af 1618 og udkom 1642
i Stockholm hos Keyser (371 1

/, Ark i Fol.).

Den nteste finske Bibeludg. cr fra 1685 (i 4 to),

trykt i Abo og gennemset efter Grundteksten
af Sognepr. Henr. Florinus; videre udkom
finske Oplag af hele Biblen i Abo 1758 og 1776,

i Reval 1777, i Abo og Petersborg 1817 osv.;

de ere alle i nser Overcnsstemmelse med Udg.
af 1685. — Prof. A. W. Ingman fik det Hverv
af det finske Bibelselskab at udgive en revi-

deret finsk Overseettelse, der udkom 1859; den
udmsrker sig ved sit rene og gode finske

Sprog. 1861 nedsattes atter en Oversrettelses-

kommission, forst under Ledelse af Prof. Gabr.
Geitlin, den arbejder endnu og har udgivet ad-
skillige Prover paa sin Oversattelse. — I Fin-

land er ogsaa det af Abo-Bisperne Gezelius d.

se. og y. forfattede sv. Bibelvsrk udarbejdet
(tilsammen 2054 S. i Fol.), hvoraf N. T. ud-
kom 1711—13, G. T. 1724—28 (trykt i Abo og
Stockh.). A. N.

8) Georgiske B., se Iberer og Mesrdb.

9) Gotiske B., se Vulfila.

10) Grsske B., se Septuaginta, Akylas,

Symmakos, Theodotion, Origenes og Grtecus

Venetus samt nygneske B.

11) Hebraiske Overs, af N. T. 1537 udgav
Sebastian Munster en hebr. Overs, af Matth.-Evgl.

efter et Haandskrift, som skyldtes en Jode, og
det samme Evgl. blev 1555 af Jean du Tillet og
Jean Mercier udgivet i en hebr. Overs., som
stammede fra Jeden Schemtob Schapruts (1385).

Han er maaske ogsaa Ophavsmand til den
hebr. Overs, af alle 4 Evgl., som Andes i det
vatikanske Bibliotek. I 18. Aarli. oversatte
Joden Hesekiel Rakbi (d. 1772) og en anden
Israelit hele N. T. paa Hebr. Fra kr. Side

foreligger der ogsaa fl. hebr. Overs, af N. T.

:

Elias Hutter oversatte hele N. T. (NQrnberg
1599 og 1602), forbedret af G. Robertson
(London 1661); Job. Baptista Jona oversatte de
4 Evgl. (Rom 1668); Joh. Kemper (Mose b. Aron
fra Krakov, d. 1714) oversatte Matth., som, med
A. Borelius's lat. Overs., gemmes i Haand-
skrift paa Upsala Universitetsbibliotek ; 1676
oversatte F. A. Christiani i Leipzig Hebraer-
brevet, 1735 J. Frommann i Halle Lukas-Evgl.,

1813—17 udgav Londonerselskabet for Israels-

Missionen en hebr. Overs, af N. T., der er
bleven underkastct gentagne Gennemsyn (af

A. Mc. Gaul, J. C. Rcichardt, S. Hoga og M.
S. Alexander, E. Margoliouth og Biesenthal).

1877 udgav Franz Delitzsch for det britiske

Bibelselskab en hebr. Overs, af N. T., der i

gennemset Skikkelse udkom 1885 og 1892
(efter Delitzsch's Dad ved G. Dalman). For
det trinitariske Bibelselskab tilvejebragte J.

Salkinson (d. 1883) og C. Ginsburg en ny
Overs, af N. T. ; den udkom ferste Gang 1885,
men er 1886 og 1894 kommen i nye Udgaver.

12) Islandske B. Fra Middelalderen haves
et Skrift, kaldt Stjdrn (d. v. s. Styrelse), der for

en stor Del stammer fra 13. Aarh. (se Nr. 19); det
indeholder en delvis Overs, af det gl. Test.,

nemlig af de 5 Moseboger, Josva Bog til og med
Kongernes Boger. I Begyndelsen ere Stykker
optagne fra Historia scholastica og Speculum
historiale; den sidste Del er noget frit oversat.

Paa Grund af sin JE\de er Bogen interessant

(udg. af C. linger, Chra. 1862). Nogen islandsk
Bibeloverscettelse kom dermest ikke i Stand
for end ved og efter Reformationen. Det forste

Forsog gjordes da af Liegmanden Odder Gott-
skalksson (1514—56), der tidlig var bleven om-
vendt til den luth. Ltere; han oversatte N. T.
efter Luthers Bibelovers. ; den er trykt i Ro-
stock 1540. Derneest er det den saa nidfaere
Biskop til Hdlar, GuBbrandr Thorlaksson
(1542—1627), der paatog sig det Kzempearbejde
at overssette hele Biblen; Arbejdet udfortes
med beundringsvsrdig Kraft og Dygtighed, saa
at det hele var fsrdigtrykt paa H61ar 1584.

Det statelige Bind er trykt med store, klare
Typer, med smukke Initialer og Billedcr i

Teksten. Oversaettelsen, hvis Sprog er kraftigt

og forholdsvis rent og godt, udfortes efter

Luthers tyske, med Benyttelse af Vulgata
m. m. 1609 udgaves N. T. sterskilt. Thor-
lakur Skulason, Biskop til H61ar (1597—1656),
rcttede og tendredc denne Oversaettelse efter

Christian IV's danskc Bibel; den saaledes
forbedrede Tekst tryktes paa Hdlar 1644.

Biskop Steinn Jonsson, ogsaa til Hdiar (1660

—

1739), oversatte dermest hele Biblen efter den
danske Waisenhusbibel ; hans Oversaettelse blev
trykt paa Holar 1728, men dens Sprog var saa
daarligt, at den ntesten slet ikke kunde bruges,
og det varede dcrfor ikke laenge, inden den
gamle Oversaettelse, d. v. s. Biskop Thorlaks
Bibel, blev optrykt 1 Kbhvn. 1747 (det ny
Testamentc saerskilt 1750) paa Waisenbusets
Bekostning. 1807 blev N. T. atter saerskilt

trykt, og 1813 den hele Bibel paa det britiske

Bibelselskabs Bekostning (den styggest trykte
Bibel, der saerlig paa Grund af en haeslig Tryk-
fcjl vistnok aldrig vandt nogen Udbredelse).

1816 blev det isl. Bibelselskab stiftet; paa dcts
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Foranstaltning blev en ny Oversiettelse af N. T.

foretagen og trykt i Vide Kloster 1825—27.
En ny Revision af hcle Biblen blev paa samme
Selskabs Foranstaltning foretagen, hvorvcd
Msend som den bekendte Kilolog, Or. theol.

Svb. Egilsson, medvirkede; den saaledes revi-

derede Tekst blev trykt i Vido 1841 og atter

i Reykjavik 1859 (ogsaa denne Gang paa ny
revideret); 1851 tryktes N. T. saerskilt. Senerc
er baadc hele Biblen og N. T. fi. Gange trykt
(i Oxford 1863, 1866 osv.) af det britiske Bibel-

selskab (L. Harboe i Dan. Bibl. VIII). F. J.

13) Keltiske B., se keltisk Kirke.

14) Lapske B. Lapperne, der bo dels i

Norge (isa?r i Finmarken og Tromso), dels i

Sverig (Lapmarken), i Finland og Rusland (paa
Halvoen Kola), tale forskl. Oialekter. I forrige

Aarh. oprettede den dsk-norske Regering et

Seminarium Lapponicam i Trondhjem til Ud-
dannelse af lapske Lserere, og nogle Stykker
af Biblen bleve oversatte paa Lapsk og sendte
til Kbhvn for at trykkes, men der gik de til

Grande ved Ildebranden 1795. 1821 besluttede
det norske Bibelselskab at lade Biblen over-

saHte paa Lapsk (Finmarkens Dialekt). Arbejdet
blev begyndt af Provst Kildahl og Lxrcr
Gundersen og efter Kildahls Dod 1821 fortsat

af Gundersen og Pnesten N. V. Stockfleth.

1838 udkom Mt. og Mk., 1840 hele N. T. (nye
Udgaver 1850 og 1874). Stockfleth oversatte

ogsaa Stykker af Mosebogerne (1840) og Psal-

merne (1854), og en Laplander, Lars Hatta,

oversatte hele G. T., der 1875 blev udgivet

efter at v;ere gennemset af Prof. J. A. Friis

og Seminarieforstander Quigstad i Tromso. —
I den sv. Lapmarks Dialekt udgav Joh. Jonas
Tornaus 1648 sin lapske >Haandbog<, der
indeholdt Sondagsevangelierne og Epistlerne,

Psalmerne, Ordsprogene og Siraks Bog. 1744
udkom Evangelierne og Epistlerne i, Per Fjell-

stroms Overs., 1755 hele N. T. 1825 udgav
Prestcn i Utsjoki, Jakob Fellmann, de 2 forste

Kap. af Matth. Prof. Elias Lonnrot har oversat

Bjergprsedikenen paa Enare-Lapsk, og 1879
har Prof. A. Genetz udgivet hele Matth. paa
Kola-Lapsk. Fr. N.

15) Latin ske B. Med Hensyn t. de lat.

Overs, i Oldkirken se Art. ltala, Vulgata og
Hieronymus. I 13. Aarh. blev en stor Del af

Biblen paany overeat paa Latin, rimeligvis i

England; fl. Brudstykker af lat. Bibelovers. fra

den Tid Andes i Haandskrift i Oxford. I 14.

Aarh. skal den eng. Benedictiner, Hard. Adam
Easton (d. 1397) have overeat G. T., med Und-
tagelse af Psalmerne, paa Latin, men hans
Arbejde er gaaet tabt. I Humanismens Dage
oversatte Fiorentineren Giannozzo Manetti (d.

1459), efter Pave Nicolaus V's Tilskyndelse,

Psalmerne og N. T. Paa Reformationstiden
fremkom der fl. nye lat. Overssettelser. Den
markeligste af disse var Erasmus's elegante og
klare Overs, af N. T., der udkom hos Froben
i Basel, forste Gang 1516, senere i gennemsete
Udgaver 1519, 1522, 1527 og 1535; den er op-

trykt o. 200 Gange. 1528 udkom Domini-
kaneren Santes Pagnini's temmelig ordrette

Overs, af hele Biblen. Kard. Thomas de Vio
(Cajetanus) flk fra 1530 en Jede og en Kr. til

at udarbejde en ny ordret Overs, af G. T., der
udkom Bog for Bog, og nogle Humanister til

at oversatte N. T. 1534—35 udgav Hebraisten
Sebastian Munstcr i Basel paa barbarisk Latin
en meget nojagtig Overs, af G. T., og i Zurich
begyndte Leo Jud 1541 paa godt Latin en fri

Overs, af G. T., som det dog ikke lykkedes
ham at fore til Enden; men nogle af hans
Disciple fortsatte Arbejdet, og 1543 udkom hele
Biblen paa Latin hos Froschower i Zurich.
Sebastian Castellios Overs., der begyndte at

udkomme i Basel 1546, tog Sigte paa de hu-
manistisk dannede, og mange kr. og kirkl. Ud-
tryk vare der ombyttede med klassiskc (t. E.

angelus med genius, infernum med tartarus

eller orcus). I Modssetning til ham oversatte

Theodor Beza med stor Nojagtighed N. T. ; den
forste Udg. af hans Overs., flk 1556 Plads i

den saakaldte Geneve-Bibel. 1575—79 udkom
Tremellio's og hans Svigersan Francois du
Jon's (Junius) Overs, af G. T. 1696 modte
ogsaa den luth. Teolog i Strassburg, Seb.

Schmid, efter 40 Aare Arbejde, med en meget
omhyggelig og nojagtig Overs., og Remon-
stranten Jean le Clerc (Clericus) og Oratoria-

neren Charles Francois Houbigant vare ligeledes

virksomme som Overeaettere af den hi. Skrift

paa Latin. I Slutn. af forrige Aarh. oversatte

J. A. Dathe fra 1773 for Waisenhuset i Halle
G. T. paa Latin, og endnu i Beg. af dette

Aarh. udgav H. A. Schott i Jena og J. F.

Winzer i Leipzig forste Del af en ny lat. Overs,

af G. T.
"

Fr. N.

16) Litaviske og lettske B. 1579 udkom
der, efter Luthers tyske Overs., en Gengivelse

af Evangelierne og Epistlerne paa Litavisk
ved B. Willent, og 1579—90 oversatte Joh.

Bretkunas (Bretken) hele Biblen. Senere blev

en ref. Overs, af G. T. indtil Psalmerne trykt

i England, og denne Overs, blev 1663 forelagt

Synoden i Wilna. 1701 udkom en Overs, af
N.T. fra Lutheranernes Side ved Samuel Bythner,
Senior for de evgl. Menigheder i Storhertug-

dommet Litaven (optrykt i Berlin 1866). 1735
udkom hele Biblen paa Litavisk. 1816(2. Udg.

1824) fremkaldte det brit. Bibelselskab en ny
Overs., der isser skyldtes L. J. Rhesa. Denne
staar, som de foregaaende litaviske Overs., i

Afhamgighedsforh. til Luthers Overs. For de
rom. Kat. oversatte Biskop Giedrojc' (Giedraitis)

af Samogitien N. T. efter Vulgata. — Den eldste

lettiske Bog, en >Haandbog< fra 1586—87,
indeholder bl. a. en Overs, af Perikoperne. 1685
—89 udkom en Overs, af hele Biblen paa Lettisk

ved Pnesterne E. Gluck og C. B. Witten. En
revideret Overs, ved A. Bielenstein udkom 1877.

17) Madjariske B. 1541 oversatte en Di-

scipel af Melanchthon, Johan Erddsi, N. T. paa
Madjarisk, og i de folgende Aar udkom der fl.

andre Overssettelser. 1590 udkom Kaspar
Karolyi's Overs, af hele Biblen (med Apokry-
ferne); den blev trykt paa Magnaternes Bekost-

ning og bruges endnu. Senere er der kommct
flere Overssettelser, dels af hele Biblen, dels af

dens enkelte Dele, og 1896 er der, med det

brit. Bibelselskabs Understettelse, paabegyndt
en Revision af Karolyi's Overs. De rom.-kat.

Madjarer have i B61a Tarkanyi's Overs. (1862
—65) faaet en Gengivelse af Vulgata, der har

vundet Pavens Bifald.

18) Nederlandske B. Teylers Godgeleerd

Genootschap udsatte 1892 og 1895 som Pris-
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opgave »den nederl. Bibels Hist.<, men der

indkom ingen Besvarelser; derfor savnes der

endnu en indgaaende Undersegelse af de teldre

nederl. B. Tillob til en nederl. Overs, skete

allerede i Middelalderen; paa holl. og tyske

Biblioteker Andes der i Haandskrift middel-

alderl. Gengivelser af Ps. og af N. T., enten det

hele eller enkelte Dele, og ogsaa nogle af de
saakaldte >Rlmbibler< eller friere Bearbejdelser

af Biblens Indhold. Den ferstc trykte holl.

B. udkom i Delft 1477, maerkeligt nok uden
Ps. og N. T. ; det var en aeldre nederl. Overs,

(som rimeligvis skyldes en teol. dannet Lsg-
mand fra o. 1300), der da blev givet i Trykken,
og denne Overs, foreligger i fl. Haandskrifter,

som ogsaa indeholde Ps. og N. T. og i Reglen
tillige forklarende Tilkeg. Denne gl. nederl.

Overs, og en 1480 (og oftere siden) trykt Overs,

af Ps. roses meget. Trods Karl V's strenge For-

bud mod alle lutherske Skrifter udkom der alle-

rede 1522 1 Antwerpen en Gengivelse af Luthers
Overs, af N. T., der oftere blev optrykt, tildels

med iEndringer; G. T. udkom 1525, tildels

efter Luther, og den ferste fuldstsndige B.

1526 hos Jakob van Liesveldt, der senere

maatte lade sit Liv, ford! han havde bragt

denne Overs, ud i Verden. Ogsaa fra rom.-kat.

Side udkom der Gengivelser af N. T. og hele

Biblen, navnlig den efter Forlaeggeren opkaldte
Moerentorf-B. (1548), der endnu i dette Aarh. gen-

tagne Gauge er optrykt; og baade Lutheranerne.
Mcnnoniterne og Remonstranterne flk i Lobet
af 16. og 17. Aarh. deres egne B. I Beg. af

17. Aarh. udkom der desuden forskl. grundigt
forbedrede Udgaver af den aeldre holl. B., der
noje fulgte Grandteksterne, og 1637 udkom den
saak. >StaatenbijbeI< (trykt 1636), der blev sat

i Arbejde, dels ved en Beslutning af General-

staterne (1594), dels paa Dordrechter-Synodens
Tilskyndelse. Den er i Tidens Lob bleven

optrykt (og gennemset) mangfoldige Gange;
Peter d. st. lod baade G. T. (1717) og N. T.

(1721) optrykke, med en hvid Spalte til Op-
tagelse af den russiske Tekst. Ved Henrik
Cats og W. A. van Hengel, i Forb. med fl. holl.

Teologer og Filologer, kom der 1834 en revi-

deret Udg., der rettede paa den gl. Sprogform,
men 1891 f. udgav A. Kuyper og bans Venner
et Optryk, der gengav det 17. Aarh.'s Sprog-

tone. 1825 udgav J. H. van der Palm en B.,

der fandt stor Udbredelse i de dannede Klasser,

og 1895 har G. J. Vos udgivet en ny Overs,

af N. T. 1848 gav ogsaa den holl. Synode
Stedet til en ny Overs. Arbejdet blev vffisent-

lig betroet Repnesentanter for den kritiske

Skole (Scholten, Kuenen osv.), hvorfor N. T.,

der udkom 1866 med Indledninger og An-
rmerkninger, modte stterk Mistillid i troende
Kredse. Overs, af G. T. gik en Tidlang i Staa,

men om kort Tid (1897) vil ogsaa Overs, af dette

udkomme. Arbejdet er fuldfort af Kuenens Efter-

folger, W. H. Rosters, Remonstrantpresten J.

Hooykaas og H. Oort, alle Disciple af Kuenen.
19) Norske B. Nogen norsk Bibelovers. fra

Middelalderen kende vi ikke. Det oldnorske
Historievajrk, der gaar under Navn af Stjdrn
o: (Guds) Styrelse (se Nr. 12) indeholder dog en
omskrivende og ved Tilsetninger udvidet Gen-
givelse af det vigtigste historiske Stof i G. T.

(1—5 Mos., Josva, Dom., Rut, 1—2 Sam.. 1—2

Kong, og Makk); Gengivelsen af 2 Mos. 19—5
Mos. 34 slutter sig endog nasr til den bibelske

Tekst (Vulgata). Stjdrn, der dels skriver sig

fra Beg. af 14., dels allerede fra 13. Aarh., er ud-

givet (dog ikke fuldstendigt) af linger (Chrte.

1862). Bibelske Citater i oldnorsk-islandske

Skrifter ere desuden samlede af J. Belsheim

(Af Biblen paa Norsk-Islandsk i Middelalderen,

Christiania 1884, Swrtryk af Theol. Tidsskrin,

ny Rsekkc, VIII, IX, X). Efter Reformationens

Indforelse delte den norske K., lige indtil Norges

Selvstaendiggorelse i 1814, Bibeloverssttelser

med den danske. Forst vort Aarh. opviser

derfor et selvstamdigt norsk Bibeloverssettelses-

arbejde. Begyndelsen gjordes med Revisioner

af den Resen-Svane'ske Overs. Af N. T. nd-

kom saaledes allerede i 1819 en noget revi-

deret Udgave, besorget af Iiiskop Bech, Pro-

fessorerne Hersleb og Stenersen og Slotsprasst

(Biskop) Pavels; mere indgribende vare JEn-

dringerne i Udgaven af 1830, ved Hersleb;

endelig fulgte i 1873 en ny varsom Revision

ved Sognepnest (nu Biskop) Skaar, gennemset
af Professorerne Dietrichson og Johnson og af

Stiftsprovst (senere Biskop) Essendrop. For G.

T.'s Vedkommende havde imidlertid det norske
Bibelselskab allerede i 1842 taget Skridt til

Udarbejdelsen af en fuldstcendig ny Overs. En
saadan udkom heftevis 1851—76, derpaa i

revideret Skikkelse 1876—87; efter at v«re
underkastet en sidste Revision forelaa den fuld-

endt ved Bibelselskabets 75. Aarsfest 26. Maj
1891. Ved dette store Arbejde have navnlig

Adjunkt Thistedahl, Professorerne Kaurln, C.

A. Holmboe, Dietrichson, Caspari, Nissen og

Johnson medvirket; en Hovedandel i det, navn-
lig hvad Opfattelsen af Grundtekstens Mening
og Indholdsangivelserne angaar, har Caspari.

Siden 1888 har der desuden efter Bibelselskabets

Initiativ vaeret arbejdet paa en ny Overs, af

N. T.; Udkast til en saadan paabegyndtes af

Prof. Dietrichson og er fuldstsndig fremlagt

af Prof, (senere Biskop) Bugge. Endelig er i

1889 udkommet en fuldstamdig Overs, af N. T.

paa norsk Folkemaal, udarbejdet af Prof. E.

Blix i Forbindelse med Sprogforskeren Ivar

Aasen og delvis efter Forarbejder af J. Bels-

heim og M. Skard (Det nye testamente, urn-
sett fraa den greske grunntekst paa norsk folke-

maal. Utgjcvet med statskostnad). L. B.
20) Nygrceske B. Det forste Tilleb til en

nygr. B. (G. T.) skyldtes konstantinopolitanske
Joder og fremkom 1547, men dette Arbejde
vandt ikke Indgang hos de kr. Gr. Forst da
Gr. i Kyrillos Lukaris's (se d. Art.) Dage traadte
i Forh. til de vesterl. Protestanter, kom Tanken
om en Overs, paa Nygr. frem. 1638 udkom
en Overs, af N. T. tilligemed Grandteksten;
den skyldtes Maximos Kalliupolites og var paa
den holl. Regerings Bekostning trykt hos Bog-
handleren Pierre Aubert i Geneve med Patri-
arken Parthenios's Tilladelse. Den blev gen-
tagne Gange optrykt i gennemset, men derfor
ikke altid forbedret, Skikkelse, saaledes i vort
Aarh. af det brit. Bibelselskab, der dog ogsaa
har fremkaldt en ny Overs. Arbejdet paa denne
blev forst betroet til Munken Hilarion og den
senere Patriark Konstantios, derpaa til de gr.
La>rde Typaldos og Bambas og nogle Mis-
siowerer. 1838 udkom N. T.; Udg. af G. T.
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begyndte allerede tidligere (1833). Da denne
nygr. Bibel ikke i G. T. holder sig til Septua-

ginta, men til den hebr. Grundtekst, og da den
udelader Apokryfeme, har den modt Uviijc i

Gnekenland, som efter Fribedskrigen 1 det hele

vilde emancipere sig fra Vestens Formynder-
skab. Der blev straks rejst Modstand mod
denne >vesterl.< B. baade i Gnekenland og fra

Patriarkatet i Konstantinopel, og den ortodokse

K. bar nu belt forbudt den.

21) Persiske B. Hvorvidt Persien i 4. Aarh.,

som Krysostomos siger, virkelig bar baft en
Bibelovers., kan ikke afgeres, men ogsaa der

er der uden Tvivl tidlig fremkommet Tilleb

til B. Misslonaeren Henry Martin oversatte N.

T. (7. Udg. 1878), William Glen G. T. (3. Udg.

1878).

22) Bomanske B. I Beg. af 12. Aarh. bleve

Ps. overs, paa Fransk (normannisk Dialekt),

50 Aar senere Joh. Aab. Lidt senere begyndte
Valdesierne at overstette Biblen paa de syd-

franske Dialekter, men Innocents III under-
trykte Bevasgelsen, og kun Brudstykker ere

bevarede. Under Ludvig d. hi. fik Frankrig
sin forste fuldst. Bibelovers., udarbejdet ved
Universitetet i Paris, vel ikke offlcielt efter

dets Tilskyndelse, men dog under nogle af

dets Ltereres Ledelse. Dette Va;rk udger
Kernen i Guyart Desmoulins's Bible historiale

fra Beg. af 14. Aarh., som Jean de Rely paa
Karl VIII's Befaling udgav 1487. 1530 udkom
Le Fevres fuldst. Bibelovers., udfort efter Vul-

gata med enkelte jEndringer i N. T. efter Grund-
teksten. Den forbedrede Udg. af 1550 fandt

Udbredelse blandt de franske rom. Kat., men
trods gentagne Revisioner gik denne Overs,

af Brug (S. Berger, La Bible francaise au
moyen 4ge, Paris 1884). — Calvins Fsetter, Pierre

Robert (OHvetanus), udgav 1535 i Serrieres ved

Neuchatel en Bibel, som i N. T. fulgte Le Fevre;

den var mangelfuid, men blev 1588 revideret

af Pnesteskabet i Geneve og blev de franske

Protestanters Kirkebibel (Genferbiblen). Oster-

valds Udg. af 1744, hvori Teksten er staerkt

omarbejdet, og Sproget moderniseret, var
uheldig, men trsengte igennem, saa at den
siden, i det mindste i Frankrig, har veeret den
mest benyttede. Bibelselskaberne have indtil de

senere Aar fortrinsvis udbredt denne Overs. —
I den rom.-kat. K. fremkom i 17. Aarh. for-

skellige Overs., blandt hvilke de fra Port-

Royal udgaaede ere de vigtigste ; den mest ud-

bredte er den, som barer Sacys Navn. 1887

udgav H. Lasserre en Overs, af Evangelicrne,

som i Beg. blev anbefalet af fl. rom.-kat. Bi-

skopper, men efter kort Tids Forleb kom paa
Index. — I den fr.-ref. Klrke er der udfart en
Rsekke selvsUendige Oversastteisesarbejder. Saa-

ledes ndgav de to Rlfugies, Is. de Beausobre og

J. Lenfant 1718 i Amsterdam en dygtig og ran-

hyggelig Overs, af N. T., der kom i Brug i den
franske Diaspora, men ikke fik Indgang i Frank-
rig. I den nyeste Tid er G. T. overs, af Perret-

Gentil (1847 f.), N.T. af Eug. Arnaud (1858), A.

Rilliet(1856) og Edm. Stopfer (1889), og E. Reuss
har udgivet en fransk Overs, af hele Biblen med
Kommentar i 16 Bind (1874 f.). — For at er-

statte den uheldige Kirkebibel med en bedre
overdrog Prsesteskabet i Geneve to Professorer

at foretage en grundig Revision, og G. T. ved

L. Segond udkom 1874, N. T. ved H. Oltramare
1872. Disse Overs, udbredes nu ogsaa af Bibel-

selskaberne.

I Italien skal der have eksisteret Overs, i

Middelalderen. 1471 udkom 2 trykte Bibler,

af hvilke den ene oplevede fl. Udg. Antonio
Bruccioli's Overs, af 1532 er den sldste, der
er foretagen i den rom.-kat. K. Protestanten
Massimo Teofilo udgav N. T., overs, fra Gnesk,
Lyon 1551; Bruccioli's G. T. blev gennemset,
og hele Biblen udgiven i Geneve 1562. Denne
forste protest. Bibeludg. paa Hal. blev aflost af

den 1607 i Geneve udgivne Overs, af Giov.

Diodati, en af de bedste af alle nyere Overs. I

Tyskland er der udgivet fl. ital. Overs., der til-

dels ere afhamgige af Diodati's. 1776 udkom i

Torino Martini's Overs, efter Vulgata, som har
fundet lettere Udbredelse end de protest Udg.
Den er optrykt og udbredt af det brit. Bibel-

selskab, som ogsaa har ladet trykke Bibler I

Valdesiernes Dialekter.

De spanske Overstettelsesarbejder fra Re-
formationstiden ere af ringe Betydning. Felipe

Scio de S. Miguels Overs, fra 1790 er siden

1828 optrykt af det brit. Bibelselsk. og udbredt
i Spanien; Selskabet lader nu ogsaa Biblen
oversaette i Here spanske Dialekter.

I Portugal udkom 1681 en Overs af N. T.

(senere andre Dele af Biblen) af den rom.-kat.

Praest Jo. Ferreira d'Almeida. Den 1778 udgivne
Bibel ved A. Pereira de Figueiredo udbredes
af det brit. Bibelselsk. C. E. F.

23) Samaritansk B., se Samaritanere.

24) Slaviske B., se Kyrillos og Methodios,

Bohmcn, Polen og Rusland.

25) Svenske B. Den sldste, kendte Overs.

bterer Prseg af Sproget fra det 14. Aarh. og
er (i Sammendrag) formentlig udarbejdet paa
Initiativ af d. hi. Birgitta efter Mag. Matthias's

parafrastiske, nu forsvundne, Bibelvserk Con-
cordantia super lotam bibliam. Desuden over-

satte Birgittinermunken JOns Budde i Nadendal
1484 Judit, Ester, Rut og Makkabreernes Beger
(udg. af Sv. Fornskr. sallsk.), ligesom Vadstena-
Literaturcn ogsaa indeholder flere enkelte Bibel-

beger i sv. Overs. — 1526 udkom >Thet Nyia
Testamentit paaSwensko<, efter den aeldre Op-
fattelse Laur. Andreses Vaerk (formentlig paa
Grand af Jo. Magni, Gothor. Sveon. Hist. XV, I),

efter de nyere Undersegelser muligvis Olaus
Petri's (Kilder: Grundteksten efter Erasmus,
Luthers Overs. 1522, Erasmus's lat. Overs, og
Vulgata). 1541 udkom for forste Gang i bogstav-

tro Overs. »AH then Helgha Scrifft pa Swensko«.
Oversaettelsen lededes af iErkeb. Laurentius
Petri og bekostedes ved en Tonde Korn fra

hver Kirke, som til Gengwld fik et Ekspl.

(Nytestl. Kilder: Grundtekst, Luthers Bibel,

Erasmus og Vulgata). Efter Forarbcjder siden

1685 tryktes 1703 den s. k. Carl XII's Bibel,

Sverigs endnu den Dag i Dag offlcielt gsldende
> Kirkebibel'. Den er i Hovedsagen en blot

Revision af Gustaf I's Bibel, dog med noget
nejere Tllslutning til Luthers Bibel. Initiativet

til en ny, officiel Oversaettelse tog Gustaf III

d. 18. Maj 1773. Den Dag nedsattes nemlig
en Bibelkommission, bestaaende af 21 Med-
lemmer (bl. hvilke Joh. Hire og Carl v. Linnl),

med den Instruktion at >falge Tekstens Ind-

hold og rette Ordmening og udtrykke den i
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en ren og utvungen Forstaaelse ved sv. Ord
af samme Betydning<. Som Frugt af det der-

med begyndte Arbejde udkom folgende Prove-

oversjettelser: hele Biblen (med Apokryfer)

1774—93, N. T. 1816 (i alt vsesentligt et Vserk

af Sam. Odman), sterste Del af G. T. 1830

(atter i nwrmere Tilslutning til Luther), N. T.

1853 og 1861, samt Apokryferne 1869 (Dom-
provst A. S. Kn6s), N. T. 1873 og 1877 (Dom-
provst C. A. Toren, Doinprovst H. M. Melin

og Prof. H. G. Lindgren), G. T. 1864—68, hele

Biblen 1878 — alt dog uden at vinde offlciel

Sanktion. Dette lykkedes forst med Prove-

overssettelsen af N. T. af 1882 (jErkeb. A. N.

Sundberg, Domprovst C. A. Toren og Prof. M.
Johansson), der af Kongen 1883 er sanktioneret

til Brug >ved den offentlige Undervisning i

Kirke og Skole<. De nuva?rende Medlemmer
af Bibelkommissionen ere: iErkeb. A. N. Sund-
berg, Prof. Es. Tegner, Prof. W. Rudin og Dom-
provst Personne, og som Frugt af deres Arbejde
foreligge allerede i Proveovers. Psalmerne(1890)

og G. TVs histor. Boger (1893—96). — Blandt

flere private Oversrettelser indtager H. M. Melius

forste Plads. 0. Q.

26) Syriske B., se Syrisk Bibelovers.

27) Tyske B. Det teldste Stykke af en tysk

B., som hidtil er fundet, er den saak. >Monseer
Mattheus< fra det baierske Kloster Monsee.
Haandskriftet er fra 738 (A. Hench, The Mon-
see Fragments, Strassb. 1890); Sproget tyder

paa en baiersk Bearbejdelse af en frankisk

eller elsassisk Original. Nsrmest dette i Alder

kommer den tyske Tatian (se d. Art.), der op-

rindelig stammer fra Klostrct i Fulda o. 830.

Det bedste Haandskrift, der findes i St. Gallen,

er fra 2. Halvdel af 9. Aarh. ; Sproget er ost-

frankisk; Overs, skyldes maaske flere (17—18?)

forskl. Haender (udg. af E. Sievers, 2. Udg.

1892). I 11. Aarh. oversatte Notker Labeo i St.

Gallen (d. 1022) Ijob; denne Overs, er gaaet

tabt, men i Notkers Kommentar til Ps. og
Hojs. findes en fuldstsendig Overs, af disse 2

Boger. Noget senere oversatte Abbed William
af Ebersberg i Baiern (d. 1085) Hojs. Man har
endvidere fra Bogbind i Mfinchen og Wien
fremdraget Brudstykker af en Overs, af de 4

Evgl., der here til et Haandskr. fra 12. Aarh.,

men selve Overs, er langt seldre. Fra 12—14

Aarh. foreligger der en Msengde Haandskr., der

indeholde tyske Gengivelser af Ps., og i Slutn.

af Middelalderen vare tyske B. ret aim. Fra
Tiden 1466—1521 har man hidtil fundet over

200 Haandskrifter og 18 trykte Udg. af hele

Biblen paa Tysk, 22 Psalterier og endda flere

Saertryk af andre bibelske Boger. For at

vurdere disse Tal rigtigt maa man dog for det

forste mindes, at der i det samme Tidsrum
udkom 25 Udgaver af Pnedikensamlingen

Dormi secure, og 75 af Guillerinus's Postil, og at

Boger af Gregor d. st og Jean Charlier op-

tryktes 80—100 Gange; dernsest, at der af

Luthers Overs, af N. T. i Aarene 1522—33 ud-

kom 85 store Oplag, af bans Overs, af Ps. 26

Oplag. Den forste tyske Bibel blev trykt 1466

i Strassburg hos Joh. Mentel og faa Aar efter

optrykt ssteds hos H. Eggesteyn. Alle disse

middelalderlige Bibler ere oversatte, ikke efter

Grundteksten, men efter Vulgata, de fleste efter

en spansk Recension af denne. Ved Siden af

Strassburg vare navnlig Augsburg, Nurnberg og
Basel Trykkesteder for de aeldste tj'ske Bibler
(W. Walther, Die deutschen Bibelubersetzungen
des Mittelalters, Braunschweig 1889 f.).

Forst ved Luthers Overs, fik den hi. Skr.
ret Indgang i det tyske Folk. 1517 udkom hans
Gengivelse af Bodsps., 1518 Fadervor og Ps.

110, 1519 Manasses Ben og Mt. 16, 13—20,
1520 de ti Bud, 1521 forskl. andre Stykker af
gl. og ny Test., bl. a. de kirkl. Laesestykker.

Det var 1521, at L. besluttede at give en fuld-

sticndig Overs, af den hi. Skr. Han begyndte
med N. T., der var helt oversat, inden han
forlod Wartburg; efter et Gennemsyn i Witten-
berg forelaa det trykt St. Matthaeos's Dag (21.

Sept.) 1522. Titlen var: »Das Newe Testa-
ment Deutzsch, Wuittenberg< uden Angivelse
af Bogtrykkeren (Melchior Lotter) og Trykke-
aaret. Formatet var Folio, Prisen l

1
/, Fl. 2.

Udg. udkom allerede i Dec. s. A. med samme
Titel, men med Angivelse af Bogtrykker og med
Aarstaf. Efter Udgivelsen af N. T. vendte L.

sig straks til G. T. Allerede 1523 udkom
Mosebogerne, i de folgende Aar de andre Boger,
1532 den forste samlede Udg. af Profeterne, og
endelig 1534 den hele Bibel, hos Hans Lufft. 2.

Udg. af hele Biblen kom allerede 1535, og efter

dens Udgivelse samlede Luther Melanchthon,
Bugenhagen, Justus Jonas, Crnciger, Aurogallus
og Korrektoren Georg R6rer i kengere Tid liver

Dag efter Aftensmaaltidet til et Collegium bibli-

cum i sit Hus for ved deres Hjaelp at gennemse
hele sin Oversaettelse. Frugterne af dette
Gennemsyn mserkedes allerede i Udg. 1540—41,
og 1541 udkom en ny, 2. Hovedudg. af L.'s

Overs. Ogsaa i de Udg., der kom frem i de
naermest folgende Aar, gjorde L. stadig mindre
iEndringer og Forbedringer. Han oplevede
ialt 10 Originaludg. af sin Overs., men han
havde tillige den ^Ergrelse, at den blev efter-

trykt mange Steder, ofte med stor Skodesloshed,
stundum med vilkaarlige iEndringer og Bygde-
maalspncg. For at saette alle i Stand til at
skelne mellem hans egne Udg. og Eftertrykkene
begyndte han tidligt at ssette Lammet med
Fanen, Korset med Rosen eller ML paa Witten-
berger-Udgaverne. L. lagde ikke Vulgata, men
den hebr. og gr. Grundtekst, til Grand for sin
Overs. Ved Overs, af G. T. brugte han en
Udg. fra Brescia 1494 (hans Eksemplar gemmes
i Berlin), ved Overs, af N. T. Erasmus's Udg.
af den gr. Tekst fra 1519. Under Arbejdet
spurgte han ikke alene Septuaginta, Vulgata,
Santes Pagnini's og Seb. Munsters Overs, (se
lat. B.), men ogsaa den aeldre tyske Bibelovers.
til Raads, og han havde Walahfried Strabos
Glossa ordinaria og Nikolaj fra Lyre's Fortolk-
ninger ved Siden (W. Walther, Die Unabhangig-
keit der Bibeliibersetzung L.'s, i Neue kirkl.
Zeitschr. 1890). Ved Gengivelsen af Apokryferne
fulgte han, for Nemheds Skyld, i Reglen Vul-
gata. Det var ikke hans Formaal at oversatte
Biblen >wie ein Buchstabilist< , men han vilde
gengive de hi. Forf. paa >rent og Mart Tysk«,
og han stnebte overalt efter jaevne, for Menig-

.

mand forstaaelige, Udtryk, og stundum tillod
han sig, for at gore Meningen tydeligere, at
tilfoje et Ord, der ikke findes i Grundteksten,
som t. E. Ordet >allein< i Rom. 3, 28 (W. L.
Krafft, Die deutsche Bibel vor L., sein Ver-
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haltnts* zu dersc]hen und seine Vetdienste urn 1 Udg. 1894) op den rom. Katnlik J. H. Kisie-

die Eibelubcrsetiung. Ilunn 1883; A. lA-hmsmi,
L. s Sprache in seiner Uebersctzung des N. T,'s,

Halle 1K73).

Samlidig med L-'s Overs, frtmkom der, baade
fra hans Venncr* og ban* Modstanderes SideJ
Forsog paa at give tyske Overs, af hele Kiblen

eller enkelte bibetske linger, J. [»angc i Erfurt

oversaite saalerie* de S forste Evgl ., Nik. Krum-
pach fra Querfurt Job- ug nogle af Brevcnc,

og and re gengav Ps, Og flere bibelskc Skr,

1527 udgav AntiLrinitarierne Ludwig Hatzer og
Hans Denck bos Peter Sen Offer i Worms en
Overs, af E

>rofeteme, der ingenlunde var i]dc;

1529 cdkom i Zurich, som Tillarg til Eftct-

trykket af L.'s Overs-, en Gengivelse af Pro-

feterne eg Apokryfcrne (Profeternc ved Zuricbs

Prasler, Apokryferne ved Leo Jud)
r
eg 1530

udkom hele den sank, Zrt richer- Bi he!, der
senere gentagne Gauge blev optrykt med
mindre ^Ecdringer, Fra rom,-kat- Side frem-
kom H. Erasers Overs, af N. T. (Dresden J 527),

makers (MflncLieii 1825^ der oj*s:ta udbrcde* af

dct brEL Blbelselskah, t'r. .V.

28) J-Iyyptiske B„ ae /Egypt, if.

20) +f%thiopl<tk B, kalder man 1 Europa
siden Ifi Aarh. en Overs., af Hi bleu., der i Old-

tide n forfattedes 1 Abessitiien i del aiumitl-
ske Hige. Ovrrsiettelsen folger den gr. Tekst

og cr afTuitet 1 DuLldens Talesprug 1 Axum,
Gee*, Ct forliengst uddod Sprog. Oversoet-

tclsen er ikke Eukeltmands Vierk; den er

aahenbarl Fearful let efterliaandcn, Enkelte Dele

naa maaskc cip 111 4. Aarh.; Krysostomos synes
ni'mlij; aliened e at kcude en Overs, af Bib! en

paa ct Sprng i ,*]thiopien, Oct meste af Overs.

tObdrgr dog Hmeltgvis 5. elk 6. Aarh. Men da
13oger[ic ere ftversalte fra Gr.., Ikke fra Koptisk,

maa d* vitre atldre end den monofysitiske

Spallnitig, der bell skilte Abessinicn fra den
ortudoksc gr. K. Den rcthiop, Bibel er mere
ornfangsrlg c-nd vor

N
idefc den, foruden vore

kanoniike Sk rider, iiidcholdcr . apokryfiskc.

der belt igenncrn er et Laan fra L., kirn at
J

pscuritrpigr-jliske og andre Skrtfter. Tallet paa

enkelte i dogma t. Henseende vijjUge Stedcr

ere ]-ettcJe efter Vulgata; sencre ud^av J<*h.

Etfk hele Biblen (lngolstadt 1537], saalede^ at

K, T. var en. i CI, Henseender nbeldig A&IL«

drjng af Eilmscrs, G, T, en Genoptagelse af dtn
niiriclelalderL B. Det tyske Spro^ var i Eek*
Bibcl saa elendigt, at der ikke kunde vrere

Ta|c om h at den kunde gore L/s Overs. Ban gen
stridig. Heldi^ere var Dom in ikaneren Johannes
Dieltnberger^ der i sin Bibel [Mainz 1537) i GT-
gjonle store Laan bos Luther, i Apokryfcrne
fulglc Llo Jud og i S. T. Eraser. Efter gentagnc
Oniarbejdelier, der navnlig gik ud paa at

bringc Overs, saa na?r til Vulgata som muligt,

fandt den ne *Catholiachc Bibel < en ikke ringc

Ldb red c]se i rom.-kat, Kredse.

] TidtTii Lab Lndsneg der sig raangc Tryk-
fe|| i L'dga%'erne af Luthers B. H og paa fie re

SlerUr maattc: det va?re ouskeligt at kommc
Grundteksten endnu n*rmere og rette enkelte

Fejl. Derfor blev der, navnlig efter Beg. af

18- Aarh,, foretaget fomkl. mindre Til lob til en

Heiision. og i vort Aarh, blev der, paa den ham-
burgske Prasl C, Milnekebergs Tils kynd else,

nedsat et Udvalg Af tyske Teologer a.f forskl.

HeLniiigcr. som akulde forctage en kmpelig
Revision af den luth H. 1Mb? udkom N. T. i

rtviderct Skikkeise. 1B83 b^lc Hiblen (iProbe-

bibclf), og 1492 en enridig Revision, Det
wflrttembergske Bibelselskab bcslutlede straks

at udbredc denne reviderede R., men fra, an den
Side blev den gjort til Gertstand fur en ret s.karp

Kritik, og mange onskede, at man skuldt gaa

vidcre end til »das nutwend ige und nnbe-
deakltche*. Ogsaa 1 Schweiz udkum der (1893)
en Revision af den celdrc Overs, af N, T- "g
Ps., og en Revision af G. T. er i Arbejdc. —
I 1S T Aarh, forsogte bnade Sviermere og Ha-
tiotialister (se t. E. Art. Berteburger-B^ Wert-
beEnier-H., Zinzendorf og Bahrdt) sig dels paa
Overs, af hele liihlen, dels paa Overs, af N. T.

n

Oftt ogsaa med Indledninger og Anmeerkninger,
^- Af tyskc Overs, i 19. Aarh, fortjene isa?r at

»a?vnes den af E. Kautzseh og andre udgivne
Overs, af G. T. (Freibu^ 2. Udg. 1896), E.

fteuss's «f G, T> (i bans Blbelva?rk> Braun-
schweig 1S92— 94), C. Weizsaekera af N. T. (7.

dissc st:ijir fast, der er 81 Bogeiv 48 i G. T. ug

35 i N, T.; men hvllke Boger der ska I regncs

med forudeti vore, derom er man ikke cnig.

Af Bnger i G. T, maa vi na?vne Enoks Hog,

Jubilarerncs Hog, Esra's Apokalypsc; i N, T.

8 Hoger 5ypatios, en Slags Kanrmes- Allercdc

1513 hegyndte man i Europa at udgne Dele

af deu a?fchioijJske Bibel, N. T. tii>des i London-
PtilyjjIoUtn; en bedre L'dgave sky Ides (ved

Piatt) brLtl-^k Hibdselftkab; stoi'e Afsnit af G.

T„ og Here P^eudL-pigrafer ere udgivne af DiH-

mann; 11- Laurence i Oxford har 1810 udgivet

jlsrensio Jaaint ng 1820 Esra's Apokalypse.

Den stbiopiske Overs, er i det bele meget

omhyggclig. imdeictideti meget trn?ffende: men
swrlig kyndigi; i gr. Sprog og bibelske Oldttds-

forhotd have Oversjt.'ttenie Ikke vteret. For-

evrigt er det rnt-'get vunskeligt at bestemme
den oprindclige Tekst, da Overs^ttelsernc i

Tidens Lob ere ormlannede og rettcde fur at

stemrae med andre Oversjcttelser ; man bar

ogsaa omskrevet Ttksten i nogle Hoger for at

gore den mere forstaacllg. Voi'e Makkabarcr-

Boger findes ikke, men i deres Sted findes 1

vffrdilose Skrifter, Foran Bftgerne la?ser mjin

Indholdsangivelscr, laaute fra arabiike Over-

siettelser. Om Synodas se W, Fell: tGanones
Aposlol.f (Leipz. 1ft7l): om Egypt's Kniion se

Dillmann ^Ueber d<*n Umfang ties Bibel kanons
d, abvss. Kh-ebe* iJahrb, der bibk Wlsseiisch.

V. (185 3), V. S.

Om andre Sprog. se Bibelsqlskaher og Ar*

tlklernc om Missioncn og MbinLonsselakaber.

Faksi mile- Prover af de reldste Bibelbaand-

sktifter og de H/ldste O verswttelser fludes L W.
A, Coplngcr, The Bilile and its Transmission

(Lcnidon 14)97).

Bibel selskaber, Omtr. ved Aar 1700 be-

gyndte der at danne sig FoTeninger f«r Ud-
bredelsen af den helUge Skrift^ de vare suni

oftest tillige Missions- ngTraktatselskaber. Eng-

land og Skotland gik 1 Spidsen, Fastlaodet

fulgte forst sencre cfter; dtn von Canstein^ke

Bibelanstalt i Halle 171 J, livorfra der indtil

Aar 1800 udgik 2 Million er Folkeudgaver af

den hi. Skrift, var ikke stottet af noget Sel-

skab. 17S0 dannedes L Basel et Bibel- og
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Traktatselskab met! Forgreninger i Tyskland.

Men Tilblivelsen af Bibelselskaber i storre

SHI falder i 19. Aarh.
Begyndelsen skete med det britiske og

udenlandske Bibelselskab, som stiftedes

i London 1804 og blev Moderen til de evrige.

Blandt dets Faedre bar naevnes den nidkrere

Prsest i Bala i Wales Thomas Charles og Bap-
tistpraesten Hughes. Det stillede sig til Op-
gave »at udbrede de hi. Skrifter 1 den autori-

serede eng. Oversaettelse uden menneskelige
Tilsartninger, Anmaerkninger og Forklaringer, og
at hjtelpe fremmede Lande til Anskaffelsen

af Skrifterne i Modersmaalet«. Om dette For-

maal samledes Episkopale, Presbyterianere,

Methodister, Baptister, Kvcekere, Beforraerte

og Lutheranere. Gennem hele Aarhundredet
har Selskabet haft en blomstrende Udvikling.

I Storbritannien teller det 1137 Hjcelpcfor-

eninger og i fremmede Lande 150. Beret-

ningen fra 1896 angiver en Indtiegt af 213,962

Pund Sterling og en Udgift af 197,756 Pund.
Aarets Skriftudbredelse omfattede henimod 4
Millioner Bibler, Testamenter og mindre Bibel-

<lele. Fra Selskabet er siden 1804 udgaaet ora-

trent 150 Millioner hellige Skrifter i over 300
forskl. Sprog og Dialekter. En >Apokryfstrid«

(se ovenfor S. 116) endte med, at Selskabet ikke
udgiver Bibler med Apokryfer og heller ikke maa
statte udenlandske Selskaber, som holde paa
Apokryferne. En lignende Fejde blev fort mellem
tyske Selskaber i 1853—55. Det britiske Sel-

skab * omspsender med sine Agcnturer alle

Verdensdele og retter for Tiden navnlig sin

Opmajrksomhed paa rom.-kat. Lande og paa
Hedningelandene, hvor det virker sammen med
Missionen, medens det soger at kunne traekke

sig tilbage fra udenlandske evangelske Egne,
hvilket dog hidindtil kun er sket for Hollands,

Sverig-Norges, Danmarks og tildels for Schweiz's
Vedkommende.

Englands Eksempel affedte Oprettelsen af
lignende Selskaber, ofte med britisk Under-
stettelse, i Basel 1804, Preussen 1805, Finland,

Wurttemberg og Paris 1812, Danmark, Sverig,

Sachsen og Elberfeld (det bergiske) 1814, Holland
1815, Husland og Norge 1816, Baden 1820,

Baiern 1833 o. fl. Blandt disse have for

Tiden navnlig det preussiske og det wurttem-
bergske Selskab en meget omfattende Virksom-
hed. Allerede 1815 forlangte det preussiske

Selskab en Revision af Luthers Bibelover-

saettelse; men 80 Aar hengik inden 0nskets
Opfyldelse. Sterre end alle de europaeiske

Selskaber, undtagen det britiske, er det
nordamerikanske i New York, stiftet 1816.

Det har 2 Gauge gennemkolporteret hele

Nordamerika. Med en aarlig Indtiegt af o. */t

Million Dollars virker det ogsaa udenfor Hjem-
landet og har Bogtrykkerier i 7 forskl. Lande.
Fra dette Selskab er der udgaaet 60 Millioner

hi. Skrifter.

I Danmark havde Bibelsagen haft virksomme
Venner, forinden den britiske Indflydelse spore-

des. Fra 1771 anvendtes Renten af 20,000 Rdl.,

et Legat af Kebmand Lauritz Stistrup i Hobro,
til Uddeling af Bibler. Det asketiske Selskab
paa Fyn havde i en Aarnekke udgivet 200
Rdl. i samme Ojemed; ligeledes var der Le-

gater, stiftede af Praester, i mange Sognc. Da

kom den engelske Prccst Dr. Henderson, en af
det britiske Selskabs Sekretaerer, til Koben-
havn i Anledning af en islandsk Bibelover-
seettelse, som Engleenderne udgav 1813, og
hans Paavirkning fremkaldte Oprettelsen af
Bibelselskabet for Danmark, blandt hvis forste

Masnd maa nsevnes Biskop F. Munter og J. P.

Mynster. Frederik VI tilsagde det sin Beskyttelse

16. Juli 1814. Ved Legater fra forskellige og
en Gave paa 500 Pund Sterling fra England
fik det en Kapitalformue, som forogedes isier

med en Gave fra Kongen paa 4000 Rdl. og
nye Tilskud fra England. Selskabet virkede
ogsaa for Revision af Bibeloversaettelsen (N. T.

1819, G. T. 1871, ny Begiering om Revision ar
N. T. 1884, enduu ikke afsluttet) og for Tilveje-

bringelsen af Oversaettelser for Bilandene paa
Kreolsk, Faeroisk, Grenlandsk, og bidrog meget
til Bibellsesningernes Opkomst. Fra 1855 vir-

kede tillige i Kobenhavn et britisk Agentur,
hvis nidkeere Arbejde lcenge stillede det danske
Selskab i Skygge. I det sidste Tiaar har sidst-

ncevnte, ikke mindst ved en aarlig Kirkekollekt
paa Nytaarsdag, arbejdet sig saaledes op, at det
britiske Selskab kunde tnekke sig tilbage 1895.
Skriftudbredelsen er siden 1887 steget fra 4000
Ekspl. til 54,000 i sidste Aar. Siden dets Stif-

tclse er der fra det danske Selskab udgaaet
624,848 hellige Skrifter.

I Sverig har Bibelselskabet Kongen til Pro-
tektor og stettes i sin Virksomhed af Dom-
kapitlerne. Siden dets Stiftelse i 1814 har det
udsendt 1,152,811 hi. Skrifter. Bibelsagen frem-
hjffilpes tillige af et Selskab i GOteborg og af
Fosterlandsstiftelsen.

Det norske 80-aarige Selskab har Stifts-

komiteer over hele Landet og finder levende
Tilslutning. Ved Oprettelsen fik det Hjslp
fra England, men har, ligesom det svenske,
arbejdet sig frem til at kunne baere hele Bibel-

arbejdet i Norge uden fremmed Assistance
siden 1895. Siden 1816 har det udbredt
668,250 hi. Skrifter.

Ogsaa et Par rom.-kat. Bibelselskaber bleve
stiftede i Aarhundredets Begyndelse, 1805 i

Regensburg og 1815 i Heiligenstadt. Men fra

1817 begyndte under Pius VII Pavestolen at
bekaempe Bibelselskaberne; de folgende Paver
have fortsat dermed, indtil ogsaa Leo XIII i Kon-
stitutionen Offlciortim ac Munerum af 24. Jan.
1897 har sat alle Bibelselskabsudgaver paa Listen
over forbudte Boger. A. S. P.

Bibelsk Filologi er den Del af Sprogviden-
skaben, som omhandler de Sprog, i hvilke de
bibelske Skrifter ere affattede. — 1) G. T. De
gltestlige kanoniske Beger ere skrevnc paa He-
braisk med Undtagelse af de aramaiske Stykker
Jer. 10, 11; Dan. 2,4—7,28: Esra 4,8—6,18;
7, 12—26. I Oldkirken havde kun enkelte Kirke-

laerere, fremfor alle Hieronymus, Kendskab
til G. T.'s Grundsprog; men ogsaa Jedernes
Studium af G. T. i de orientalske Skoler naaede
i dette (det talmudiske) Tidsrum og de 4 forste

Aarh. af Middelalderen (den massoretiske Pe-
riodc) kun i ringe Grad til nogen egentlig

filologisk Bearbejdelse af Teksten. Derimod
tager fra 10. Aarh. med den jodiske Viden-
skabeligheds Overfarelse til Vesterland Sprog-
studiet, fremmet navnlig ved Forbindelsen
med Araberne, et nuegtigt Opsving. Beromte
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jediske Sproglserde i den nu folgcnde Tid ere

f. E. Saadja, Juda Chajjug, Abul Walid, Raschi,

Aben Esra, David Kimchi, Isak Natan og paa
Reformationstiden Elias Levita. I Kirken
bavde i den senere Middelalder enkelte, f. E.

Nicolaus fra Lyra, hebraiske Sprogkundskaber.
Grondkeggende Betydning for Kirken flk J.

Reochlin (Rudimenta linguae hebraicae 1506,

2. Udg. ved Seb. Mfinster 1537), og i den
felgende Tid trader Kirken i Forgrunden med
Hensyn til det hebraiske Sprogstudium, idet

man dog i Isengere Tid vtesentlig indsknenker
sig til Samling og Bearbejdelse af det af tid-

ligere jediske Laerere ydede. Stor Beremmelse
vandt navnlig den asldre Buxtorf, samt ved
selvstandigt Arbejde paa Syntaksens Omraade
Salomon Glass (Philologia sacra 1623 f.). Fra
Midten af 17. Aarb. kommer Studiet i det bele
iod i friere Former, navnlig ved de ovrige

semitiske Sprogs Inddragelse under Undersogel-
scn. Grundlaegger af den moderne gltestlige

Filologi er W. Gesenius (>Ausfuhrl. Lehrgebaude
der hebr. Sprache< 1817; Thesaurus philol.-

crit. linguae Hebr. et Chalet. Veteris Testa-

mend 1829 f., fuldendt af Roediger; desuden
Haandbegerne til Grammatik og Leksikon, som
i Bearbejdelse stadig oplaegges paany). Blandt
nyere Arbejder ere at naevne: Grammatiker
af Ewald (8. Oplag 1870), Olshausen (1861),

B6ttcher (I— II, udg. af MOhlau 1866—68),
Stade(I 1879), K5nig(I—II, 1, 1881—95), Strack
(hvis Formlasre er oversat paa Dansk og udg.
1885 sammen med Syntaks af Buhl, 2. Opl. 1897),

Kautzsch (26. Opl. af Gesenius 1896), Driver
(The Use of the Tenses in Hebrew, 3. Opl. 1892).

Lexika af Furst (1857—61), Siegfried-Stade

(1893), Buhl (12. Opl. af Gesenius 1895). Kon-
kordanser af Furst (1840) og Mandelkern (1896).

Aramaiske Grammatiker af Kautzsch (1884),

Strack (1896), Marti (1896). Om Literaturen se

foiwrigt i J. C. Wolf, Bibliotheca hebraea
1—IV (1715 f.), Gesenius, Gesch. der hebr.
Sprache (1815), Furst, Bibliograph. Handbuch
der jfldischen Lit. I—HI (1849—63), Stein-

schneider, Bibliograph. Handbuch fiber die Lit.

fur hebr. Sprachkunde (1859). — 2) N. T. er
shrevet paa Gnesk, naermere hellenistisk Gnesk,
hvis vigtigste litenere Mindesmaerke foruden N.
T. er Septuaginta. Hellenister kaldes i N. T.

Up. G. 6, 1; 9, 29; ikke derimod 11, 20, hvor
Lsesemaaden Hellenisterne er uaegte) de gnesk-
talende Jeder. Deres Sprog var en ved Op-
tagelse af hebraiske Bestanddele modiflceret
Form af det >faellesc graeske, der i Tiden efter

Alexander den store afloste de gamle gr. Dia-
lekter. Den ntestlige Filologi gaar altsaa del-

vis ind under den aim. gneske. Efter at i 17.

og 18. Aarh. den puristiske Strid 3: Striden
om, hvorvidt N. T.'s Sprog er rent Gnesk eller

har Hebraism er, var afgjort med Puristernes
(f. E. Pfochen, Georgi, Schwarz) definitive Neder-
lag, og efter at Studiet af N. T.'s Sprog derpaa
var kommet ind i sundere Former, grundlagde
Winer den nyere metodiske Behandling af dette
med sin > Grammatik des ntestlichen Sprachi-
diomsi (1822), et Vaerk, der ganske refor-

merede den ntestlige Eksegese (7. Opl. besorget
af Lunemann 1867; 8. Opl. ved Schmiedel er
under Udgivelse). Nyere gramm. Arbejder ere:
Blass, Gramm. des ntestlichen Griechisch 1896;

Viteau, Etude sur le Grec du N. T. (I, le verbe
1893; II, Sujet, complement et attribut 1896).

Nyere Lexica ere: Wahl, Clavis NoviTest., 3. Opl.
1843; Grimm, Lexikon Graeco-latinum in libros

Novi Test., 3. Opl. 1888 (Bearbejdelse af Wilkes
Clavis N. T.); Cremer, Bibl.-theol. Worterbuch
der ntestlichen Gracitfit, 8. Opl. 1895. Konkor-
danser af C. H. Bruder (4. Opl. 1887—88) og
af W. F. Moulton og A. S. Geden (Edinburgh
1897). /. C. J.

Bibelsk Teologi er i og for sig en flertydig

Betegnelse. Snart bruges Udtrykket om den
Retning i Teologien, der vil holde sig til Biblen
alene, i Modsastning til de mere dogmatiserende
Retninger, der holde sig til Kirkelaeren — snart

om hele den Del af den teol. Videnskab, der
sysselsaetter sig umiddelbart med Undersogelsen
af den hi. Skrift, altsaa vtesentlig enstydigt med,
hvad man plejer at samle under Beneevnelsen den
eksegetiske Teologi (Eksegesen og alledens Bifag).

Men i vore Dage bruges Navnet seedvanlig i sneev-

rere Betydning om den Disciplin indenfor den
eksegetiske Teologi, der sastter sig til Opgave at

give en historisk-genetisk Fremstilling af de
religios-seedelige Tanker og Leerdomme, som ere
indeholdte i den hi. Skrift. Deune Opgave er

en rent historisk. Det er ingenlunde vejledende,

naar man har bena;vnet denne Disciplin som
>bibelsk Dogmatik< ; thi for det forste vil den
bibelske Teologi ikke blot give Skriftens Dogma-
tik, men ogsaa dens Etik, og dernest maa al

Dogmatik vrere systematisk, ikke historisk. En
bibelsk Dogmatik maatte dcrfor vtere en Ud-
foldelse af Frelsessandhedens System, saalcdes

som dette fremgaar af den under eet betrag-

tede Skrift; men den bibelske Teologi vil frem-
stille den i Biblen indeholdte religiose Sand-
hed ikke blot i dens Enhed, men ogsaa i

dens af Individualiteternes og Udviklingsstadier-

nes Forskelle felgende Mangfoldighed. Snarere
skulde den bibelske Teologi kunne kaldes >den
reldste Dogmehistorie< ; men ogsaa dette Navn
vilde vaere vildledende; thi N. T. er ikke den
kristelige Dogmeudviklings forste Led, men
staar udenfor og over den som dens Kilde og
Norm. Dogmehistorien er Udtryk for Menig-
hedens fremadstreebende Troserkendelse ; N. T.

derimod udtrykker den ufejlbare Troserkendelse,
hvormed Herren bavde udrustet sine forste Vid-
ner, og som derfor altid maa staa som Menig-
hedsudviklingens Ideal og Rettesnor.

Heraf fremgaar den bibelske 'Teologis store

Betydning: Kirken kan aldrig slaa sig til Ro
med sin egen overleverede Laere som det

fulde Udtryk for den kristelige Troserkendelse,

men maa bestandig foreholde sig Skriftens fuld-

komne Fremstilling som Spore til Fordybelse
og Fremskridt.
Den bibelske Teologi kunde ifolge sin Natur

ferst ventes at fremkomme indenfor den nyere
Protestantisme. I Romerkirken er der ingen
Trang til et saadant Arbejde; thi den fuld-

komne Overensstemmelse mellem Skriften og
Kirkelceren er given med Troen paa Kirkens
Ufejlbarhed. Reformatorerne blottede Falsk-

heden af denne Forudsaetning og knevede Tros-

lsrens Fornyelse i Overensstemmelse med Skrif-

ten; de sksenkede ogsaa virkelig Kirken en i

alt vaesentligt skriftmeessig Dogmatik, idet de
under Skriftens Vejledning fremstillede den Tros-
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erkendelse, der levede i dem; men de skred
endnu ikke til den anden, rent historiske Op-
gave: at fremstille den Ltere, der foreligger i

Skriften forud for den dogmehistoriske Ud-
vikling. Langt mindre kunde den folgende Tid
fole sig tilskj'ndet til at optage dette Arbejde

:

dels manglede man Blik for Aabenbaringens
historiske Fremskriden, dels stolede man uden
videre paa Skriftmressigheden af Reformatorer-
nes Laere, saa at man indsknenkede sin Skrift-

behandling til en Udvikling af de dogmatiske
Bevissteder. Men Tiderne forandrede sig. Teo-
loger som Calixt og Coccejus vakte Opmaerksom-
hed for, at Aabenbaringen er en fremskridende
Historie, og at der navnlig er en indgribende
Forskel mellem G. og N. T. Pietismen betonede
staerkt Skriften som den kristelige Opbyggelses
Kilde, men havde intet Kald til en videnskabelig

Fremstilling afdens Laercindhold. Med Rational-

ismen vaagnede Kritiken overfor Kirkelaeren og
dens Skriftmaessighcd ; derfor maatte den bibel-

ske Teologi nu blivc en vigtig Del af det teo-

logiske Arbejde; fra den Tid stammer baade
Navnets almindelige Brug og Bestemmelsen af

Disciplinen som en rent historisk (Gabler, 1787).

Men en virkelig historisk, tendensfri Behand-
ling kunde den hverken faa af Rationalismen,

der mente, at den bibelske Kristeudoms Kerne
var de almindelige religiose Fornuftsandheder,

eller af Supranaturalismen, der vsesentlig kun
vilde indromme en formel Forskel mellem Skrift

og Kirkelsere. Et betydningsfuldt Fremskridt
betegnes da ved De Wettes >Biblische Dogmatik<
(1813; 3. Udg. 1831); han adskiller G. og N.

T. og atter indenfor det forste de to Stadier:

HebraismeogJodedom, indenfor det andet : Jesu
Laere og Apostleues Ltere. Et videre Fremskridt
var det, at man omtrent samtidig begyndtc at

udsondre de enkclte apostolske Laeretyper som
Udtryk for Individualiteternes Mangfoldighed i

Opfattelsen og Tilegnelsen af den samme Kristen-

dom. De modneste Frugter af det bibelsk-teo-

logiske Arbejde, saaledes som det udfortcs ved
Aarhundredets Midte, foreligge i G. F. Oehlcrs
>Theologie des alten Test's* (udgivet 1873 af hans
Son), i C. F. Schmids >Biblische Theologie des n.

Test's* (ligcledes udgivet efter hans Dad, 1853)og
for hele Skriftens Vedkommende i det frem-
ragende og originate Vaerk af J. C. K. v. Hofmann

:

>Der Schriftbeweisc, 2. Udg. 1857 f. — Siden den
Tid er der indtraadt en urolig Gaeringsperiode for

alle disse Undersegelser. Den sidste Menneske-
alders gltest. Kritik har i sterre eller mindre
Grad paavirket alle Fremstillinger af den gl.-

testl. Teologi. I den yderligst gaaende Skik-

kelse viser dette sig i R. Smend's, >Lehrbuch der
alttestl. Religionsgeschichtc*, 1893, og i A. Kay-
scr's »Theologie des alt Test's* , 2. Udg., bearbej-

detaf R. Marti, 1894; besindigere hos H. Schultz,

>Alttestl. Theologiec, 5. Udg. 1896, hos A.

Dillmann, >Handbuch der alttestl. Theol.< 1895,

og isaer hos E. Riehm, >Alttestl. Theol.c 1889.

Man tor vistnok forudsige, at disse Undersogelser
ville hidfore en Korrektion af mange nedarvede
Forestillinger om Enkelthedcr, men ikke ville

kunne svaekke Troen paa G. T.'s Karakter som
guddommelig Aabenbaring eller Kirkens Hoved-
betragning af G. T. som hellig Skrift. — For
N. T.'s Vedkommende udgik Gaeringen fra >TQ-
bingerskolenc (F. C. Baur), der betragtede de

ntest]. Skrifter som Led i Kristcndommens egen

Tilblivelsesproces, der skal vaere gaaet igennem
skarpe Modsaetninger og haarde Kampe og have

strakt sig ned til sidste Halvdel af andet Aarh.

Derved bleve de nytestl. Beger stillede i Raekke

med de Skrifter, vi have fra den senere Del

af dette Tidsrum; Gnensen mellem kanoniske
og ikke-kanoniske Skrifter ophacvedes, og N.

T. maatte ophore at vaere Norm og Regel i

den kirkelige Betydning. Skont ingen Iaengere

forsvarer Enkelthederne i Baurs Paastande, vir-

ker den samme Hovedopfattelse dog paa mange
Maader i Nutidens >liberale< Teologi, saaledes

som det kan ses i E. Reuss: >Histoire de la Theo-
logie chretienne au siecle apostolique< (I— II,

3. Udg. 1864) og i H. J. Holtzmanns nylig ud-

komne >LehrbuchderneutestI.Theologie< (I—II.

1897). Men Grundbetragtningen stridcr aaben-

bart baade mod de oeldste udvortes Vidnes-

byrd om Skrifternes AfTattelsestid og mod det

Indtryk af en aandelig Sfaereforskel mellem
kanoniske og ikke-kanoniske Skrifter, som paa-

neder sig enhver uhildet Laeser med kristelig

Sans; derfor kan Kirken ingenlunde fole sig

rokket i sit gamle Forhold til N. T. Den kirke-

lige Grundbetragtning har paa dette Omraade
fremragende Reprassentanter i G. V. Lechlcr

(Das apostolische und das nachapostolische
Zeitalter, 3. Udg. 1885) og i B. Weiss (Lehr-

buch der biblischen Theologie des N. T., 6.

Oplag 1895; jvfr. W. Beyschlag, Neu testamen tl.

Theol., 2. Udg. 1896). Trods uundgaaelige Uenig-
heder i det enkelte, er der indenfor Protestant-

ismens >positive< Retninger en stor og gennem-
gaaende Enighed i Forstaaelsen af N. T.'s Ind-

hold. P. M.
Bibeltekst. 1) Det gl. Test's Tckst. Den

gltestlige Teksts Historie soger at bestemme de
Forandringer, som Teksten siden Skrifternes Af-

fattelse har gennemgaaet. Disse Forandringer
ere dels af rent udvortes Art, dels angaa de
Tekstens Indhold. —

1) Ydre Forandringer. At Israeliteme i

den gltestlige Tid ved visse Lejligheder have
til Skrift benyttet Tavler af stift Materiale.

fremgaar af Here Steder i G. T. (Jes> 8, 1 ; 30.

8; Hab. 2, 2; jfr. Lovtavlerne 2 Mos. 24, 12:

32, 19; 34, 1 osv.); men at saadanne nogen-
sinde have vaeret anvendte til vore gltestlige

Skrifter, kan ikke paavises. Almindelig skreves
Boger paa Bogruller (Jer. 32, 14; 36, 14; Hes.

2, 9; Sak. 5, 1; Ps. 40, 8), vel af Skind eller

Papyrus. Naar man ved Siden af Rulleformen
har begyndt at benytte Hefteformen (vor Bog-
form), kan ikke med Sikkerhed siges, vel om-
trent paa Kristi Tid. Skrifttegnene omfattede
i Hebraisk, saavel som i de evrige semitiske
Alfabeter, oprindelig kun Konsonanter, idet

man dog tidlig begyndte at betegne visse

Vokallyde med beslsegtede Konsonanters Tegn
f. E. langt e og t med /, o og u med v.

Mangelen af egentlige Vokaltegn var, saalienge

Sproget endnu levede som Talesprog, ikke i

nogen sterre Grad folelig, saameget mere som
i de semitiske Sprog Ordenes Rodbetydaing
er knyttct til og altsaa tilstrsekkelig betegnet
ved Konsonanterne. Den Konsonantskrift, som
Israeliteme i den aeldre gltestlige Tid b*-
nyttede, brugtes f. E. ogsaa af Fonikerne og
kendes, foruden fra fonikiske Indskrifter, tillige
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f. E. fra Siloahindskriflen, Mesaindskriften og de
samaritanske Bibelhaandskriftcr. Men i Lobet
af dc sidste Aarhundreder for Kristus ombyttede
Jederne deres gamle Skrifltegn med Tegn af

den araraaiske Type, hvoraf Kvadratskriften
udviklede sig. Ogsaa antog Jederne jo paa
denne Tid det aramaiske Sprog (se d. Art.)

som Talesprog. Ifelge den jediske Tradition
skyldes Indferelsen af de nye Tegn Esra; men
utvivlsomt er Overgangen foregaaet gennem
en laengere Udvikling. At Jederne o. Aar 400
endnu benyttede det gamle Alfabet i Lov-
haandskrifterne, kan man vel slutte af, at Sa-

maritanerne beholdt det Et Vidnesbyrd om,
at de nye Skrifttegn paa Kristi Tid vare
trsengte almindelig igennem, foreligger i Mt.

5, 18, bvor j er betegnet som et ganske lille

Bogstav, hvilket ikke passer til den aeldre

Skrift. Ferst i Middclalderen (o. 7. og 8. Aarh.)

fik Jederne, ved Massoreternes (se d. Art.) Ar-
bejde, et gennemfort Vokalsystem, bestaaende
af Punkter og Streger over og under Konso-
nanterne, hvortil sluttede sig et Accentuations-
system, der tjener baade til at angive Ton-
stavelsen i Ordet og til at klargere Ordenes
indbyrdes Forhold i SaHningen, virke som
Interpunktionstegn. Lovbaandskrifter til syna-
gogal Brug skulle stadig veere i Rulleform og
upunkterede. Ved Siden af det almindelige
Punktsystem, ssedvanlig kaldet det tiberiensi-

ske, benyttedes lios de babyloniske Jeder tillige

et afvigendc System, almindelig kaldet det baby-
loniske. — Til at adskille de enkelte Ord bar
man i gammel Tid vistnok ofte benyttet ct

Punkt eller en Streg, men konsekvent gennem-
fort kan denne Betegnelse naeppe have vaeret,

da Septuaginta ofte adskiller Ordene ander-
ledes end den overleverede Grundtekst. Vers-

inddelingen gaar, under megen Vaklen, langt

tilbage; den nugseldende Versinddeling skyldes

rimeligvis Massoreterne. Kapitelinddelingen,

saaledes som vi nu have den, er fra Vulgata,

hvor den gennemfertes i 13. Aarh., i Bom-
bergerbiblen 1521 overfort til Grundteksten,
samtidig med at Septuagintas og Vulgatas

Deling af nogle historiske Skrifter (Sam., Kong.,

Kren. og Esra-Neh.) optoges ogsaa i Grund-
teksten. — De vigtigste seldste trykte Udgaver
af G. T.'s Tekst ere Soncinobiblen 1488, Ud-
gaven i Komplutenserpolyglotten 1514—47, de
Bombergske Udgaver 1517 og senere, Jakob
ben Chajims rabbinske Bibel 1525—26. Senere
Udgaver ere f. E. Buxtorfs Haandudgave 1611

og rabbinske Bibel 1618 f. samt Athiasudgaven
1661 f., der blev Grundlag for mange senere

f. E. v. d. Hooghts, Hahns, Theiles; videre Ud-
gaverne i Antwerpener-, Pariser- og Londoner-
polyglotten. Tekstudgaver, der i Korrekthed
overgaa alle tidligcre, ere i nyeste Tid givne
af Baer (undtagen til 2—5 Mos.) og Ginsburg. —

2) Indre Forandringer. At den gltestlige

Tekst ogsaa reelt er undcrgaaet Forandringer
i Tidens Leb, ses bl. a. og naermest af, at flere

Stykker af G. T. forekomme mere end in Gang
i G. T. og det i forskellige Former, hvis Af-

vigelser i hvert Fald tildels ikke skyldes For-

fatterne, men den senere Overlcvering af

Teksten. Saadanne Dobbelttekster ere 2 Kong.
18,13 — 20,19 * Jes. 36—39; 2 Kong. 25 *
Jcr. 52; 2 Sam. 22 + Ps. 18; sterre Stykker

i 1 og 2 Kron. £ Stykker navnlig i 2 Sam. og
1 og 2 Kong. Men videre Materiale til Er-
kendelsen af Forandringer af den oprindclige

Tekst yde dels de bevarcde Haandskrifter samt
den jediske Tekstoverlevering, Massora, dels

de gamle Oversrettelscr, hvorhos tillige Samari-
tanernes Lovbaandskrifter komme i Betragt-

ning. Det viser sig, at Forskellen mellem Haand-
skrifterne, af hvilke forevrigt intet med Sikker-

hed er aeldre end 10. Aarh., og som altsaa ere

langt yngrc end vore a?ldste nytestlige Haand-
skrifter, i det hele taget ere meget smaa, at

ligeledes Massoraen, der delvis gaar langt

laengere tilbage i Tidcn end vore Haandskrifter,

naesten helt igennem beknefter disses Tekst,

men at dc gamle Oversaettelser ofte byde en
anden Tekstform, der vel i de allerfleste Til-

faeldc er ringere end den i Haandskrifter og
Massora overleverede, men dog hyppigt tjener

til at korrigere denne. Sterst Betydning for

det tekstkritiske Arbejde har her den sidste

gr. Overs. Septuaginta, mindre de aramaiske
Overs., Targumer, medens den, syriske Overs.,

Peschitta, og de yngre gr. Overs, af Akylas,
Theodotion og Symmakos samt Hieronymus's
latinske Overs, have en underordnet Betyd-
ning. Alt i alt viser det sig, at den af Haand-
skrifterne repraesenterede Tekstform kan i alt

vaesentligt forfelges tilbage til Overgangen fra

forste til andet efterkristelige Aarh., at man
altsaa fra den Tid har vist en beundringsvaerdig

Nejagtighed i Afskrivningen, men at man i

Tiden inden Kristus har vaeret mindre neje-

regnende, og at der mellem de da benyttede
Haandskrifter bar vaeret betydelige Forskelle.

Den omtrent Aar 100 cfter Kristus indtraadte

Konformitet kan da naeppe forklares anderledes
end ved den Antagelse, at paa den Tid en be-

stemt Tekstform er bleven autoriseret af Je-

derne og meget hurtig er tncngt igennem hos
dem. Alle de ovenfor naevnte trykte Udgaver
gengive denne (den massoretiske) Tekst. Siden
1893 geres af en Raekkc Laerde, under Ledelse

af P. Haupt, et Forseg paa med Benyttelse af

alle tekstkritiske Hjaelpemidler at fremstille en
Tekst, der saavidt muligt naermer sig den op-
rindelige (Buhl, Den gammeltestamentlige Skrift

-

overlevering 1885; tysk Udgave: Kanon und
Text, Leipz. 1891). J. C. J.

2) Det ny Test's Tekst Den graeske Tekst
i de nyere tekstkritiske Udgaver af det N. T. er

Resultatet af flere Aarhundreders Arbejde paa
at komme den oprindelige Tekst saa neer som
muligt gennem en kritisk Sigtelsc af den Tekst
som for Bogtrykkerkunstens Opfindelse gennem
talrige Afskrifter og Afskriftcrs Afskrifter lidt

efter lidt havde undergaaet sterre eller mindre
Forandringer. Der kan nemlig i Tekstens Hi-

storic skelnes mellem en Forfalds- og en Re-
stitutionsperiode, den haandskrevne og den
trykte Teksts Historie.

Den haandskrevne Tekst De oprinde-

lige Haandskrifter, som de udgik fra For-

fatternes Haand eller rettere fra deres Diktat,

have vi ikke; efter al Sandsynlighed have de
vaeret skrevne paa det ikke saerlig holdbare
Papyrus, ere allerede tidlig ved flittig Brug
blevne opslidte og erstattede ved Afskrifter. I

Begyndelsen anvendte man ligeledes Papyrus
til disse, og Begerne, eller rettere de enkelte
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Skrifter, liavde Rulleform; Skriflen var den
saakaldtc Uncialskrifl, opretstaaende stive, store

Bogstaver, uden Adskillelse mcllem Ordene,
uden Interpunktion og Accenter, uden sterre

Ophold ved en Sretnings eller et Afsnits Opher
(scriptio continua). Med denne Tekst er der i

Tidens Leb foregaaet 1) dels ydre 2) dels indre

Forandringer, tilfteldige eller forsaetlige. — 1) De
ydre Forandringer have haft mindst Ind-

flydelse paa selve Teksten, de angaa Skrive-

materialet, Bogformeu, Skriflen. Interpunk-

tionen, Accentuationen, Kapitel- (og Vers-) Ind-

delingcn. Papyrus blev i det 4. Aarh. aflest af

det mere holdbare Pergament, som kunde be-

nyttes paa begge Sider, hvorfor Rulleformen for-

svandt og gav Plads for den almindelige Bogform
(codex), undertiden blev den gamle Skrift vasket

af, og Pergamentet igen benyttct til anden Skrift

(Palimpsester — codices rescripti) ; fra det 8.—9.

Aarh. brugtes det saakaldte >Bomuldspapir<

(?), fra det 13. Kludepapir. Den stive Uncial-

skrifl holdt sig til 8.-9. Aarh.. dog havde Bog-
staverne allerede fra 7.—8. Aarh. faaet en Hcld-
ning til hojre, og efterhaanden aflostes den af

Kursivskriften, hvor Bogstaverue indbyrdes ere

forbundne, og hermed fulgte Adskillelsen af

Ordene og Interpunktion, som der tidligcre

kun var gjort mindrc Tillob til; Accentua-
tionen begyndte for de nytestlige Haandskrifters
Vedkommende fra det 6. og blev almindelig i

det 8. Aarh. Vor nuvau-ende Kapitelinddeling

stammer fra Stephan Langton, iErkebiskop af
Canterbury i det 13. Aarh. (naeppe fra Hugo
a St. Caro), hvorimod Versinddelingen forst er
kommen ind med den trykte Tekst ved Robert
Stephanus 1551. — 2) De indre Forandringer
1 Tekstcns Ordlyd, de saak. Varianter, hvis
Antal kan synes saa overvasldende, medens dog
kun et forsvindende Antal har Betydning m.
H. t. Meningen, skyldes just, at Haandskrif-
terne ere blevne afskrevne saa utallig mange
Gange; de kunne enten va?re a) tilfteldige

eller b) forscetlige. a) De tilfsldige kunne
henfores enten til et Fejlsyn hos Afskriveren
(herundcr de saakaldte homoioteleuta, hvor
Ord eller Saetninger ere faldne ud, fordi de
ende med samme Bogstaver som det umiddel-
bart foregaaende), eller til, at han ved Diktat
har hort fejl (herunder de saakaldte Itacismer,

en Sammenblanding af forskellige Vokaler og
Diftonger, der i det senere Sprog alle ud-
taltes som »i« — f. E. Peilatos og Pilatos),

eller til at han har husket fejl (f. E. ved
Sammenblanding afSynonymer: Gud og Hen-en,
Jesus og Kristus, eller ved Omstilling af Ord);
eller vedkommende har manglet Kundskab eller

Forstaaelse (Gennesaret Andes saaledes stavet

paa 9 forskellige Maader). b) Ved de forsaet-
lige Rettelser skal man ikke blot taenke paa
bevidste Forfalskninger i dogmatisk Interesse,

men navnlig paa saadanne, som i god Tro ere
foretagne for at forbedre Sprogct eller Me-
ningen, historisk-kritiske (naar Jeremias Mt.
27, 9 blev rettet til Sakarias) og harmonistiske
(af Hensyn til andre Evangelier). Dog kan det
ikke naegtes, at der ogsaa Andes dogmatiske
Rettelser, srerlig i Haeretikernes Skrifter, selv
om det for de flestes Vedkommende kan godt-
gores, at de ikke ere foretagne med Bevidsthed
eller i ond Hensigt, ja at Ha?retikerne undertiden

have fulgt den oprindelige Laesemaade. — Det
tekstkritiske Apparat, som nu foreligger,

og hvorudfra man soger at naa tilbage til den
oprindelige Tekst, er, foruden de grteske Haand-
skrifter, Haandskrifterne til de aeldste umiddel-

bare Oversaettelser og de oldkirkelige For-

fatteres Citater af N. T. Af Haandskrifter have
vi 90 Uncialhaandskr., o. 1000 Kursivhaandskr.,

hvortil der endnu kommer o. 400 Lektionarier;

kun de fserreste indeholde hele N. T., de fleste ere

til Evangelierne, og det er derfor blevet Skik

at tale om Haandskr. til Evangelier, til Paulus's

Breve osv., saa at de Haandskr., som indeholde

Here Grupper af Skrifter, taelles Here Gange.

Uncialhaandskr. benaevnes med store latinske

Bogstaver A, B, C osv. (Cod. Sinaiticus K, det

forste af de hebraiske Bogstaver), Kursiv-

haandskr. med arabiske Tal 1, 2, 3 osv.; baade
Bogstaver og Tal begynde forfra ved de for-

skellige Grupper, hvorved der er den Ulempc',

at samme Bogstav eller Tal ikke altid beteguer
samme Haandskr.
Den trykte Tekst. Den forste trykte Ud-

gave af N. T. blev foranstaltet af den bekendte
Kardinal og Statsmand Francisco Jimenes som
en Del af et storre Vserk, den saakaldte Complu-
tenser-Polyglotte (Byen Complutum a: Alcala);

den var allerede faerdig 1514, men udkom forst

1522. Derved lykkedes det Boghandler Froben i

Basel at komme i Forkobet med en Udgave af

1516, der var besorget af Erasmus, under Med-
virkning af Gerbel, Capito og Okolampadius.
Ikke ret mange Haandskr. ere benyttede til

denne Udgave, som senere udkom paany 1519,

1522, 1527, 1535, til Dels rettet efter Compluten-
ser-Udgaven. De naermest folgende Udgaver
bygge vresentlig paa disse to ; sterst Betydning fik

Robert Stephanus's 3. Udg. 1550, som vel

stetter sig til Erasmus's 5. Udg., men tlllige

giver Varianter fra andre Haandskr., og paa
Stephanus's stetter sig igen Bezas talrige Udg.
De her mevnte danne atter Underlaget for

Brodrene Elzevirs Udgaver i Leiden 1624 og
1633, af hvilke den sidste i Fortalen benaevnes

som den Tekst, der var anerkendt af alle

(textus ab omnibus receptus). Det var den
Gang kun en • usand Paastand af det driftige

Boghandlerflrma, men det blev naesten til en
Sandhed, idet textus receptus paa Grund af sin

Hensigtsmaessighed og gode Tryk vandt al-

mindelig Udbredelse og en naesten hellig An-
seelse, saa at det blandt Teologerne, som holdt
paa Verbalinspirationcn, regnedes for Ktetteri

at afvige fra den, og i mange Aar blev den en
vaesentlig Hindring for Fremkomsten af en
bedre Tekst. Imidlertid gjordes der i det 17.

Aarh., saerlig i England af Brian Walton, John
Fell og John Mill et betydeligt Arbejde i Ret-

ning af Indsamling af Varianter (o. 30,000) fra

forskellige Haandskrifter og Faedre; det fort-

sattes i det 18. Aarh. af Edward Wells, der
forsogte at forandre text, rec., medens Richard
Bentley efter Mills Forbillede gjorde et svagt
Tilleb til ved Anvendelsen af en genealogisk
Metode at naa til en Tekst, der var 1 Over-
ensstemmelse med den latinske Tekst fra 4.

Aarh. Ogsaa i Holland fortsattes disse Ar-
bejder ved Gerhard v. Maestricht og Job. Jak.
Wettstein fra Basel. Men Mangelcn var, at
man endnu var mere tilbejelig til at tselle end
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til at veje Haandskr.'s Vidnesbyrd. Den, der
aabnede 0jet for denne Mangel, var den fromme
Job. Albr. Bengel (d. 1752 — hans Udg. 1734),

der lagde Vaegt paa Haandskr.s Alder og sogte

at bringe Orden ind i den opdyngede Masse
af Vidnesbyrd ved at gruppere Haandskrifterne
efter >\ationer< eller >Familier< (den asiatiske

og den afrikanske) og gjordc den Grundsretning
gsldende, at den vanskeligere Lssemaade burde
foretnekkes for den Iettere, da Afskrivernc vilde

v»re mest tilbojelige til at simplificere Teksten.
Haandskrifter af samme Familie skulde paa
Grand af deres genealogiske Forhold kun gaelde

for eet Vidne, hvor mange der end stod paa
samme Side. Et betydeligt Bidrag, navnlig i

Henseende til Variantsamling, er ogsaa blevet

ydet af danske Leerde i Slatningen af 18. Aarh.,
V. Treschow, Birch, Adler, Moldenhawer, senere
Engelbreth og Fr. Munter. I vort Aarh. liar

Tekstkritiken gjort Kzempeskridt fremad, i

Tyskland ved Griesbach, Lachmann og Tischen-
dorf, i England ved Tregelles, Scrivener, West-
cott og Hort. Griesbach (d. 1812) udgav det
N.T. 1774—75 (2. Udg. 1796 og 1806) og sogte

ber at gennemfere, hvad Bengel havde skit-

seret, idet han mente at kunne sondre mellem
3 Tekstformer, som han i Tilslutning til Semler
kaldte >Becensioner<, en Tanke, som den rom.
Katolik Hug — dog uden tilstrsekkeligt Be-
vis — sogte at give en historisk Begrundelse.
Griesbach's Betydning ligger da heller ikke i

Tanken om >Recensioner<, som kun er en ube-
vist Hypotese, men i den faktiske Paavisning
af de 3 Tekstformer i Manuskripterne : 1) den
occidentalske, der er karakteristisk ved ekse-

getiske Glosser og den mere hebraiserende og
derfor mere oprindelige Tekstform; 2) den
aleksandrinske, karakteriseret ved grammatiske
og stilistiske Korrekturer (begge de her nrevnte
felde ind under Bengcls >afrikanske Families);

3) den bysantinske eller blandede Recension
(Bengels asiatiske), som omfatter U

/?B af det
samlede Materiale, indenfor hvilken han son-
drer mellem en tidligere Form fra 4. Aarh.
og en senere fra 5.—6. Aarh. Ved Bedommel-
sen af en La-semaadc blive alle Vldner, som
hare til en og samme Recension, kun regnede
for eet. Stemme alle 3, er Lssemaaden ikke
tvivlsom; stemme de 2 forste indbyrdes, maa
den tredje vige; stemmer den sidste med en
af de seldre, maa man undersoge, om Vari-
anterne here til de for den ene eller den
anden Recension ejcndommelige Karakteristika,
i hvilket Tilfaelde Leesemaaden bliver tvivlsom.
En Hovedmangel hos Griesbach var, at han
var for hurtig til at etikettere Haandskrifterne,
idet han har taget for lidt Hensyn til, at disse
ikke i Henseende til de nrevnte Karakteristika
ere rene, men have undergaaet en Krydsning,
hvorved der er fremkommet en Blanding.
Forevrigt har Griesbach opstillet de bekendte
Regler (canones): at den Lsesemaade, hvoraf
de andre lade sig forklare, er den oprindelige
— at den kortere skal foretnekkes ' for den
lamgere — den vanskeligere for den Iettere —
den sjaeldnere for den scedvanlige t— den
mindre betegnende for den mere betegnende —
dog maa den ligefrem meningslose forkastes
osv. Med Filologen Lachmann (d. 1851) be-

gyndte en ny Periode, da han 1831, for forste
j

Gang uafhrcngigt af lextus receptus, direkte ud
fra de gamle Dokumenter konstruerede en
Tekst efter en virkelig videnskabelig Metode.
Medens Griesbach stillcde Sporgsmaalet saa-

ledes: >Er der Grand til at afvige fra den
saxlvanlige Liesemaade< (text. recept.)f, stiller

Lachmann det saaledes: >Er der Grand til at

afvige fra den bedst bevidnede L<esemaade?<
Han tilkegger ikke Griesbachs kritiske canones
synderligt Vsrd, men krasver et alvorligt hi-

storisk Arbejde for at kunne fastslaa den
asldste Tekst, man kan naa til ved ydre Hjtelpe-

midler, Teksten fra 4. Aarh. (det er mermest
Bentley, han felger); den bysantinske Tekst
anser han 1 dette Ojemed for ganske uden
Vrerd. Dog manglede Lachmann et sikkert

tekstkritisk Underlag, ligesom han heller ikke
benyttede det foreliggcnde Materiale med til-

berlig Omhu. Tischendorfs (d. 1874) Betyd-

ning ligger netop paa dette Omraade. Han
har haft den Lykke at opdage mange hidtil

ukendte Manuskripter, deriblandt den bc-
remte codex Sinaiticus N, og har med en be-
undringsvrerdig Flid foranstaltet Udgaver saa-

vel af disse som af N. T. og af apokryflske
Skrifter, hvortil han som Tekstkritiker med-
bragte eminente Evner. Det tekstkritiske

Apparat har han beriget; i sin Metode folger

han Bentley og Lachmann og tilstrasber at naa
til den Skikkelse, som Teksten havde i det 2.

Aarh.; hans store Udgave (1864—72) staar som
et blivende Mindesmarke om hans Arbejde.

De til denne Udgave herende 'Prolegomena*
udkom forst efter hans Dod ved C. R. Gregory
(1884, 90, 94). Samtidig med Tischendorf ar-

bejdede i England Tregelles (d. 1875) paa Ud-
viklingen af det tekstkritiske Apparat med en
Grundighed og Nojagtighed, som endog over-

gik hans tyske samtidiges; vel har Tischen-
dorf bidraget langt mere til Foregelsen af det

kritiske Materiale, men til Gengield har Tre-

gelles gjort mere m. H. t. at oplyse og befjeste

Principerne og har saerlig grundlagt den sam-
menlignende Kritik, hvorved han har godtgjort,

at de sidste Manuskripter skulle foretrekkes-

ikke blot for deres Alders Skyld, men fordi

deres Tekst ikke er mindre god end gammel.
Efter 20 Aars anstrengende Arbejde paabe-
gyndte han en Udgave af N. T. 1857, som fort-

sattes genuem en Rtekke af Aar og afsluttedes

1872, medens de dertil herende »Prolegomena <,

ligesom ved Tischendorfs Vaerk, forst udkom
efter hans Dad ved Hort og Streane 1879.

Ogsaa Scrivener (d. 1891) har ved sine Kolla-

tioner ydet et stort Bidrag til Tekstmaterialet.

Endnu et Skridt videre end Tregelles naaede
de to Professorer ved Universitetet i Cam-
bridge, B. F. Westcott (senere Biskop af Dur-
ham) og F. J. A. Hort (d. 1892), som gennem
28 Aars Granskning og Samarbejde have ud-

viklet en sikker videnskabelig Metode og an-

vendt den ved deres Udgave af N. T. 1881—82.
Deres ssrlige Opgave har ikke vseret at samle
Tekstmateriale og foretage Kollationer, men at

prove og sigte det foreliggende Materiale. Gransk-
ningen af Tekstens Historie har fort dem til

at fastslaa folgende Tekstformer: 1) den neutrale

Tekst, som endnu ikke er paavirket af de
senere Teksters Ejendommeligheder (Andes

navnlig i cod. Vaticanus [B], mere blandet i
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der fik Befaling til at kaste Kong Jorams Lig

paa Nabots Mark, for at opfylde Elia's Spaa-

dom.
Bidenbach (Bidembach), Balthasar, luth.

Teolog, f. 1533 i Grunberg i Hessen, var forst

Dekan i Blaubeuren i WOrttemberg og der-

paa Hofpnest i Stuttgart, indtil ban (1570) blev

Brenz's Efterfolger som Provst i Stuttgart. Han
tog Del i Forarbejderne til Konkordieformlen

og var navnlig virksom paa Konventet i Maul-
bronn (Jan. 1576). 1578 dede han. Han bar
udgivet Prwdikener, Breve og en prakt. Ud-
laeggelse af Samuels-Bogerne, og han er Forf.

til Psalmen: >Uer grimmig Tod mit seinem
Pfeil«.

Bidz, Konrad, Biskop af Abo, f. o. 1420 af

adelig Slregt. Faderen, Henrik B., var Heveds-
mand paa Abo Slot og Lagmand i Soderfinne

Retsdistrikt. Sine Studier gjorde han ved
Universitetet i Leipzig, hvor ban indskrcves

1438 og blev Mag. 1455 blev han Domprovst
1 Abo og siden Biskop; Valget stadfecstedes af

Pave Pius II, og B. indviedes til sit Embede
1460 i Siena. Som Biskop arbejdede han med
Kraft paa at styrke K.s Magt. Nye Privilegier

for den finske K. udfaerdigedes af Christiern I

1463. Tiendelovene indskcerpedes, nye Kirker

af Sten opfortes 1 Stedet for de gamle, der mest
vare af Tra?. Domk. i Abo blev bcfaestet ved en
haj Ringmur med Skydehuller. Et Sygehus
for Praester indrettedes, og Domkapitlct fik

fastere Form. De fleste Kanniker havde hidtil

vseret bosatte ved deres Prrebendesogne; 1486

befaledes, at de i Fremtiden skulde bo i Abo,
og deres Underhold bestrides af den saak.

Fattigtiende. B. udgav ogsaa sserlige Kirkelove,

der nserraere ordnede den finske K.s Forhold:
Statuta Aboensia 1474, Statuta Conradi episcopi

Aboensis; Statuta synodalia clerum Aboensem
respicientia ; Offtcium custodis ecclesiat Aboensis.

Ved B.s Omsorg fik den finske K. sin scerlige

Messebog, Missale ecclcsice Aboensis, trykt 1488
i Lfibeck og redigeret af den teol. Prof. Daniel
de Egher i Paris. Ligesaa besergede han den
Samling af teldre, den finske K. vedrorende,
Akter, som under Navn af >Abo domkyrkes
svartbok< udgor en af de vigtigste Kilder til den
finske Middelalderskirkes Historic I Tidens
polit. Stridigheder tog B. ivrig Del i den ferste

Del af sin Bispetid. Oprindelig en varm Til-

hanger af Christiern I, bistod han denne med
Tropper for at opretholde hans Magt i Finland,

hvorfor han af Kongen fik Raseborg Slot i For-
Iening. Siden nedtes han til at underkaste sig

Karl VIII Knutsson. B. dede paa Kusto Slot 13.

Marts 1479 og begravedes i Abo Domkirke;
han var en af Finlands mest energiske og for-

tjente Bisper i Middelalderen. II. It.

Biedermann, Aloys Emanuel, sctrweizersk

Teolog, f. 2. Marts 1819 i Landsbyen Bendlikon
ved Zuricher-Seen, studerede i Basel og Berlin,
paavirket af de Wette og Vatke og navnlig af
Strauss's Skrifter. 1842 forsvarede han i en
Afhandling i >Theol. Jahrbucher< Strauss's

Bena;gtelse af Guds Personlighed. Aaret efter

blev han Pnest i M6nchenstein i Basel-Land,
og som saadan skrev han (1844) sit Skrift:
• Die freie Theol. oder Philos. und Chr.tum im
Streit und Frieden<, i hvilket han ntermede sig

Feuerbachs Opfattelse af Religionen. Sit Forh.

til Feuerbach belyste han senere i Afhandlin-
gen: >Unsere junghegelsche Weltanschauung*

,

i hvilken han deflnerede Religionens Vsesen

som >das praktische Selbstbewusstsein des Ab-
soluten< og udviklede sine Tanker om en fri

Folkekirke, der, med fuldstsendig Tros- og L«re-
frihed, kunde vsere en Organisme til Udbredelse
af relig. Liv i Folket. Dette Skrift gav Signalet

til en heftig Kamp, som endte med den ube-
grensede Lsrefriheds Sejr i Schweiz (se d.

Art.), og B., der gennem Tidsskriftet >Die Kir-

che der Gegenwartc (1845—50) med stor Dyg-
tighed havde ksempet for sin Ny-Hegelianisme,

blev 1850 kaldet som ekstraord. Prof, til Uni-
versitetet i Zurich. 1860 blev han ord. Prof.,

og Dogmatiken blev herefter mere og mere
hans Hovedfag. Som ekstraord. Prof, under-
viste han ogsaa i Religion i Zuricher-Gymnasiets
everste Klasser, og 1859 udgav han >Leitfaden

fur den Religionsunterricht an hdberen Gym-
nasien*. 1869 udkom hans Hovedvajrk >Christl.

Dogmatik< (2. Udg. 1884—85). Han dede 25.

Jan. 1885. Efter hans Ded udkom der et Ud-
valg af hans Foredrag og Bidrag til de schwei-
zerske >Reformeres< Organ, >DieZeitstimmen<,
under Titlen >Ausgewahlte Vortrage und Auf-

satze< (Berlin 1885); dct indeholder bans >Er-

innerungen< og indledes med en Biografi af
ham, skreven af Kradolfer. Selv har han ogsaa
skrevet en Biografi af sin Ven og Medstrider,

Heinrich Lang (Zarich 1876). Om B.'s dogmat.
Stilling se Pfleiderer, >Entwickelung der prot.

Theol. in Deutschland seit Kantc 139 f. og B.'s

eget Foredrag >Unsere Stellung zu Christus< i

>Vortr. und Aufs.< 282 f.

Biel, Gabriel, den sidste betydelige middel-
alderlige Skolastiker, var fra Speier, blev Praest

i Mainz, kom senere til WOrttemberg og vandt
her Yndest hos Hertug Eberhard, af hvem han
1484 blev kaldet til Professor I Teol. og Filos.

ved det 1477 oprettede Universitet i TObingen,
i hvilken Stilling han virkede til sin Ded
1495. Han var en afgjort Tilhsenger af Oecams
Teol. og tilherte saaledes den henimod Re-
formationstiden herskende nominalistlske Ret-
ning indenfor Skolastiken. I denne, sterlig af
Duns Scotus paavirkede, Retning, og indenfor
den atter hos Biel, naar den skolastiske Pela-

gianisme sit Hejdepunkt. B. fremhajver paa
det stajrkeste Menneskets Fortjeneste (meritum).
Mennesket kommer ifelge ham overhovedet ikke
i Forhold til Naaden (faar ikke Del i prima
gratia), naar det ikke ferst har indlagt sig en
Fortjeneste, som bestaar i en eller anden fri

Handling, f. E. en begyndende Anger eller fri-

villig Modtagelse af Sakramentet, som vel ikke
i sig selv kan give ligefremt Krav paa Naaden,
altsaa ikke i sig selv er tilstrokkelig, men som
Gud, ved at antage den (man genkender her
de scotistiske Tanker om Gud som den absolute

Vilkaarlighed), ger tilstnekkelig (meritum de con-
gruo). Men naar saa Naaden er indgydt Menne-
sket, skal dette, ved de gode Gerninger, det
med denne Naades Bistand virker, forage Naa-
den og fortjene Saligheden. Og disse Gerningers
Fortjeneste er da fuldt ud i sig selv tilstrskke-

lig (meritum de condigno). Ligeledes var det
B., der (atter her i Tilslutning til Duns)
drev Sakramentlceren op til den hejeste Grad
af Udvorteshed, idet han lsrte, at der til den.
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rette Modtagelse af Sakramentet ikke kraevcs

Tro, ja ikke engang de svageste Tilskyndel-

ser til det gode (non reqviritar bonus motus
inferior in suscipiente), mod hvilken Ltere

Reformatorerne protesterede (Conf. Aug. 13),

idet de betegnede den sora en jedisk Mening,
da den gjorde Sakramentet til en rent ydre
Ceremoni (se Apol. Conf. Art. XIII, 18 f.> Blandt
B.'s Verker maa nsevncs : Epitome et eollectorium

ex Oecamo super libros sententiarum (Tub. 1495)
og adskillige Prsedikener. Som Prsedikant staar

B. hejere end de fleste senere Skolastikere. Det
var disse Skolastikens Udlabere, hvis semipe-
laglanske Teol. endog overtrades af den til-

svarende kirkelige Praksis, der vaesentlig bidrog
til at fremkalde Ref. (F. X. Linsenmann i Tflb.

tbeol. Quartalschrift 1865; G. L. Plitt, Gabr.
Biel als Prediger, Erlangen 1879). J. P. B.

Bienemana(Melissander), Kaspar, f. 1540
i Nurnberg, d. 1591 som Generalsuperintendent
i Altenburg. Paa Grund af hans Kundskaber i

Gr. gjorde Kejser Maximilian II bam til Tolk
for en Sendefserd til Gnekenland, og B. kaldte

sig efter den gr. Rejse >Melissander«. Under
Stridighederne bl. Lutheranerne stod han paa
Flacius's Side. Han har efterladt sig fl. Op-
byggelsesboger og Psalmer.

Biering, Christian Henrik, dsk. Priest, f.

26. Aug. 1729 i Korup ved Odense, hvor hans
Fader var Degn, d. 8. Sept. 1804 som Spr. i

Aastrup paa Falster. Han optraadte forst som
Digter med >Poetiske Tanker* i Anledn. af

Lissabons Odelseggelse (1755), udgav senere en
metrisk Overs, af Horats og sendte Bidrag til

>Evgl.-kr. Psalmebogc. 1764 holdt han en
Pradiken, hvori han angreb en Mailer, der
havde givet bam mindre Offer end ssedvanlig;

efter den fulgte den saak. >Mallerproces«.

Biernatzki, Johann Christoph, slesvigsk

Pnest og Digter, f. 17. Okt. 1795 i Elmshorn
i Holsten, gik i Skole i Altona, studerede i

Jena og Halle og blev 1821 Pnest paa den lille

slesvigske Hallig Nordstrandischmoor. Her op-
levede han 1823 den store Stormflod, som over-

skyllede hele 0en, og som han senere skildrede

i sin Forttelling: >Die Hallig oder die Schiff-

bruchigen auf dem Eilande in der Nordsee<
(Altona 1836, 4. Opl. Basel 1881), der skaffede

ham et Navn som Forfatter. Han blev nu
1825 Pnest i Fredriksstad, hvor han virkede
til sin Dad (11. Maj 1840). Han skrev Here
Noveller og et religiost Laeredigt >Der Glaube<,
som Andes i Udgaven af hans samlede Vser-

ker (2. Opl., Leipz. 1850), der ogsaa indeholde
en Levnedsskildring af ham ved hans Son K.

B. Biernatzki. Som Teolog indtog han en
meglende Stilling mellem Rationalismen og
Snpranaturalismen. J. P. B.

Bigami (Dobbeltegteskab), se jEgteskab.

Btgne, Marguerin de la, f. 1546 eller 47
i Normandiet, d. 1589 i Paris, begyndte for
at gendrive de Magdeburgske Centurier 1575
L'dgivelsen af Kirkefsedrenes samlede Vcerker

(Veterum Patrum et antiquorum Scriptorum
Ecclesiastteoram Colleetio I—IX). Til Lon for

dette store Arbejde fik han et Kanonikat i

Bayeux, men det orfgav han kort far sin Dad
paa Grund af en Strid med Byens nye Biskop,

Bemardin de Saint-Francois.

Bigta (Ester 1, 10), Hofembedsmand hos

Kong Ahasveros. Den i samme Skrift omtalte
Bigtan eller Bigtana (i de apokryfe Til-

fajelser: Gabbata), der naevnes som Ophavs-
mand til et Komplot mod Kongen, er vel den
samme.

Bigvai (Esra 2, 14), en israelitisk Sliegt, der
vendte tilbage til Jerusalem efter Eksilet Dens
Overste beseglcde Pagtcn; han kaldes ogsaa
Bigevai (Neh. 10, 16).

Bikri (2 Sam. 20, 1), Fader til Seba, der
gjorde Opror mod Kong David.

Bilberg, Johan, Biskop, f. 1646 i Mariestad,

hvor Faderen var Rektor. Han blev tidlig

sendt til Upsala, hvor han 1672 tog den fllos.

Kandidateksamen. Under en 4aarig Udenlands-
rejse besegte han som Hovmester for en ung
Adelsmand Europas fornemste Hoffer og Akade-
mier og erhvervede sig saerlig grundige Kund-
skaber. Som Prof, i Matematik i Upsala (fra

1679) udviklede han en betydelig akad. Virk-
somhed, hvorom en Msengde Dissertationer
bsere Vidne. Ogsaa Filosofien interesserede

ham, og han bidrog til Udbredelse af de
cartesianske Principer og deres Anvendelse paa
forskl. Videnskabsgrene. Han var den vigtigste

Forsvarer af Cartesius i den mangeaarige Strid,

som rasede heftig mellem Universitetets Pro-
fessorer om dennes Filosofi, skant B. ingen-

lunde uden Indsknenknlnger sluttede sig til

den. Teologerne vare, som Tilhtengere af Ny-
Aristotelismen, hans ivrigste Modstandere. Stri-

den bilagdes end ikke, efter at B. 1689 var
bleven forflyttet til det teol. Fakultet. Den
kg]. Kommission, som Karl XI nedsatte for at

bilcegge Striden, udtalte sig vel til Fordel for

B. og Cartesianismen, men Uroen ved Universi-

tetet opherte ikke. B. blev derfor fjernet fra

Universitetet og 1692 udmevnt til Sognepr. i

Orebro. En anselig Skare videbegrerlig Ung-
dom omgav ham dog ogsaa her og lyttede meet

Begejstring til hans Foreltesninger. 1701 blev
han Biskop i Strcngnas, et Embede, han passede

med Nidkterhed (sxerlig for Folkets kristelige

Undervisning) til sin Dad 11. Marts 1717. B.
var beramt som Matematiker, gr. Filolog og lat.

Digter, Forbedrer af Tidsregningen osv., men
hans starste, neppe nok paaagtede, Betydning
ligger dog maaske i det Opsving, han, med
Cartesius som Udgangspunkt, gav Opfattelsen

af den videnskabelige Metode baade indenfor

Naturvidenskaberne, Filos. og Teol. Hans Ud-
seed bar rig Frugt i den falgende Aandsperiode,
ister ved hans Discipel, Anders Rydelius (se d.

Art).
" H. L.

Bildad, en af Ijobs 3 Venner, hvis Taler til

denne Andes i Ijob 8. 18. 25.

Bilde, se Bille.

Bilderdijk, Willem, Hollands starste Digter,

f. 7. Sept 1756 i Amsterdam, var i sin Barn-
dom ved Svagelighed bunden til Hjemmet.
Sygdommen, Ensomheden og en udstrakt Laes-

ning paa egen Haand udviklede tidlig hans
alsidige Interesser og dybe Eftertjenksomhed,

men ogsaa en Sindets Bitterhed og Melankoli,

der spores i hans Digtninger. Efter at have
studeret Jura i Leiden blev han 1782 Mag. jur.

og praktiserede derefter som Jurist i Haag,

men deltog tillige som varm TiUuenger af

Huset Oranien i det polit. Rare og maatte

derfor ved Franskmsendenes Indfald 1795 gaa

20*
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i Landflygtighed. I England indgik han et

.fligteskab med en elskelig og from Kvinde,
skent han endnu ikke var skilt fra sin forste

Hustru. Sjselelig og ydre Ned og Samlivet med
denne Kvinde forte B. stedse dybere ind i Er-

faringen om Freden i den bibelske Krdm.
Under sin fleraarige Landflygtighed i Braun-
schweig forargedes han ogsaa over den. ud-

vandede Filosofi og den Mangel paa Ftedrenes

Fromhed, der drev Folk til at skamme sig ved
Kr.navnet. 1806 vendte han tilbage og blev i

nogen Tid kgl. Bibliotekar og Sekretaer ved det

noil. Nationalinstitut. Under sit Ophold i

Amsterdam (siden 1808), hvor han levede i stor

Fattigdom, bidrog han ved sine Nationalsange

i hej Grad til Veekkelsen af Ftedrelandskterlig-

lieden i Folket og til Omvseltningen i 1813.

1817 tog han Ophold i Leiden, hvor han
drev et alvorligt og frugtbart Studium af Ftedre-

landets Sprog og Historic Hans Ortodoksi og
Begejstring for Huset Oranien stemmede dog
kun lidet med Samtidens Opfattelse, og hans
Kritik af den arminianske Stortids Maend egede
hans Upopularitet i ledende Kredse. B.s Paa-
virkning vandt derimod da Costa og Ca pa-
dose for Krdm., og han stettede ferstnaevnte

i hans heftige Kamp mod >Aarhundredets
Aand<. Men de Forfolgelser og Chikanerier,
som deraf fulgte, gjorde den pirrelige Digter

Opholdet i Leiden utaaleligt. I 1827 flyttede

han til Haarlem, hvor han dede 18. Decbr. 1831,
upaaagtet af sin Samtid. B. udmserker sig i

sine Digtervserker ved en glimrende Teknik,
men den omfattende Lserddom, han stedse
Isegger for Dagen, virker ofte trykkende, og
man savner, trods hans religiose Grundbetragt-
ning, Inderlighed og Friskhed. Hans lidelses-

fulde Ungdom efterlod sig vedvarende Maerker.

B. felte sig aldrig helt lykkelig; Fordybelsen
i Fortidens Forhold eller Biblens Lsere, enten
gennem Digtning eller Studier, blev hans Trest
(»Jeg har altid felt, at jeg ikke havde hjemme i

denne Verden«) for Tidsaanden, hvis seedelige

Medieren B. ogsaa, som en principfast Natur,
hadede. Af hans Vaerker kan maerkes, foruden
flere didaktiske Digte (hvoriblandt Efterligninger

af Pope): Oden en Gedichten 1796, Odilde 1808,
Hollands verlossing, 1—2(2. Udg. 1833), Hymnen
>Willem Frederikt 1815, Wapen*reen815, »Va-
derlandsche uitboezemingen* 1815, hans i ab-
solutistisk Aand holdte Geschiedenis des Vader-
lands er udgivet efter hans Ded i 12 Bind
(1832—39), hans samlcde >Dichtwerken< (Haar-
lem 1856—59) ved hans Discipel da Costa (da
Costa, Overzicht van het leven en de werken
van B., Amsterd. 1844; ten Kate, B. en da
Costa, ssteds 1862; Fr. Nielsen, Statsk. og
Frik. S. 110 f.). J. O. A.

Bildsee, Ponl Matthias, f. paa Laaland 15.

Febr. 1710, blev allerede 1730, efter at have
taget teol. Eksamen, Bektor i Svendborg. 1736
blev han ordineret og virkede 1738—64 som
Sognepr. i Kebenhavn. 1752 vandt han den
teol. Doktorgrad og udnssvntes 1764 til Biskop
i Aarhus. D. 27. Juli 1777. Han har udgivet
nogle mindre, eksegetiske Arbejder og enkelte
Prasdikener. K. T.

Bileam, en navnkundig >Sandsiger<, som
boede i Byen Pethor (assyr. Pitru) ved Evfrat.

Om ham forttelles 4 Mos. 22—24, at da Israe-

literne stod i Begreb med at drage ind i Ka-
naan og havde slaaet Amoriterne, sendte disses

Naboers, Moabiternes, Konge Balak Bud til ham
og opfordrede ham til at komme og lyse For-
bandelse over Israel, for at han maatte kunne
overvinde dem. B., som vidste, at Israel var
velsignet af Hen-en, vaegrede sig ferst, men
lod sig senere af nye Sendebud fra Balak,

der lovede ham rigeligc Gaver, bevsege til at

drage med, efter at han havde faaet det Paa-
bud af Herren, at han kun maatte tale, hvad
Herren lagde ham i Munden. Og skent han
selv enskede at kunne feje sig efter Balaks
Onske, hvorfor han paa Vejen flk en eftertrykke-

Iig Advarsel derimod af Herren, ferte denne
ham dog saaledes, at han fire Gange efter

hinanden, med stedse sterre Fynd, udtalte

profetiske Velsignelser over Israel som det af

Gud udvalgte Folk, hvilke han sluttede: >Jeg
ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, dog
ikke naer: der fremskrider en Stjerne af Jakob,
opstaar et Spir af Israel, og han knuser Moabs
Sider og kuldkaster alle de oprorske<. Saa
viste Balak ham bort i Harme. Senere for-

Uelles (4 Mos. 31, 8. 16), at B., som havde
givet Midjaniterne det djtevelske Baad at lade

deres Kvinder forfere Israeli terne til at deltage

i deres Utugtsdyrkelse af Baal-Peor, for saa-
ledes at fere dem i Fordaervelse, blev draebt i

et Slag, hvor Israel sejrede over Midjaniterne.

B. omtales oftere i G. T., navnlig som Vidnes-
byrd om, hvorledes Gud kunde vende sin

tilsigtede Forbandelse til Velsignelse (5 Mos.
23, 5; Josva 24, 10; Mik. 6, 5; Neh. 13, 2). I

det N. T. stilles han som Forbillede paa saa-

danne Vranglaerere, som for Vindings Skyld
forfere de troende til slet Levned (2 Pet. 2,

15; Jud. 11; Aab. 2, 14). — Ievrigt indtager

B. en ejendommelig Plads i religios Henseende,
idet han, som var en hedensk >Sandsiger<, dog
kendte >Herren<, Israels Gud, saaledes at han
modtog Aabenbaring af ham og vidste sig skyl-

dig at lyde ham og kun at tale, hvad Herren
vilde. Dette tyder paa, at der i den Tid bar
vaeret et nejere aandeligt Samkvem mellem
Folkene, end der almindelig antages; men
hvorledes det nsermere har forholdt sig her-

med, lader sig med vort nuvtercnde Kendskab
til Datiden ikke med Sikkerhed oprede. T. S. R.

Bilga (1 Kren. 24, 14), en Prsest paa Kong
Davids Tid. Neh. 12, 5 nasvner en Prsest af
samme Navn efter Eksilet. Han kaldes ogsaa
Bilgai og var med til at besegle Pagten (10, 8).

Bilha, Bakels Tjenestekvinde, som hun gav
Jakob til Medhustru; B. fedte ham Dan og
Naftali (1 Mos. 29, 29; 30, 3). Om Rubens
Forhold til hende jfr. 1 Mos. 35, 22; 49, 4.

— Byen B. se Baala.

Bilhan (1 Mos. 36, 27), Seirs Sennesen. —
En Benjaminit ferer samme Navn (1 Kren.
7, 10).

Bilio, Luigi, rom. Kardinal, f. 25. Marts 1826
i Alessandria, var Laerer i Literatur, Gr. og
Filos. ved Kollegierne i Parma, Napoli og Rom.
Han var fra sit 14. Aar Medlem af S. Paolo-
Kongregationen og naaede indenfor den til at
blive Assistent hos Generalen i Rom. 22. Juni
1866 blev han Kardinal og Sk som saadan
Bispedemmet Sabina og Abbediet S. Maria di

Farfa. Han var ogsaa Storpenitentiar og Sekre-
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tier ved Inkvisitionen. D. i Rom 30. Jan.
1884.

Bille. 1) Ove B., den sidste rom.-kat. Biskop
af Aarhus, den sedleste af det danske Hierarkis
davaerende Reprsssentanter, hvis varme Faedre-

Iandssind stedse ber mindes, men som tillige

staar som et levende Vidnesbyrd om den
ringe aandelige Kraft, de beskikkede For-

svarere af den gl. Kirkeordning kunde mode
op med i Kampen mod den fremtraengende Re-
formation. — Som Sen af Peder B. til Svan-
holm (f. paa denne Gaard ml. 1475 og 80) til-

herte han en dansk Adelsslaegt, der just paa den
Tid indtog en Forerstilling. Selv gennemgik han
Tidens laerde Dannelse, blev Mag. og belligede

sig derefter til Statsstyrelsen, idethan 1499 ind-

traadte i Kancelliet. Allerede 1506 var ban Kon-
gens Kansler og spillede siden da en politisk

Fersterangsrolle indtil Romerk.s Fald her-

hjemme. Samtidig tilfaldt der ham en ind-

bringende Samling af gejstlige Praebender, som
han, hvis Embede krsevede Tilstedevrerelse hos
Kongen, bestyrede ved Stedfortrsedere. Alle-

rede 1501 var ban Kannik i Roskilde (de Rota),

1510 fik han Provstiet i Lund og 1512 tillige

det i Viborg; endelig 1520 blev han Biskop af

Aarhus, et Valg, der paa Grand af flere Uregel-
msssigheder krsevede pavelig Dispensation.

Derefter fulgte ogsaa store verdslige Forleninger.

Kong Hans gav ham Saede i Rigsraadet, og som
Medlem heraf deltog han i de vanskelige For-

handlinger om Christiern II's Haandfaestning
og var tilstede ved Kroningen i Kbhvn og
Oslo. 1514 var han Gesandt hos Kejseren. B.,

der var Christiern II varmt anbefalet af Kong
Hans, traadte dog efterhaanden tilbage for

Kongens Yndlinge, men tog sig, saahenge det
var muligt, af bans Sag, da den haeldede. Han
mseglede mellem Kongen og de oprerske jyske
Raader, og ferst 15. Marts 1523 sendte han
Christiern II sit Opsigelsesbrev, da Frederik I's

User allerede truede hans Stift. Fra nu af blev
Kompromiset det Middel, hvorved han sogte at

voerne om K.s gamle Magtstilling, og da Kong
Frederiks Holdning gav Reformationen Vind i

Sejlene, var O. B. villig til at betale Adelens
Stotte med Indrommelser. Da Hierarkiets Ledere
gennemgaaende vare tarvelige Repraesentanter
for K. og uskikkede til de betydningsfulde
Poster under de vaklende Forhold, blev B.

ogsaa naturligt »fast Hovedet for alt Papi-
steriet«. I hans maegtige Slaegt havde det rom.-
kat. Parti sin Hovedstette i Rigsraadet, og dets
Udsigter syntes lyse, da man 1532 flk Oves
Faetter Torbern anbragt paa Lunde-jErkestol,
en Stotte, der dog faktisk blev af ringe Veerd.

At den haederlige Ove B. ikke var blind for

K.s Fejl, fremgaar af, at det var under hans
iEgide, at Poul Helgesens Skrifter, med deres
Krav paa fornyet Kirketugt, udgik fra den Aar-
huspresse, hvis Indrettelse viste Bispens For-
staaeise for Aandens Kampmidler. Han ind-

kaldte ogsaa, 1 Erkendelse af de hjemlige
Mangier i Forsvaret, Dr. Eck, der dog ikke
kom, og den rom.-kat. Teolog, som af Prote-

stanterne kaldtes Dr. Stagefyr. Iovrigt be-
tragtede han mest Protestanterne fra et juri-

disk Synspnnkt som Oprorere mod Lov og Ret,

men hans milde Sind gjorde, at han, selv efter

Frederik I's Dod, da Billerne og overbovedet

Reaktionen spillede Mester paa Herredagen 1

Kbhvn 1533, ikke gik voldsomt til Vasrks mod
Prsedikanterne i Aarhus Stift. B.s Haab om
en rom.-kat. Konge og hans tillidsfulde Letter

til Hertug Hans bleve imidlertid ikke til noget.

Med Grev Christoffer vilde ban intet have at

skaffe, og >med Taarer< deltog han i Hyld-
ningen af Christian III i Ry Kirke. Dog, da han
havde valgt, tjente han sin ny Herre med
samme Troskab og store Offervillighed som de
forrige, og nod ogsaa hans ubetingede Tillid

(Medstatholder 1 Jylland; ferte i Vinteren
1535—36 Forssedet i Regeringsraadet). Ved
Statsknpet 12. Aug. 1536 blev B. ikke fsengslet,

men da han end ikke vilde gaa ind paa For-

dringen om at holde Bispestolens Slotte >til

Kongens og Bispens Haandc, ftengsledes han i

Roskilde 10. Sept. 1536 og fortes til Dragsholm
og siden til Nyborg, hvor han dog behandledes
med al .£rbodighed. O. B. var imidlertid

ikke skabt til at vaere Martyr; han beklagede

vel 1 sit Hjerte baade den nye Laere og— maaske
med en vis Fremsynethed— Sammenstyrtningen
af den gl. Tingenes Tilstand paa Rigsdagen i

Kbhvn 1536, da K.s selvstendige Formue og
Magt blev afskaffet, og han harmedes med
Rette over, at man ikke holdt de Letter, man
havde givet ham, men Romerkirken selv for-

maaede ikke at begejstre ham til Kamp. 1. Juni

1537 underskrev han allerede en Godkendelse
af det skete mod at faa Skovkloster (det senere

Herlufsholm) som Len paa Livstid. Sin person-

lige Ejendom fik han tilbage og siden saa betyde-

lige Forleninger, at han vedblivende kunde holde

et lille Hof paa sit Kloster, og han efterlod sig da
ogsaa ved sin Ded en betydelig Formue. Der
vistes ham stadig de udvortes .£resbevisninger,
som havde tilkommet ham for. Han tituleredes

>Eders Naade<, Biskop og Rigsraad, og saerlig

i Slaegten, hvis Magt var brudt ved Reforma-
tionen, behandledes han med udsegt .£refrygt.

Eske B. overdrog han for Livstid Brugen af

hans Fedegaard (1540). Men Baandet mellem
O. B. og Romerk. blev stadig svagere, og ved
Omgangen med Dr. Peder Palladius fik han starre

Klarhed for det nyes indre Vaerd. Han dede
paa Skovkloster 10. April 1555 som evangelsk

troende. O. B. fandt sit Hvilested i Andvorskov
Kloster, og fulgtes til Graven af sin Konge.

(Mollerup, Billeaettens Hist. I). — 2) Torbern
B., sidste Indehaver af iErkestedet i Lund, var

seldste Sen af Sten Basse B. til Lynggaard,

men opdroges dog til gejstlig Stand. Han blev

Mag. i Udlandet, 1507 Kannik i Lund og 1519

Dekan ssteds, da den forrige, Aage Sparre, af

Kapitlet valgtes til JErkeb. Dette Valg, der

ikke godkendtes af Kongen, blev Begyndelsen
til en Strid mellem Kapitel, Konge og Pave
om Bessettelsen, der, ved at skabe abnorme
Forhold lige til Reformationens Sejr, egentlig

bred Spidsen af Romerkirkens Magt her-

hjemme. 1522 blev T. B. og flere Kanniker
fcengslede af Christiern II, til de indremmede
ham Besiddelsen af Bornholm og Aahus. Aage
Sparre, der, da Kongen forlod Landet, atter

var valgt, folte sig saa trykket af de Frem-
skridt, Reformationen gjorde i Stiftet, at han
>oplod« dette til Fordel for T. B. som Koad-
jutor og eventuel Efterfolger. 1532 segte denne
i Kbhvn Frederik I's Stadfeestelse, som han

Digitized byGoogle



310 Bille — BMedbibler.

fik mod en Forpligtelse, der egentlig god-

kendte en biskoppelig evang. K. Guds Ord
skulde han pnedike port og rent af Skriften

og ikke hindre de Pnedikanter, >der predike
det hi. Evang., som foranskrevet staar< . Preeste-

regtcskab skulde tillades. Forgseves segte nu T.

B., trods god Betaling og Trusler fra hele den
magtige Sltegt, Pavens Stadfaestelse. Da Frede-

rik I dede, indtog T. B. sin Plads som For-

mand i Rigsraadet, men, da han i Virkelig-

heden var en Ubetydelighed, traadte han snart

i Skygge. Isser han bidrog dog til Kongevalgets

Udssettelse, hvorfor han senere beskyldtes for

>ret principiel< Aarsag til hele Krigen og Op-
roret. I sit Stift begyndte han nu Forfolgelser

mod Protestanterne og lod Lunde-Landsting
>bugge Freden af< alle evang. Preedikanter og
deres Tilhrengere. Folgen var, at Malmo-Bor-
gerne besatte Bispens Slot og traadte i For-

bindelse med LObeckerne. Da Muligheden for

at faa Hertug Hans til Konge slog fejl, opsogte

iErkebispen og Billernes Parti ogsaa Grev
Christoffers Parti, men en af dennes Anforere

tog siden, af Mistanke ora Forrsederi, T. B.

til Fange og forte ham til Helsingborg. Efter

Slaget ved Helsingborg var Grevens Magt brudt
i Skaane, og T. B. hyldede da Christian III.

Ved Statskupet 1536 fortes iErkebispen i

Faengsel, ferst til Blaataaru i Kbhvns Slot, siden

til Nykobing paa Falster. 8. Aug. 1537 under-
skrev han en Godkendelse af det nye, fik Livs-

brev paa BosjS Kloster, ligesom han ved-

blivende beholdt Dekanatet i Lund. Han dode
26. Dec. 1 552 og begravedes i Domkirken. J.O.A.

Billedbibler. I det mindste siden Konstantin
d. st.s Tid har der eksisteret illustrerede Bibel-

haandskrifter. De seldste nu bevarede illu-

strerede Dele af Biblen (Genesis-Fragmenter i

Wien, Cotton-Biblen i London, Josua-Bullen i

Vatikanet, Rabulas-Codexen i Firenze, Evangelie-

Haandskriftet fra Rossano) stamme fra o.

500—600. Billederne vise noje Sammentueng
med den antike Kunst baade i Ornamenter,
de mange allegor. Figurer og Personifikationer

(Byer, Floder, Tracer, Planeter, Dag og Nat,

Aarstider osv.) og i selve Kompositionerne og
Typerne (den ofte idylliske Karakter minder
om Billeder fra Pompeji), men ligne ogsaa Kata-
kombernes og Sarkofagernes Billeder og Kir-

kernes Mosaiker; en dekorativ Forbindelse med
selve Teksten tilstriebtes ikke, Skrift og Billeder

falde fra hverandre. Ikke blot Biblen illu-

streredes med Malerier, ogsaa kirkelige Skrifter.

Illuminationen (Miniaturer af minium, den
rede Farve, et Navn, der peger paa Billedernes

Udspring fra de farvede Initialer) fandt iseer

et Hjem i Graekenland, og i den Renaessancetid,

der fremkom efter Billedstriden, indtog de bysan-
tinske B. en hoj Rang (maaske vare de dog
mere en dygtig Genfremstilling af aeldre kr.

Forbilleder end fremgaaede af et selvsUendigt
Studium af antik Kunst ; saaledes mener F. X.
Kraus, at de beromte Psalme-IUustrationer fra

11. Aarh. i Vatikanet og Paris ere Kopier fra

4. Aarh., hvis Forbilleder ere alexandrinske).
I den senere bysantinske Miniaturkunst for-

svinder Landskabsbaggrunden for Figurerne, der
fremstilles paa pragtfuld Guldgrund som en
Efterligning af Mosaikerne og Emaljerne; be-
undringsvaerdige ere ofte de store Initialer,

men Figurerne lide af Livloshed. — De fleste

af de gl. vesterlandske B., der isser indeholdt
Ulustrationer til Perikoperne, ere forsvundne,

men derved, at Majnd som Missionseren Augu-
stin og Beda bragte illuminerede Haandskrifter
til England, og Kunsten herfra paavirkede
Frankrig i Karolingertiden, er der dannet
en Tradition, som forklarer Sammenhasngen
med Oldtiden i den Miniaturkunst, som lang-

somt arbejdede sig frem i Occidenten (Godes-

calcs Evangeliar 781, Karl d. skaldedes Bibel

850). En saerlig Stilling indtage de gl. irske

illustrerede Haandskrifter, der vise en rig

ornamental Evne (Book of Kelts, der til-

skrives Columba) og satte Tekst og Illustra-

tion i det nsereste Forhold. Stor Betydn. for

Haandskrifts-IUustrationen havde ogsaa Bene-
dictinerklostre (som Monte-Cassino, St Gallen,

Reichenau, Fulda, York, Canterbury) og Karo-
lingertidens Kunstskrivestuer i Tours og Orleans

og siden Cluny. Ogsaa Ottonertiden i T3'sk-

land, med dens Forbindelse med Bysants, be-
varede Sansen for Bog-Illustration (Egbert af

Triers og Otto III.s Evangeliarer, o. 990), og
for Nordtyskland fik Bernwards Skole i Hildes-

heim stor Betydning. Staufertidens bedste illu-

strerede Haandskrifter vise en nyvakt Sans for

Formerne og en Friskhed og folelsesfuld Fantasi

i Opfattelsen (Bruchsaler-Evangeliariet i Karls-

ruhe, Heinrich Ldwes Evangeliar, Werner fra

Tegernsees Pennetegninger til Marias Liv). I

Gotikens Periode besad isser Paris en beremt
Miniaturskole, hvis Frembringelser af kirkelige

Haandboger ere paavirkede af Glasmaleriet og
udmsrke sig ved solid Teknik og fin Gen-
nemforelse (Ludv. d. hl.s Psalter i Paris). Den
fordybede sig stedse mere i Studiet af Naturen
(Jean Fouquet, f. 1415). Fra 13. Aarh. havde
de rige Lsegfolk Bannebeger (liores d'heures,

omfattende en Kalender, Evangelierne, Jomfru
Marias Tider, Bodspsalmerne, Litaniet, Vigilier,

propria sanctorum osv., alle illustrerede 1 de
fornemmes Ekspl.), der i 14.—16. Aarh. ud-
styrcdes med stor Luksus og indeholde rigt

Materiale til Kundskab om Datidens Samfunds-
liv. Den flanderske Skoles realistisk gennem-
forte Genrebilleder bleve nemlig Forbilleder

for Frankrigs og Italiens Miniaturer. Efter at

Bogtrykkerkunsten var opfunden, trykkede man
i Paris en stor Del af Vesterledens liturgiske

Boger med Ulustrationer, der i Beg. sogte at

efterligne Andagtsbogernes Miniaturer.

Al denne Illustration kom dog kun de for-

nemme og Kirkerne til gode. Middelalderens
populsere B. ere isaer de biblia pauperum fra

13. og 14. Aarh., som gengav Jesu Liv tilligemed

de gltest. Typer i simple Pennetegninger,

hvortil fejedes Billeder af Profeterne med deres
Varselsord. De danne Forudsaetningen for de
virkelig folkelige B. og illustrerede opbyggelige

Vaerker, der efter Bogtrykkerkunstens Opfindelse

isser udkom i Tyskland og endnu staa som uop-
naaede Forbilleder for en umiddelbart gribende
og karakterfuld kr. Illustration, trods de naive
Anakronismer, Kunstnerne gore sig skyldige i.

Fremstillede i ofte fortrinlige Tnesnit, af store

Mestre, danne Tekst og Billeder et sammenstemt
Hele af sedel Simpelhed (Bibler fra Augsburg
1477, Kdln o. 1480, Paris 1487 osv.; Folke-

billedbeger med Fremstillinger af Passionen
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og Aabenbarlngen ; Dededanse, ars moriendi
osv.). Hertil kom de ssrligt udgivne Illustra-

tioner (Dorers Tnesnit til Aabenbarlngen 1498,

Kobbere til Lidelseshistorien 1507— 13, >den
store og Kile Passion me'd Marias Liv< 1511;
Luk. Cranachs Passion 1509). Isaer efter at

Biblen udbredtes paa Modersmaalet, udkom en
Mtengde illustrerede Bibler og N. T.er (Lutbers

N. T. 1522 med Billeder, navnlig til Aabenb.,
der neesten alle gik over i H. Emsers Overs.,

1523 med Triesnit af Schauffelein; hele Biblen
1523 med Trtesnit af Burgkmaier, Schauffelein

og DOrer; Lutbers Bibel 1534; s. Aar en rom.-
kat. Bibel; i Lebet af 16. Aarh. vrimler det med
B., saerlig kan nsvnes Wittenberger-B. af 1576

og 84). Baade Luther og Melanchtbon vare dybt
interesserede i dette Folkeoplysningsvaerk og
arbejdede med Cranacb paa Tilsynet. Hertil

kom talrige bibelske Billedbager (Behams
Biblical historiw, magna arte depictat 1537 og
•oftere, Holbeins uforlignelige Historiarum Vet.

Instrum. Icones, forste Gang 1538 osv.). I Norden
ndkom 1550 Christian Ill's Bibel med Trte-

snit, Frederik lis 1589, Christian IV's 1633,

sv. B. 1541, jfr. Here Udg. af >Bibliske Figurer

udaff G. og N. T.< (af Vergilio Solis) 1650 f.

Med det 17. Aarh. vandt Kobberstikket mcsten
Eneherredomme som lllustrationsmiddel i de
sterre Beger, bvorved Tekst og Billede atter

fjernes fra hinanden. En R«kke Pragtbibler

og bibelske Billedboger udkom med Kobbere i

16.—18. Aarh. i protest, og rom.-kat. Lande (1607

Bodalocchio's og Lanfranco's >Rafaels Bibel «,

der gengav Mesterens gltest. Billeder fra Vati-

kanets Loggiaer; Matth. Merian's Icones biblica;,

Frankf. 1625—27 ; Ernst d. frommes »Kurfyrst-

bibel< og Bernebibel 1636; Piscators Theatrum
biblicum 1643; Biblia ectypa 1695; Amster-
dammerbiblen 1700; F. de Sacys fr. Bibel med
300 Kobbere 1789—94; den svenske >Figur-

bibel< 1793). Med Berneundervisningen for0je

udkom rebusagtig illustr. Bibelsprog (med
hojst tarvelige Tnesnit; hos os 1710, 43 og
mange Gange).

En ny Vej m. H. til Bibel-Ulustrationen er

man slaaet ind paa i vort Aarh., idet man har
begyndt at illustrere Teksten ved Landkort, Pro-
spekter af Landskaber og Byer samt historiske

Billeder (Browns Familiebibel, London og New
York; Pfeilstflchers B. 1887; Illustr. Familie-

bibel 1894 i dansk og norsk Udg.; jfr. Way to

the cross 1897; Maclear's Helps to the Study of
the Bible). Ved Siden beraf have Gengivelser af
beramte Kunstneres Malerier i det sirlig kalige

og karakterlose Staalstik blomstret (hos os
Kalkars >PragtbibeI< 1847), og effektjagende

lllustrationer, som den fantasirige G. Dor6's,

have fundet Udbredelse i de fleste Lande (Dsk.

Udg. 1884). En Tilbagevenden til en en-
foldigere og sandere felt Bibel-Illustration er

forsegt i Tyskland (Overbecks 40 Tegn. til N.
T. 1841; Cottas B. med Tnesnit 1850; Schnorr
v. Carolsfelds >Die Bibel in Bildern< 1852—
1860); ogsaa i den rom.-kat. Kirke har man
sagt tilbage til Glanstidens Forbilleder. — For
Skoleundervisningen er der udkommet adskil-

Jige Samlinger af bibelske Vteggebilleder, der i

Reglen lade meget tilbage at enske (Lecoy de la

Marcbe, Les mannscrits et la miniature ; Weigel
n. Zestermann, Die Anfange der Druckerkunst

in Bild n. Schrift I—II, Lelpz. 1866; de la

Roche, Die alteste Bilderbibel 1881). J. O. A.
Billeder, Billeddyrkelse, Billedstorm.

1 Religionernes Hist, har den kunstneriske
Fremstilling (i Maleri eller Plastik) af Personer
eller Ting, vedrerende de religiose Forestillinger,

spillet en umaadelig Rolle, snart som Middel
for Andagt og religios Bekering, snart som
Genstand for ligefrem Dyrkelse. Indenfor
Aabenbaringens Omraade forbad Moseloven,
med ejensynligt Henblik paa den hedenske
Kultus, Jederne enhver Fremstilling og Dyr-
kelse af B. af Gud eller noget skabt Viesen

(2 Mos. 20, 4f.; 5 Mos. 4, 15-18), men ikke
desmindre omtales symbolsk-billedlige Frem-
stillinger i Helligdommen (2 Mos. 25, 18 f.:

Keruber paa Naadestolen; ligesaa paa Tsep-

perne: 26, 1; 36, 35). Sterlig i Salomos Tem-
pel smykkedes Bygningen og de hi. Redskaber
i ret rigeligt Omfang med ornamental og
billedlig Kunst (1 Kong. 6 og 7). Gudebilleder
vare heller ikke ukendte blandt Israeliterne.

Saaledcs bibeholdtes henge den sldgamle se-

mitiske Brug af >Husguder< (Terafim 1 Mos.

31, 19 f. jfr. 35, 4) af Folket, ikke blot under
Dommertidens Forfald (Dom. 17, 5), men ogsaa

senere (1 Sam. 19, 13: et B. i Lcgemsstorrelse;

2 Kong. 23, 24; Hos. 3, 4; der toges Varsler

ved dem: Sak. 10, 2). Denne Skik havde dog
intet med Jahvedyrkelsen at gare; men ogsaa

ved denne har Israel til Tider anvendt B. (Dom.
17, 4; 18, 30), iscer Kalvebilleder— rimeligvis

i Overensstemmelse med gammel semitisk Brug,
muligvis under Paavirkning fra iEgyptens Dyre-
symbolik. Lignende Kalvebilleder som det,

der under 0rkenvandringen havde vakt Mose's

Nidkserhed (2 Mos. 32), benyttede det nordlige

Rige siden Jeroboams Dage, og de teldste Pro-

feter synes at have taalt det og nojedes med
at ksmpe mod ligefremt Frafald til andre
Guder som f. E. Baal. Forst Amos og Hosea
nedlagde energisk Protest mod denne Billed-

dyrkelse, der havde Hovedstede i Betel og

Dan, men ogsaa naaede til Syd-Juda (Amos 5,

5). Den mosaiske Kobberslange (2 Mos. 21, 8)

bragte man ogsaa Rogelseoffer, indtil Hiskia

odelagde den (2 Kong. 18, 4). Afgudsb. af

Tire, Sten og Metal (masseka, Stebning, Trce-

billede med Metalbeklsdning), der horta til en
fremmed Kultus, vedkomme os ikke her, men de
faktiske Dyrkelsesforhold belyses ved de senere

Profeters drastiske Skildringcr, der med stor-

slaaet Forstaaelse af Guds Vsesen haane al

B.-Dyrkelse (Jer. 10; Jes. 40. 41. 46. 49, jfr.

5 Mos. 4, 15). — Efter Eksilet vare Jederne
i den Grad billedsky, at endog B. til Ud-
smykning i profane Bygninger eller som
arkitektoniske Led forargede de strenge Fari-

ssere. Dog tnengte, gennem de gneskvenlige

Herodianere, Sansen for Kunst ogsaa ind i Is-

rael, og i Romertiden maatte de strenge med
Bekymring se de gr. Skikke, som fiestede Bo
i Paltestina. Ved Udbrudet af den jediske

Krig blev saaledes Antipas's Hus i Tiberias

edelagt, fordi det var prydet med Skulpturer.

Fra Joderne flk Muhammedanerne deres Had
til al Billedkunst
De eldste Kr. vare fuldt enige i Fordom-

melsen af den hedenske Billeddyrkelse og satte

Livet til paa Grund af deres Afsky for den
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religiose Mre, der skulde vises Kejsernes B.

(jfr. Aab. 15, 2). Fra Jederne overtog de Fore-

stillingen om det utilboriige i at fremstille

Gud i B., og Bevidstheden om Kristi Nter-

vcerelse gennem Hellig-Aandens usynlige Virken

og Haabet om hans snarlige Genkomst gjorde,

at man intet B. segte af ham eller brad sig

om Karpokratianernes B. (se Art. Kristus-

billeder). Beskyldningen for » intet Alter, Tern-

pel eller Billeder* at have, fralagde de sig

ikke. Men den Menighed, der grundlagdes

paa den gr.-rom. Kulturs Jordbund, fastholdt,

trods sit nye relig. Syn, fra Beg. en varm
Sans for Kunsten. For de 3 ferste Aarh.s

Vedk. ere vi vassentllg henviste til Katakom-
bernes (se d. Art.) Mindesmaerker, men disse

vise en anden Aand end den jadiske og be-

lyse den ejendommelige Udviklingsgang i Me-
nighedens Forhold til B. Den forste kr. Kunst
er overvejende symbolsk og staar t neje

Sammentueng med den hedenske. Alt usiede-

ligt og saarende for den kr. Tankegang ude-

lodes selvfelgelig, men end ikke den senere

Tids Frygt for det negne eksisterede, og hele

det rom. Dekorationssystem med Ornamenter
og Figurfremstillinger, hvis oprindelige Sammen-
lueng med hedenske Myter og Kulter var
traadt tilbage for en abstrakt, symbolsk Be-

tydning, optoges frit, undertiden med bestemt
Hentydn. til bibelsk Lcere, og bibeholdtes del-

vis efter Uddannelsen af en bestemt kr. B.kreds

(Eks. : Havuhyrer, Delflner, Tritoner, Nereider,

Bukke, Vinlev, Genier [putti], Eros og Psyke,

Orfevs, Sirener og Odyssevs, Gorgonhoveder,
Paafugle, Foniks, Krans, Krone, Palme, Aars-

tideme, Diosknrer, Victoria). Men tidlig bred
den kr. Kunst sig egne Veje og skabte ikke alene

kr. Symboler (Eks.: for Kristus: Monogrammer,
Fisken, Lam, Vinstok, Lysestage, Saedemand,
Hyrde; for de Kr.: Lam, Fisk, Duer, Oranter
[se d. Art.], jfr. Klemens Alex.'s Omtale af de
for kr. Seglringe passende Symboler), men gengav
cndog histor. Scener fra G. og N. T., saaledes

allerede i Slutn. af 1. Aarh. (Eks.: Noah mod-
tager Duens Olieblad, Mose slaar Vand af
Klippen, Abrahams Offer, Daniel i Levekulen,
Jonas, Bespisningsunderet, den gode Hyrde,
Lasaros's Opva;kkelse, Helbredelsen afden vasrk-

brudne og blindfedte osv.). En symbolsk Ten-
dens pneger dog ogsaa disse. Typerne vise Sliegt-

skab med de geengse hedenske (gode Hyrde og
Orfevs; Ella's Himmelfart og Cirkuskusken eller

Helios; Kristus gar sine Undere med en magisk
Stav). Fremstillingen er saa simpel som rauligt;

det ga>lder kun at genfortaelle Hovedtanken
(de ungdommelige Skikkelser mangle nsermere
Karakteristik; Teofanier fremstilles ved en
Haand; nogle Bredkurve kunne betyde Bespis-

ningsunderet; Frelseren og en Blandingsskaal
beteguer Brylluppet i Kana; flere Fortaellinger

f. Eks. Bespisnings- og Kana-Underet slaas

sammen). — Emnevalget foretoges med be-
stemt Hensyn til Stedet. Som de reldste Kr.

kaldte Gravpladserne for Sovesteder, er deres
B.kunst i det hele Haabets Kunst; der er paa-
vist en neje Overensstemmelse mellem Kata-
kombernes og de gamle Sarkofagers B. og Ind-
holdet af de liturgiske Bonner for de dede: de
Undergerninger, disse minde om til Stadfeestelse

paa Opstandelseshaabet, gengive hine.

De eldste, forsvundne Menighedshuse have
formentlig vist samme Blandingskunst, der
ogsaa bevaredes i Privatbuse (S. Paolo e Gio-
vanni i Rom) og genfindes i de jeldste kr. Byg-
ningers Mosaiker (S. Costanza), men med det
4. Aarh. stillede de nye Basilikaer sterre Op-
gaver, og, svarende til Jubelen over Sejren,

samlede Kirkernes Udsmykning sig om Frem-
stillinger af den hinsides Verden med den
triumferende K., delvis efter Aabenbaringens
Billedsprog (Lammet, Tronen, 24 iEldste, Kors,

Lysestage, Paradisfloderne). Saerlig Apsis og
Triumfbue smykkedes med Symboler og B. af
Profeter, Apostle, Evangelister, Helgener og
Engle omkring den sejrende Kristus, enten
som Lovgiver eller Fredsbringer. Som oftest

inddeles disse B. i Zoner, Hovedpunktet er

Kristus, omgivcn af hi. Skikkelser, isaer Peter
og Paulus, nedenfor stremme de 12 Lam (Lk.

10, 3) ud fra Betlebem og Jerusalem (den

jedekr. og hedningkr. K.) ben til Lammet med
Korset paa Tronen eller paa Sions Bjerg; everst

i Skyerne vise sig Evangelisternes Symboler.
Ogsaa Hjorte (Ps. 42) omgive undertiden Frel-

seren og stille deres Terst af Paradisfloderne.

Korset spiller en stor Rolle, og Hentydninger
til Lidelsen, der tidligere bleve undgaaede, blive

nu hyppige, men stadig saaledes, at Triumfen
skinner igennem. En plastisk Strenghed i

Kompositionen kappes med Farvepragten om
at bibringe Indtrykket af det oveijordisk op-
hajede. Den seldste nubevarede mosaik-
smykkede Apsis er i S. Pudenziana i Rom (fra

Slutn. af 4. Aarh.).

Efter Midten af det 4. Aarh. fremkom ogsaa
storartede B.rsekker, der inddrog Kirkernes Midt-
skibsvegge under Dekorationen og gengav Guds
Riges Historie under den gl. og nye Pagt (nye
Test, saedv. i 3 Grupper: Kristi Barndom, Mi-
rakler og Lidelse), eller skildrede de helliges

Optog; om Altret lyste B. med Typer paa
Kristi Offer, og Kirkens Navnehelgener eller

Opbyggere flk fremtrsedende Pladser (jfr. Pau-
linus fra Nolas Skildring af sin Kirke; Beskriv.

af den reldste S. Peter i Rom; S. Vitale i Ra-
venna). Det typologiske Forhold var, i alt

Fald i Aim., tilsigtet ved Midtskibsbillederne

(jfr. Paulinus fra Nolas Beskr.; Eks. i S. Maria
Maggiore i Rom og S. Apollinare Nuovo i Ra-
venna). Fra 5. Aarh. flk B. en didaktisk-dog-

mat. Karakter, som Indla?g i de store Strids-

sporgsmaal (Triumfbuen i S. Maria Maggiore);

den tronende Kristus i sin alvorsfulde Majestaet

er det kunstneriske Udtryk for den anti-ari-

anske Tendens, og i Mariatypen skimtes mere
og mere det 9-tomxog (>Guds Moder<), der efter

Nestorianismens Overvindelse er hendes staa-

ende Tilnavn. Efterhaanden som Middelalderen
skrider frem, kan hun endog blive Mldtpunktet
(Eks.: S. Maria in Trastcvere 1 Rom). Om Ty-
pernes Uddannelse se Art. Apostelbilleder,

Kristusb., Mariab. osv. Disse B., ofte forsynede
med forklarende Indskrifter (tituli votioi), tjente

isaer i Beg. et psdagogisk Formaal som Biblia

pauperum (jfr. Udtalelser af Hieronymus,
Bastlios, Paulinus fra Nola, Gregor d. St.).

Massernes lndtraedelse 1 K., og ikke mindst
Tilslutningen fra de foraemmes Kredsc, be-
tingede den Pragt, der udfoldedes. Snart traf
man nu B. allevegne, selv de fattigste Kirker
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havde dem; hvnr der ikkc var Rand 111 Mo-
laiker, fa tidies Mai trier eller billedsmvkkertc

Tapper (disse an sea af mange som Udganga-
pUnktct for Kirkerncs proration). Kailbare

Sarkofager {se d. Art.) forarbejdedes\ va?seutlig

smykkede med de, fra Katakombeme kendte

B-i pragtfuldc Haaudskriftcr med Mintnturer
viate den nye Knosta Skabeevne (ae Billed-

btbleru Enkeltbilleder fremstilledcs i Elfenben.

Trie eller Mosaik eller maledes paa Pcrgament.
Diptyktr, Pyiidrr, hellige Red*kabtr og Mobler
(MaximJans Kiel i Ravenna, 6, Aarh.) smykkede a

med B r , selv Dore (S, Sabiu& 1 Rom) viste hcle.

Rskkcr af B. Fra. Kunatanthiupel, der laatr

sldeu Justinlans Dage var Mldtpunktet for

KunstHvet, kom billedsmykkede Silkeforhteng

og ARertepper; Guldsmed kun stem stod her paa
et hojt Triii. fig Emaljenic derlra vare be-

romte. Kirkerne og de prEvate Huse vrimlede

efterhaanden af B., og Scener fra den hi. Hi-
storic vd re indvkvrde i dc ftommea Klurdtr.

Samtldig med denne levende Sans for B.

gik imidlertid Misbrugen. Med Relikviesygen

og Helgeudyrkclsen fulgt* B-dyrkclscn, der
snart naai.de et foruroligende Omfang. Vel

led der hidsigelser; fra den Eeldste Tid havde
der i K. vseret Rigorlster, som, en ten paa-

virkede af G. T.s hillcd.sk> eller af den gr. Teol.a

Spiritualisms belragtede B.s Tilstedev«reise i

K. som et maskeret Hedenskabr Tertullian

fordomte B, med Strenghed. Evaehios konfl-

skerede dem, og Epifanioa brugte i Indignation

et billedprydet Kirkeforhreng til Drekke over
en Fattigmands Lig, Ma?nd iDin Amlilokiu* af

Ikonion, Kryflostoinos, Astcrioa af Arnaaa og

NNos advarede mod den overdrevne Inter-

t*ae for H., og August in tatte om, dem
n
der

belle re saa Kristus ma let paa Vccggene end i

bans Ord. FiVr&laaelfteN af det tidlitfr Foi'bud

paa Synoden i Elvira (306) er omstridt Fra
rom.-kat. Side opfattes det som siglende ti! Rc-

skcermclsc af R. mod Hednlngera ProfanatEoiu

Ordlyden tyder dog suarere paa en Indsigelse

mad Misbrug fra kr. Side, Men Ksrlighedcn
til E. blev stariig sta:rkErp. og man brgyndte

nu at opfattt dem som iautentiske<
;
allerede

i Oldklrken vilde man vide, at Lukas havde
portra?tenet Hcrren og bans Moder, og man
mente at have disac kostclig-c Skattc foruden

and re undergorende B., der ikke vare gjorte

med Hatnder (Abgars og Veronikas B-): ja i B-

ma man Forhilledet najrvwrendc virkc mod sin

Kraft og Naade- Optagclaeo af Areopagitens

Mystik i 6. Aarli. blev det teol. Gnindlag for en

ejendommelEg Loere om B. Den trinvise ADeden
af Tilvwrelsen fra Gud, og den trinvise Opntigen

til ham gennrm Betrugtni n gen af Afbillederne,

egnede slg furtrflefTellg til Bevis for den synlige

Symboliks Nodvendighed for Tilegnelsen af det

aandelige. Baa i linn's Ord om, at den £Hre
n

der vises B.
r
gaar over paa Prototvpen

1
blev

B.dyrkemes Slagord. —
F»rst I det 8. Aarh. brod Reaktlonen mod

B. lot f en BJIIedatiid. Forbud paa den vare

de Kampe mad B- n
der fertea I Lillcasien. hvor

der fro, gl. Tid var protesleret mod B., dels af

I'd Inhere fra. Montanister og Donati^ter, del?

af Neatorianere, For Mubanimcdaneme og
Jed erne vare de Kr.s B. en Gru, og 723 havde
Kalifen Jeaid 11 udsledt el Forbud mod dem.

Den egt). Billedstrid herer dog Griekenland til.

Den Arlre. der vistes Kejseren og bans R. med
KiiEcfald <tg Fodkysii; Pronky nes l-'\ maattc irne|Jtig

fremme den ydre Harder, der skyldtes de
heltige og dcrcs B. B.venner aelv fortwlle om,
hvorlcdea der bragtea Rugclse og blev aungct

Sange til B.s jEre. de smykkedes med Lys og
Baand, man bad B. til Fadder og krndsede
Farven af dem for at hlandc den i ARervinen,
B. ha*ngtes om HaJscn aom Amulettert og
de mrerkeligste L"ndere virkede de hellige ved

dem, ja Martyrh. kiindc brugejt til Opsporingcn
af borllubite Slaver. De Mot Eve r h der bestemtc
Leon 111 Isauner til hans B.kanip, kendes
ikke, og Kilderne til Striden ere os kun ovcr-

Icvercric fra R.vcnne^ Nngle hcnvlse tEl MEssl-

onsbestra?belser overfor Joder og Muhammed-
anere, and re Vil polit. Hensyn

h
Sikringen af

Kfj serene Fncmagt 1 Kirkcn, andre til religios

lndignatEoii. Nogen folkelig relEglos Beveegelfve

stod I alt Fald ikke bagved. Kejacrne vise

gentagne Gange en paafaldcnde ration aliscrende

Tankcgang, men wplnede tEIllge oflleielt som
Hcevdere af en Krdm. 1 Aand og Sandhed;
men hvormeget der heri skyIdea Pulitlk, maa
staa hen- Dcre* Fjender tale om dem aom
Halv-Saracencrc og Renegater. 726 udstedte?

et Forbud mod Proskyne-ie, "g en del vis Ii-

storm fulgte efter. Palrlarken Germanos^ der
foravarcdt Proakyncsen ved Hen v tuning til

B.s L'ndergerniuger og B.s Portra?tl igbed ved

Kenvisning til frnmrnc* Sj-nert blev afsa^ og
7Jrt fulgte et nyt Edlkt, billtget af den nye
Pat ri ark, der forbod B, i Kirkerne, Opror I

Gnekenland og paa 0crne da?mpcdeji med
Strenghed. Kejseren, der belragtede alg som
en ny Hi ski a. sogte og fandt sin egt I. St&ttc i

Ha?rei>, men snart dannede *ig ogsaa ct Hnfparli

af B.fjender {I konomaktr. I konokl aster).

Folk eta store Hele, ledet af Munkene, vitdc

imidlertid ikke give Afkald paa B r , og der

vistes megen Voldsombcd mod B.venneme
(Ikonoduler). Era Bom (tiregor 1 1 og III)

kom Jvrlge Protester, og iso?r Teologen Jo-

hannes fra Da mask os, dcr snm mubammedanak
Undersaat stod frit over for Leon

h
forsvarede

i flere Skrifter j vrfgt B. som *Forerc til Er-

kcndelsen af de ikjulte Tiug'. Ibn sift 1 H-
fjendskabet en skjult ManikscEinu-, en For-

kasteUe af Krdms Opba?velse af Modsetningen
mellcm det gnddommclige og jordiskc, og ban
protesterede i K.s Navn mod Kejserciis Ind-

blanding paa Omraader, h\-or ban inlet liavdo

at gore, leans Son, KonstantEn Kopronymos
(741— 7S^ en dygllg Regent og Feltherre, fort-

satle Faderens Vierk og skred, cRcr Darmpelsen

af et Opror K haardt frem mod B.venneme, ja

synes endog at bave sigtet mod Munkeva^&nets
Udryddelae. 754 holdt ban en Synode i Kon-
atantlnopel, hvor 338 Bisper (ingen Patriarker

vare til Stede) erklwrede, at Bdyritelsen var

Idololatri ng Satan a Paafund
h
forbud t i Biblen,

af Kirkefa?drene og ved FornuRen r Det eneatr

B. af KrEstus var Nadveren, Andre R r ftf ham
forte kun til KaHteri, thi fremstilles Gud-
dommen aanscligt, gores den endelig; frem-

stiller man kun Menneskenaturen, gor man
sig akyldlg 1 N'estorioss harsligq Vildfarelse.

Helgen'dyrkelsen af Maria og de ovrige hellige

billigedes derimod- Synodena Afgorelse for-
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kastedes baade i 0sten og Vesten (Rom 769).

Der fulgte nu uhyggelige Profanationer af Kirker

•og Klostre, og isser efter de uheldige Bulgarer-

krige 756 og 760 skabtes blandt Munkeue en

Rcekke Martyrier, hvis Virkning langtfra blev

den tilsigtede. 766 tog Kejseren sine Under-
saatter i Ed paa at sky B. Kirkerne ud-

maledes med Dyre- og Frugtb., saa de lignede

>Fuglebure og Frugtboder<. Leon IV Kazarer

maatte mildne Loven, og efter hans Dod be-

stemte hans Enke, Irene, sig for dens Op-
hsvelse efter Samraad med Pave Hadrian I.

786 segte bun at afholde et aim. Koncil i

Konstantinopel, men det blev splittet af B.-

fjenderne og samledes farst 787 i Niluea, med
ringe okumenisk Pneg, da 3 Patriarker vare

fravterende. Her billigedes da atter Kirkernes

Udsmykning, ikke alene med Kors, men med
B. af Kristus, Maria, Helgener og Engle, malede
eller af andet Materiale, og B.s Anbringelse paa
Vregge i Huse og uden paa Huse, paa hellige Kar
og paa Klaeder blev tilladt; deres Fremstilling

maatte dog ikke skyldes Kunstnernes Godtykke,

men K.s vejledende Bestemmelser og faste

Overlevering. Da B.s Betydning ingenlunde

blot er den ptedagogiske for de ukyndige, men
da de for de kyndige ere Midler til Beskuelse,

bar de teres ved Proskynese, medens den sande
Dyrkelse (largtia) kun tilkommer Guddommen.

B.vennerne gik meget spagfterdigt frem mod
Modpartiet, og i Virkeligheden var Sagen ikke

endt. En Shegt var vokset op uden B., og
Militierpartiet var stferkt. Leon V, Armenier,
(813—20) forbed atter B.dyrkelsen og afsatte

Patriarken Nikeforos 815. Under den nye
Trengselstid for B.vennerne var Abbeden i

Studion, den standhaftige Theodoros (d. 826 i

Eksil), B.s varmeste Apologet og Talsmand for

K.s Frihed. Han drog Konsekvenserne af B.-

teologien. Udfra den areopagitiske Bctragtning
af Forbilledet som den skabendc Id6, der med
Nedvendighed bar sit Afbillede i sig, blev

B. ham noget sakramentalt, i hvilket For-
billedet reelt er til Stede med hele sin Kraft

og Fylde, Forskellen ligger kun i Substansen.

Et Kors er et Kors, i hvad Stof det end er

tildannet, et Kristusb. bserer Kristusligheden i

sig, hvordan dets Materiale saa er. Naar dc
tidligere Grajkere og den rom.-kat. K. kalder

B.dyrkelsen relativ, da den egtl. gselder den
fremstillede selv, taler Theodoros om Proskynese
af B. selv. Den, der forkaster B. af Kristus,

forkaster hans Menneskevordelse; det sandt
msklige maa eksistere individuelt og kan der-

for fremstilles i B. Den teol. Betydning af B.-

striden bliver dens Reaktion mod det doketiske

i Monofysitismen. — Mikael Balbos (820—29)
maatte allerede give Privatdyrkelsen af B. fri,

og Theofilos's (829—42) strenge Forholdsregler
hjalp intet; hans Enke Theodora genindferte

ved >Ortodoksiens Fest« (842 eller 843) B.dyr-
kelsen. Fra det 0jeblik har B.fjendskabet vtesent-

lig fundet sit Tilhold hos Sekter (som Pauli-

kianerne). — B.kunsten, der i 0sten betragtedes
som noget guddommeligt, kom imidlertid, sserlig

siden 787, under sfaerk Kontrol af K. Allerede
i Oldk.s Dage var der udgivet Beskrivelser af
de Emner, der egnede sig til kirkelig Frem-
stilling, og den gr. K. fastholdt med trseg Sej-

hed de Typer, som Traditionen bavde fastslaaet.

Sserlig siden den gr. Kunst havde faaet sit egtl.

Hjemsted i Athos's Klostre, optog den kun
underordnede Paavirkninger udefra. Gennem
de til Kalabrien og Sicilien flygtede Munke
kom den gr. Kunst vel til at udove en Stor-

bedrift i Egne, der vare sunkne dybt i Barbari.

og under de makedoniske Kejsere tog den et
nyt Opsving, men derefter henfaldt den til den
Ensformighed, man sserlig har betegnet som
Bysantinisme. I den saak. Athos-Malerbog (se

Didron, Manuel d'iconographie chr£tienne, Paris

1845) er opbevaret en teknisk og typisk Be-
skrivelse af den, der siges at stamme fra 11.

Aarh., men dog er udvidet ved langt senere Ind-

skud ; dens vsesentlige Indhold fiarer os imidlertid

endnu lsengere tilbage. Den gr. Kunst fast-

holder Forbudet mod at fremstille Treenig-

heden, den skyr det negne; Billedhugger-

kunsten, som stedse var sparsomt anvendt,

tillades kun under Basrelieffets Form (isser i

Metalarbejder, hvoraf kostelige Levninger fra

Middelalderen findes i Vesten), end ikke Krucl-

fikset er derfor tilladt.

I Vesten fastholdt man Uenge det psedagog.

Hovedsynspunkt for Kunsten. Af og til hores
om B.fjendskab, men den manglende Analogi
med 0stens Knsefald, Antsendelse af Rsgelsc og
Kerter for Kejsernes B. holdt B.dyrkelsen
noget tilbage, Relikvierne havde den altop-

slugende Interesse. Paa Gregor d. st's Tid
optraadte en Biskop af Massalia som Billed-

stormer. Paven roste hans Nidkan-hed mod
Overtroen, men indskserpede B.s Nedvendighed
til Belsering, og andetsteds taler han om B.-

dyrkelsen som relativ. Paa B.stridens Tid af-

holdtes 767 i Gentilly en Synode, der be-
handlede Sporgsmaalet, men dens Akter ere
gaaede tabt. Derimod forkastede Karl d. st.

(i Libri Carolini, de impio imaginum cultu, 790)
baade Ikonoklasternes Rasen og Ikonodulernes
Overtro og fastholdt Synspunktet: til Bettering

og Smykke; Feedrene fra Niluea (II) lod han
794 paa Synoden i Frankfurt fordemme som
idololatriske, en Misforstaaelse, der skyldtes den
tarvelige latinske Overssettelse, Paven havde
sendt af Synodens Akter. Da Mikael Balbos
siden skikkede Sendemsend til Ludvig den
fromme, stadfsestede en Synode i Paris 825
Bestemmelserne fra 794. Direkte B.had, som
det synes af reformatoriske Grunde, trseffe vi

hos Agobard af Lyon (d. 840) og Claudius af
Turin (d. 879). Det faktiske Forhold i Vesten
blev dog snart som i 0sten, men offlcielt har
K. stadig forkastet egtl. B.dyrkelse; iEren, der
vises B., vises Kristus og de hellige. Visse

middelalderl. Teologer (f. E. Thomas fra Akvino)
synes at vsere komne ind paa den gr. Teol.s

Lrere om Prototypens nodv. Forh. til Af-

billederne, men Areopagitens Mystik stod

Kirken som Helhed fjern. Kunsten var derfor
ogsaa langt friere stillet end i 0sten. Vel
sank den dybere end der, men rejste sig ogsaa
i Kraft til et langt hejere Stade. Billedhugger-

kunsten kom til at spille en stor Rolle i den
senere romanske og isser i den gotiske Kunst
med de ofte storartede Fremstillinger i Sten
af Dommedag og de mangfoldige Helgenfigurer,

der danne en hel acta sanctorum (jfr. Art.

Billedhuggerkunst). Sserlig Krucifikset er blevet

den vesterl, K.s Mserke. De fra Oldkjrken
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Icendte Bkrcdse udvidedcs frit. Til B. sub

Je#t Og #nb gratia k«m R aftk Jrcjeni &: Frem-
stlllinger af Hedenskabct (allerede Claudius af

Turia omtaJcr saadanne
;
jfr- de groteske Dyrc-

skikkchcr, der linden udcnpaa fig indcufor
Kirkerne allerede t den lidliyste romanske Tid;

<de asldste uoixliske Tncklrkcr smykkedes med
l/dslwringcr, der fremiti lledc de gl, hedenske
Sagu). For Malerkunsleu* Yedkommetidc Ind-

tijadte ved Aar 1300 en FornyeJae I Me Hem-
Ltalien (Cimabue, Duccio, Giotl"), hrorved en
dybcrc og sandcrc FoleLse* en fernyct Konv
po&itlonssans og fremragende Teknik kommer
til Syne. Ikke mtndst hunger dette sammen
med Giottos Fnrhold til FransiAkancrue (Hovcd-
vttrker i Asaisl, Padova og Firenie), Han a

Vierker gribe umiddetbart ved simpel Stor-

ladenhed og personlig Karakteristik, ofte indc-

hulde de en dyb Symbolisme^ der reber Ind-

flydelse fra ban tea Digtning (Fransiskaner-

tafteme i S, Francesco i Aisisi}, Som Yadnc-';-

byrd una de storslaaede Opgavcr, II.kucis.Len

nu paatog sig, staar 'Dommedag^ og »Dodens
Triumf* i Campo Santo i Pisa (tidligerc til-

skrevnc Orcagna:, oy om dens IndtraMigcti i

del rent meune&kelige FolelsesJtvs Dybde for-

tieller os Fra Angelicos B r med dere.s gudop-
fyJdtc IndcrlEyhed. Pa a norriiak Grund bryder
del aamme frem i Kolnerskolen. Langt dybere
i den mskl. Karakteristik trangte naturEtgvis

den begyndende RtrTiisartTS Msind, hvi» me*l

storladne Vaerker sladig ere beaandede af

Krdm, (Massaccio, Signorellis Fresker i Orvieto;

endnu Lionardo da Vincis hi- Nadver), men
snarl fortrrengle Human Lsmciis Aand den
Folelsesdybde, som var den tcldre kr. Kunsts
Ejendom. Kunsten trrcder ikke blot i vcrdslig

Tjcncste, men verdsliygare* oy bliver liedcn*k

(Michel Angelos Dommeday
;
jfr. Tendciisen til

Kulturskildriuger af Sam tid ens Pragt i de
bi be take 1).: FhirCntincrllcs Frcrnsti I linger af

de hk 3 Kiiuger, Venezianerucs af EvyLs G±este*

bud), 1 Forbindelae hermed maa Savonarolaa
Angreb paa B. i Slutn, af det 15. Aarh. sea,

^kont Vtrdsligysrclsen da endnu kuo var i sin

Bcgyndeise, og de bibeJske Motiver stadig vare

Hovedemner for de store Kunstnere,
Den FrihcH. KunAtcn nod i Vcsten, bctingcr

<jp;.iaa den Dristiylied h hvormed man sidtn

13,— 14, Aarh. frematillcT Treenjgheden, nd-
dinner en Type lor Faderen, ja fremiti] ]et

HeJIifl-Aandcn L person I iy SkikktJit. Rckendt
cr det 15.— 16, Aaru.s Fremstillinyer af »Naade-
stolen* : Fade re n holdende den dcjdc cIIct

korsfxstede Kri^tns, over livcm Dncn sv^vcr
r

j sit Skfld. Rccuzfisaneens Frt instilling afTre>
enlyheden ved en mskl. Ski kite [so med 3 An-
sigter blev dog forbiidt (1C28, 1745), Af serlig

yiidedc Emner fra de^ ndya&cndc M5Hdclaldcr

mail nsvnes >Dodedanaene* og i Static n&bllle-

deruei.

L'd fra en evangelsk Grundbetragtning havde
allerede Wycllf og I Ins, tilligcmed HL'tytn-

dyrkelsen fordo mt B. paa Gr. af den Overtro
oy Misbruy, de gavAnledniny til. Den Mistillid,

som den nyvakte Troserfaring paa Reforma-
th] n^tidc n nacrede til alt det udvortLs, ng den
*rhverved,e Forstaaelse af Hvanyeliets Pnediken
oy Sakramentforvaltninyen som Gudstjenestens

Indhcld, maatlc i hine Kampdage give sig Luft

ikke blot L Fordrinyer om >Messenai For-

nyelsc 1 evgt. Aand n men i Nidkaerhed mod
alt, der Imldt Mcniglieden fast ved de rom.
Forvanskninger, oy da forst og frcEttmest mod
de oveinnodige 'OfTeraltret og Helgenbillederne.

Fra ct hlstorisk og kunstnerisk Synspunkt kan
man beklage de store Tab, som den Billed-

storm, dcr nttsten overall fulgte Reform at ionens

Fremskridt, med forte, ligesom utvMsomt megen
Ruuhcd er vist af Publeti og delvia af flvrig-

heden, naar den af Fenyegridsklied tillod sig

en Baziia cftcr Kirkernes Kostbarliederi men
Heformationcnn. Stilling til B. fremgik af en
reltyios Fordybelses Indiynalion, en ligesaa be-

vidst relig. Folelse som den, der bragte de

gr r H.^-ETiner til fanatiak Kamp foi< B. Hvor
den sehweizerske Reformation trrengte igennem,
skete en fuldstsudig Udryddelse af alt det

>hedensk?< i K., idet man civcrfortc Dekaloyens
B.fcirbud paa den kr, K. (Zwingll, Bui linger,

Oekolampadius, Farcl, Calvin, Beza). Ti3 llge-

frem H.atnrm, livor Fylk med Okser Og Ham re

tra.-nyte ind 1 Klrkeiv odelagde Alt re og B.
p
kom

det I Strassburg 1524, Zurich 1&25. Hern l.Vift,

St. G alien, Basel oav.; i Ncderlandcne yentog

det samme sig, og Huguenatkrigene yjorde ogsaa

rent Bord, livor de rcformertc havde Magten.
Man maa benndre den klarc Forstaaelse og

det Mod, hvormed Luther og bans Fa? Her op-

traadte mod B.atormcrne. Da Carlstadt og

hans »Schwarmgeister £ allerede under Luthers
Opt] "Id paa Wartbury hegyndte >Udren»ningcii(

I Wittenberg h kom Luther tilbage 1521 og
still ede Uvejrct ved sine l*nedikener r B- var

ham Adiafora. Det er »lf>I*]icli und ebrlich«

at have Mindebilleder I It.; skill le de bort, maa
det ske ikke ved ^Sviermeri og Vnld*, men
paa Gvrighedens Bud. J">rn det ogsaa skete I

Q. Ta Dage. 1524 udlalte Luthtr sig i sin

Sanybog om Kunsten som en god Tjener for

Evangeliet; 1525; det vbt ct kr- Ya.-rk, om
man malcde bele Biblen af for Menncskcrs
0jne indvendigog udvendig paa H use ne, Hans
Sammendragning af Dekajcsgcns 1. og 2. Bud
viser., hvor lidt ban trued e paa, at de Kr. be-

liovede at advares mod at gore B, til ect med
Gud. B.s Farlighed laa for ham snarere E den
Anlcdning, dc gav til MisforaLaaekc af *de godc
Gernlnycrc ; man skal pnedike, at ingen yor

Gud en Tjeneste ved at oprejse B, Alligevcl

kom det overall i Tyskland til B-stormc, ng
siL-rllg Bond ckri gen mud forte saadanue, Ogjiaa

1 Norde n yen tog d isse See Lie r sig. 3. J u led ay 1 ~.*25

tra?ngte Borgerne i Kobenhavn under Guds-
tjenestcn ind i Frue K r og odelagde Alli-e og
Helgenb, 1524 havde Gendoberjie Mckhtor
Kink oy B. Knlpperdotliug iv^rltsat en lig-

nende B.storm i Stockholm, medens liuslaf I

og Lars Anderssou vare bnrte. Efterhaauden
snm Rcjfoi mationen trtetigte igennem, iod Ovriy-

hedeu Helgenb, jjerne og Malerierue over-

hvidte
h
men HejaltertavJerncs Bcvarclxc viaer,

hvor ntrnsnint man glk frem, da deres Frem-
iti I Elnyer ingenlunde kunne siges at svare til

deres nyc Formaal. Endnu i lu, og 17 r Aarh.
vedblev man med * Kat e k ism usbi lied er £ i Kir-

kerne; men RatEonaUamens Tidaaldera HvidLe-

koate tilinletgjorde neesteu mere end B.stormene.

Det maa dog deavEtre indrommes, at den
protest, K, ikke enduu bar evnet at skabe en
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ny kirkelig B.kunst, jtevnbyrdig med Middel-
aldcrens.

Romerkirken har paa Tridentinermedet (Sess.

25, de irwocatione sanctorum) udtalt sig om
B.; der skal vises dem skyldig JEre (honor et

veneratio), ikke som om B. selv besidde gud-
dommelig Kraft, men fordi den JEre, der vises

dem, gives Urbilledet, >saa at vi ved Billederne,

som vi kysse, og for hvilke vi blotte Hovedet
og kntele, tilbede Kristus og fere de helligec.

Dyrkelsen er altsaa relativ latreisk m. H. til

Kristusb., relativ dulisk m. H. til Helgenb.,

men Teologerne ere uenige om Maaden, hvor-
paa JEren overgaar paa Urbilledet, og naar en
Teolog som Bellarmin nsegter, at iEren skal

vises B. >paa uegentlig Vise, vil det forstaas,

at Menigmand saa lidt som ved Helgendyrkelsen
formaar at fastholde Forskellen, og rundt
omkring i Romerk. ere B. den Dag i Dag An-
ledning til megen Misbrug (se Art. Bambino). —
B.kunsten selv har i Beg. af vort Aarh., ved
en Tilbagevenden til Studiet af Middelalderens
store Mestre, oplevet en Fornyelse (Nasarenerne,
jfr. i vore Dage Prerafaeliterne i England, Beu-
roniterne i Tyskl., Puvis de Chavannes i Frkrig),

men en blot tilnermelsesvis Skaberkraft er

ikke vendt tilbage (de Rossi, Roma sotterranea
crist. 1864—77 ; Musaici cristiani 1872 fg. ; Bullet,

di archeol. crist. 1863 fg. ; Garucci, Storia della

arte cristiana nei primi VIII secoli della

chiesa, Prato 1872 f.; Didron, Histoire de Dieu,

Paris 1843; H. Alt, Die Heiligenbilder, Berlin

1845; J. E. Wessely, Iconographie Gottes u.

der Heiligen, Leipz. 1874; Schlosser, Gesch. der
bildersturmcnden Kaiser, Frf. 1812; Schwarz-
lose, Der Bilderstreit, Gotha 1890). J. O. A.
BUledhuggerkunst, kirkelig. Da Krdm. var

trtengt igennem hos Gr. og Rom., fandt den
disse Folk mterkede af Alderdommen, og den
Side af deres Aandsliv, som skulde finde sit

Udtryk gennem Kunsten, nresten deende. Vel
var Kunsten en tilvant Luksus, men dens Ud-
evclse havde ltenge vmrct overladt Trtelle

eller ringeagtede Haandverksgilder. De ledende
Mend i Samfundet skenkede den ikke megen
Opnuerksomhed for dens egen Skyld og havde
vel som oftest ingen Forstand paa den. Enkelte
iEresstatuer fraregnede, havde Billedhugger-
kunsten luesten intct andet at gore end nu
og da at smykke dc Marmorsarkofager, i hvilke,

efter en gennem hele Kejsertiden fortsat

Tradition, fornemme og rige Personer bleve
bisatte. Paa disse forekomme Portraetmed-
dailloner, bibclske Scener, drneplukkende
Genicr o. 1. Af denne Oldkirkens B. finder

man Praver i Lateranets kr. Museum og i

Peterskirken (Junius Bassus's og Anicius Pro-
bus's Sarkofager fra 359 og 395 e. Kr.), enkelte
ogsaa i det gl. Glyptotek i Kbhvn. En anden
Luksus, som man ikke vilde opgive, var Elfen-

bensskulpturerne, med hvilke Skrivetavler (Dip-

tyker), Bogbind, iEsker, Daaser, ja selv Mabler
smykkedes (Biskop Maximians Stol i Ravenna
546—552).
Med B. gaar det imidlertid efter Romerrigets

Deling stadig ned ad Bakke, og efter Billed-

striden (se d. Art.) fastslaas det som et Dogme,
at denne Gren af Kunsten ikke maa benyttes
til Fremstilling af Billeder i den gr. Kirke.

Under det rom. Pavedemme bevares vel Fri-

heden, men B. bruges dog meget lidt, saramen-
lignet med Malerkunsten, som i Roms Basili-

kaer, saa i Langobardernes, Merowingernes
og Karolingernes Efterligninger af disse. Alt

ssettes paa det indre; det ydre, som forst og
fremmest vilde haft Brug for Skulptur, holdes
forholdsvis tarveligt. Vel sandt, der gaves, selv

efter at dc antike Sejleordninger vare opgivne,
Kapitseler og Kragsten, som skulde have Form

;

men disse Opgaver vare for begreensede og
smaa til at kunne skabe en Skole for figurlig

Skulptur; man vaklede mellem barbariske Re-
miniscenser af korinthiske Kapiteler og groteske
Tillempelser af Menneske-, Dyre- og Plante-
former paa de Kalkstens- og Sandstensblokke,
som den romanske Bygningskunst kraevede
dekorerede.

Selv efter at den romanske Basilika har ud-
formet sit malerisk grupperede Ydre og byttet

Tneloftet helt eller delvis med Hvaelvinger,

selv med Udfoldelse af stor arkitektonisk Pragt
i de sachsiske, rhinske og normanniske Kate-
draler, er der dog ikke her nogen betydelig

Anvendelse af figurlig Skulptur, kun nu og
da et Dorfelt (Tympanon), en Korskranke eller

noget lignende — alt indenfor meget be-

skedne Graenser. Snarere spiller B. en starre

Rolle i de Metalarbejder, med hvilke man
fandt det passende at smykke Kirkerne, og
som dels indfertes til de nordlige Lande fra

Syden, dels forfierdigedes af indkaldte Kunst-
nere. Blandt disse Arbejder fortjene at an-
feres Bemwardssojlen og Broncedorene i Hildes-

heim (1015), Broncederene fra S. Zeno i

Verona (1047), i Ravello (1179), i Gnesen og 1

Novgorod (12. Aarh.). Fremdcles Alterforsider

(Antependier, Antemensaler), som den fra Basel,

nu 1 Cluny (11. Aarh.), eller de danske fra Sal

og Stadil, Lysekroner og Lysestager, endelig

Gravmindesmerker, som Kejser Rudolph II's

(1080) i Merseburg og Biskopperne Giselhers

(1004) og Friedrichs (1152) i Magdeburg.
Der horte en Skole til for at uddanne

plastiske Kunstnere, og der horte Rigdom, for-

bunden med Smag og Dannelse hos Kirkens
ledende Mtend, til, for der kunde stilles B.

Opgaver, der kunde gribe og fsengsle det hele

Samfund. Det er bekendt, hvilken Rolle de
fra Cluny udgaaede Klosterskoler have spillet,

som i andre Henseender, saaledes ogsaa med
Hensyn til Udviklingen af den gotiske Byg-
ningskunst, men med denne folger ogsaa en
langt rigeligere Anvendelse af Skulptur end
den, man hidtil har kendt i den vesterl. K.

Omtr. samtidig med Clunys Blomstring er den
Kulturudvikling, som fandt Sted hos Proven-
calerne i 11. og 12. Aarh., og som desvserre fik

en brat Ende ved Forfelgelserne mod Albigen-

serne. Hvad der her fra begge Sider er taget

og givet, kan det were vanskeligt at afgore. Hos
Provencalerne er sikkert meget gaaet til Grande
eller ikke kommet til fuldstendig Udfoldelse,

og den franske Revolution har i 1789 jsevnet

den tcrvterdige Cluny-Kirke med Jorden. Man
ser dog i S. Gilles (1096—1116), i Vezelay

(1120), i Moissac (Beg. af 12. Aarh.) og paa
St. Trophime i Aries (1154), hvad man begge
Steder har villet. I Dorfelter over Kirkens
Hovedindgang troner Kristus med Apostle,

Evangelister eller Evangelistsymboler; men
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det er nu ikke blot sora i Oldkirkeo den
bimmelfarne Kouge, man vil have fremstillet,

men ogsaa Verdensdommeren ; derfor ledsages

Hovedfremstillingen af andre, der vise de dedes
Opstandelse til Salighed eller Fordommelse.
Det gadder om, hvem der kan fremstille disse

Scener med den starste Livagtigbed og Natur-
lighed. Var Derfeltet saaledes fyldt, stilledes

paa Pillen midt i Hovedderen og mellem eller

paa Sojleme paa begge Sider af denne og i

Sidederene store Billedstatter af Kristus, vor
Frue og hele Helgenskaren, serlig vedkom-
mende Kirkes Patroner. Der medte med andre
Ord dc i Kirken indtraedende en Billedprcediken

i stor Stil.

Denne Benyttelse af Kunsten billigedes dog
ikke af alle K.'s Msend. En Reaktion gjorde

sig gaeldende fra Cisterciensernes og den hi.

Bernards Side, saavel mod de rige Plananlaeg

med de radiale Kapeller, som mod Billed-

pragten. Men holdt de strenge Klosterfolk

end igen, deltog Bisperne og de disse under-

lagte Staeders Borgere med saa meget starre

Iver i den rejste Bevtegelse. Paa Portalerne

fra Domkirkerne i Autun (1150), Bourges(1150),

Chartres (Vestfacaden 1140—45) og St. Denis
(Sideportalen 1150) kunne vi forfalge Over-
gangen til de franske kongelige Provinser og
Champagne. Vi se paa Vestportalerne fra

Laon (1210) og Notre-Dame i Paris (1223), hvor-

dan Billedpragten har bredet sig og nu ogsaa

fylder Portalerues Buer. Sit Toppunkt naar Be-

vsgelsen paa Transeptportalerne fra Notre-Dame
i Paris, i Sainte-Chapelle sammesteds, paa
Portalerne fra Amiens (1238), men fremfor alt

paa Transeptportalerne i Chartres og Por-

talerne i Reims (1250—1300). Hvem der ikke

selv har set disse 2 sidste Kirker, har kun
et svagt Begreb om, bvad man i Middelalderen

har villet opnaa ved B.s Benyttelse, og dog
savne disse Skulpturer i vore Dage den Under-
stettelse af Farve og Forgyldning, som de i sin

Tid besad. Vistnok med Rette paastaar Viollet-

le-Duc, at Frankrig alene fra denne Tid kan
opvise lige saa mange Billedstatter som alle

dets Nabolande tilsammen.

For denne franske Billedpragt kunde Sam-
tiden ikke staa; vi finde den efterlignet, eller

se i alt Fald dens Virkninger i alle Nabo-
landene. I Tyskland vil man vel ikke gerne

anerkende Sterrelsen af den Gteld, man ogsaa

i denne Henseende paadrog sig, og vel fandtes

der dygtige Kunstnere i de forskellige Provins-

skoler, som man ser paa Korskrankerne i

Michaeliskirche i Hildesbeim og Liebfrauen-

kirche i Halberstadt og paa den smukke
Praedikestol fra Wechselburg; men den franske

Indflydelse gar sig dog gaeldende, ikke alene

langs Rhinen, som paa Portalen fra Lieb-

frauenkirche i Trier, Transeptportalerne i

Strassburg (o. 1250) og Taarnhallen i Frei-

burg (o. 1270), men ogsaa paa Afstand, som i

den gyldne Port 1 Freiberg (1200—50), Por-

talerne i Mttnster og Paderborn (1250—1300),
de fyrstelige Stifteres Statner fra Naumburg
(1245—72) og ikke mindre i de senere Skulp-
turer fra Georgskoret i Bamberg. — I Eng-
land se vi den franske Indflydelse paa Vest-

facaden i Wells (1206—42 eller senere) og i en
Riekke Gravmindesmaerker, saerlig i West-

minsterabbediet. — Den samme Indflydelse
trsffe vi paa den pyrenseiske Halve paa Porta
della Gloria i S. Jago di Compostella, paa for-

skellige Portaler i Burgos osv.

Dog, vi vende tilbage til Frankrig. Man
plejcr gerne at tilskrive Krigcne med England
den Slaphed, som her indtraeder i 14. Aarh.
saavel med Hensyn til Bygnings- som til Billed-

huggerkunsten, men de havde dog nceppe hele
Skylden. Dels var Begejstringen for de store

billedsmykte Kirker kalnct, dels fik den gotiske

Stil, efterhaanden som den udviklede sig til

sine yderste Konsekvenser i Retning af de lod-

rette Liniers Overvtegt, sterre og starre Vanske-
lighed ved at bruge Menneskefiguren som meget
mere end et Ornament, dels medfarte vel ogsaa
Masseproduktion af Statuer en vis Trtethed og
Maniererthed ; man forelskede sig i de bejede,

S-formede Linier og anvendte dem til Over-
maal. B. fandt dog stadig Anvendelse paa de
franske Kirker, som rejstes i 14. og 15. Aarh.,

og ikke mindre paa Kirkerne i Burgund, Neder-
landene og Tyskland, men meget af, hvad den
har skabt, navnlig i Nederlandene, er gaaet
til Grunde ved Billedstormernes 0deheggelser.

Kunsten individualiserer sig paa en dobbelt
Maade: man laegger mere Maerke til, hvordan
den enkelte Figur er gjort, og hvem der har
gjort den, gaar mindre end hidtil ud paa Masse-
virkning. Dette kommer en Mamgde kirkelige

Gravmindesmaerker, men ogsaa kirkelige Brugs-
genstande, til gode. Eksempelvis kan naev-

nes Claux Slutter (Mosesbrand og Gravmaeler i

Dijon). Heinrich der Balier (Sch6ne Brunnen i

Nurnberg) o. fl. Samtidig finder B. ogsaa nye
Felter for sin Virksomhed i de teldrc Kirker.

De Kor, i hvilke det rom.-kat. Praesteskab daglig

samledes til Sang og Ben, begyndte man at

udstyre paa det prsegtigste med udskaarne Kor-
stole, med malede og forgyldte udskaarne Alter-

tavler, som oftest i flere Fleje til at aabne og
klappe sammen, visende forskellige Fremstil-

linger i Skulptur og Maleri efter de forskellige

Festers Behov, endelig med ikke mindre praegtige

Sangergalerier ud mod Laegfolkets Kirke.

De forskl. borgerlige Lav og rige Privatfolk

kappedes desuden om at stifle Altre med lignende

praegtige Altertavler i den Masse af Kapeller,

som lagdes om Kor og Kirker. De rige Handels-
staeder i Mellemeuropa vare navnlig Saedet for

denne blomstrende Kunstindustri. Beremte
Navne opstod som Jarg. Syrlin og Son i Ulm,
Michael Pacher fra Tyrol, Michael Wohlgemut
i Nurnberg, Hans Bruggemann i Bordesholm,
Claus Berg i Odcnse. Disse Traeskaerere og
Malere havde saa atter en betydelig Indflydelse

paa Stenhuggerne og Broncestoberne : Adam
Kraft (1450—1507), Tilman Riemenschneider
(1460—1531), Veit Stoss (1496—1533), Peter

Vischer (1455—1529); Sebaldusgraven i Nurn-
berg og Kejser Maximilians Grav i Hofkirken
i Innsbruck). I Frankrig haves de rigeste Kor-
dekorationer af denne Art i Domkirkerne i

Chartres, Amiens, Auch, Alby og i St. Nicholas

i Troyes. I Spanien i Domkirkerne i Sevilla og
Toledo. I Italien havde man, indtil noget ind

i 13. Aarh., ikke med samme Iver som Nord
for Alperne taget Del i den ovenfor antydede
naturalistiske Bevtegelse indenfor B. Den mel-
der sig ikke, uden at man tillige maerker, hvor
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tyndt det Muldlag er, som hernede daekker over
den antike Skulptur, og hvilken Betydn. denne
kan faa som Forbillede ; men man maerker ogsaa,

at her har det hvide Marmor hjemme.
Malerkunsten vedbliver dog at spille Hoved-

rollen ved Kirkernes indre Udsmykning, medens
Billedhuggerkunsten fortrinsvls stotter Byg-
ningskunsten. Kun en enkelt Gang, som paa
Underdelen af Orvietokirkens Facade, tilstrrebes

en Massevirkning ved Skulpturens Hjaelp. De
storste Navne forsoge sig paa Udsmykning af
Inventariegenstande (Nicolo Pisano: Praedike-

stol i Baptisteriet i Pisa 1260, Prtedikestol i

Siena og S. Oomenicos Grav i Bologna 1266
—68, Brand i Perugia 1277—80; Arnolfo di

Cambio : Tabernakel i S. Paolo i Rom og Grav-
mindesm&rker; Giovanni Pisano: Vievandskar
i Pistoja og Praedikestol i Pisas Domkirke;
Andrea Pisano: Baptisteriets sydlige Dor i

Firenze 1330). Ogsaa i 15. Aarh. beholder
den italienske Skulptur vsesentlig den samme
Karakter, hvor meget end de kunstneriske For-
dringer til den enkelte Figurs Gennemforelse
skterpes saavel i Billedhugger- som i Maler-
kunsten. Studiet af Antiken, dens skonne
Ornamentik, dens Behandling af Relieffet, gaar
Haand i Haand med Studiet af Naturen, Ana-
tomien, Perspektiven osv. Graenserne ml. Kunst-
arterne overholdtes ikke altid. Som betyde-
lige Billedhuggere maa nsevnes: Jacopo della

Quercia (Brand og Dobefont i Siena; Dor til

S. Petronio i Bologna), Lorenzo Ghiberti (nord-

lige og ostlige Dor paa Baptisteriet i Firenze;
Johannes den Dober paa Or San Michele),

Donatello (Orgelbrystning fra Domkirken i

Firenze ; Praedikestol i Prato ; Peter, Markus og
S. Georg paa Or San Michele; Broncedorene
i S. Antonio i Padova og Praedikestolene i S.

Lorenzo i Firenze), Lucca della Robbia (Orgel-

brystning fra Domkirken i Firenze; glasserede

Lerskulpturer, som ogsaa leveres af Andrea
della Robbia og hans Sonner), Andrea Veroc-
chio (S. Thomas paa Or San Michele), Antonio
Pollajuolo (Sixtus IV's Grav i St. Pietro i Rom),
Mino fra Fiesole (herlige Gravmindesmaerker),
Benedetto da Majano (Praedikestol i S. Croce i

Firenze), Andrea Sansovino (Gravmindesmaerker
i S. Maria del Popolo i Rom; Gruppe i S. Ago-
stino ; Relieffer paa Casa Santa i Loreto), Lom-
barderne og Jacopo Sansovino i Venezia og
mange flere. Som i 13. Aarh. den franske
Skulpturs Indflydelse var ovcrvaeldcnde 1 alle

Nabolandene, saaledes nu i 16. Aarh. den
italienske; den gennemtraenger og forbinder
sig med den nordiske Skulptur overalt, hvor
denne har nogen Livskraft tilbage.

Dog, den skonne Tid, i hvilken Kunsten be-

skeden tjcner K. og soger sin Styrke i en-
foldlgt, men med Sandhed og Folelse, at gen-
give den hi. Hist.'s Beretninger, lakker mod
Enden. Vendepunktet indtrader med Michel
Angelo. Maaske kan hans skonne Ungdoms-
arbejde, hans Pieta i S. Pietro i Rom, endnu
henregnes til den Tid, som svandt. Men i

sine modne Manddomsarbejder Iaegger han an
paa, at B. skal vaere sig selv nok, uafhaengig
af de andre Kunstarter, sky det jsevne, det for

alle tilgaengelige, og derimod tolke de store

Aanders Stemninger og Folelscr. Det er klart,

at en Kunst, der bryder med den kirkl. Tradi-

tion, med de kirkl. Typer, den va?re nok saa
stor, nok saa genial, nok saa ny, ophorer at
vaere kirkl.

Men Michel Angelo var Hojdepunktet af den
italienske Renaessance-Kunstudvikling. Det af
ham givne Eksempel smittede som en Farsot
hans Efterlignere i og udenfor Italien, vaerst

de mindre begavede. Allegorier aflose efter-

haanden de bibelske Skikkelser, Effektjagert

og Teaterpragt tnenge sig ind paa de hellige

Steder. Thi samtidig med denne Nedgang i

Kunsten indtraeffer jo den store Nedgang i det
sydlige Europas Folke- og Kirkeliv. Den polit.

Frihed tabes, de lavere Staender forarmes, Ref.
forsmaas, Jesuiterne tilsnige sig K.'s og Skolens
Styrelse. Derfor sygner den kirkl. Kunst hen

;

den maa erstattes i Jesuiterkirkerne af den, fra
de fordaervede Hoffer laante, verdsl. Kunst, der
gaar i Skole i de efter italiensk og fransk
Monster oprettede Akademier. — Men i Norden,
hvor Ref. sejrede, kan man da ikke de> iagt-

tage et Opsving af den kirkelige Kunst? Nejt
desveerre. Religionskrigene og andre Krige for-

arme ogsaa her Folkene. Kirken bliver af-

haengig af Fyrster og Adelsmaend. Naar den
skal smykkes, sker det med Gravmindesmaerker;.
hojst med mere ellcr mindre haandvaerksmaessige
Erstatninger for den rom.-kat. Billedpragt, der
fejes bort.

At opregne de enkelte Figurer eller Relieffer,

i hvilke man trods Baroktidens Vansmag kan
traeffe sund og sand Folelse i Syden som i

Norden, vilde fore ud over denne Oversigt*
Grcenser. Naevnes maa dog Navne som Ber-
nini (S. Longinus i S. Pietro, de dekorative
Figurer ssteds paa Kolonnaderne og Engels-
broen), Stephano Maderno (Sta Cecilia), il

Fiammingo (S. Andrea i S. Pietro osv.). Der
var forbeholdt en dansk Kunstner, Bertel Thor-
valdsen, efter at en faelles europaeisk Renaes-

sance atter var begyndt i Slutn. af forrige Aar-
hundrede, den Opgave at lade B. spille en
stor og maerkelig Rolle ved Udsmykningen af
en luth. Kirke. Det er ikke som i Middel-
alderen en folkelig og kirkl. Bevaegelse, vi

blive Vidne til, men Kunstneren gor sig dog
til Tolk for det bedste, som rarer sig i Tiden.
Den er ikke kirkl., det maerker man ogsaa i

Frue Kirke i Kbhvn. Den store Kristusstatues-

Opsiilling over Altret er et Brud med den gl.

kirkl. Tradition, hvad man end kan have tilladt

sig i Romerk. Man soger derfor ogsaa gerne fra

Kirken til Kristus-Salen i Museet for at nydc
Thorvaldsens kr. Kunst. Ligger det heri eller

i Fattigdom og manglende Kunstsans, at Frue
Kirke er kommen til at staa saa alene? L. F.

Billedvaeg (flxovooraai;, Ikonostas) kaldes-

den med Billeder smykkede Skillevaeg, der i

de gr. Kirker opfores foran Alterpladsen og
hindrer Synet af det hellige Sted og de Cere-
monier, som foregaa ddr. Den har udviklet
sig af Oldtidens cancelli (Korskranker) og de
Taeppeforhaeng, der ved visse Lcjligheder droges
for Altrets ciborium. Den gr. Kultus fordrer
en ofte gentagen Tilhyllcn af Altret, derfor
indfortes Trsvaggen (det aeldst bevarede Eksp.,

i et Athoskloster, fra 15. Aarh.), hvis 3 Dore
eller Doraabninger fore ind til Altret. Den
midterste, >den kongelige<, benytter Bispen
(og ved visse Lejligheder Kejseren), men i
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Paaskeugen staar den aaben for hele den mand-
lige Menighed; de 2 andre ere Prsesters og
Lsgfolks Adgang til Helligdommen. Udsmyk-
ningen af B. er prsegtig, med en Mcengde Bil-

leder af Kristus og de hellige paa Guldgrund,
ofte smykkede med kostelige Stene, belyste
ved ophaengte Lamper osv. B. med de 3 Dare
er en Efterlign. af det antike Teaters 3 Dore;
gennem den midterste af disse gik Konger og
Helte, gennem de 2 Sidedore kom andre Per-

soner.

Billicanns (Theobaldus Gernolt eller

Gerlacher) var fadt i Billingheim i Nnerh. af
Landau i Slutn. af 15. Aarh. Han studerede
i Heidelberg (immatrikuleret 1510) sammen
med Melanchthon, der i flere Aar var bans
gode Ven. 1512 blev B. Baccalaureus, 1513
Mag.; som saadan holdt han Foreleesninger

over Dialektik, og 1520 blev han Provst for

Artisternes Kollegium. Da Luther 1518 var i

Heidelberg og angreb den skolastiske Filos.,

fandt han Tilslutn. hos B. og hans Discipel

Joh. Brenz, foruden hos Martin Bucer og Er-
hard Schnepff. 1522 var B. Priest i Brenz's
Kodeby Weil (i Wurttemberg), men paa Grand
af sine dristige Prsedikener mod Skaersilden

og den overdrevne iErefrygt for Maria og Hel-
generne maatte han forlade Weil. Ved Bort-

gangen udgav han et Sendebrev til Menigheden
der, der viser, at han var stasrkt greben af

Ref.'s Tanker. Fra Weil gik han til N6rd-
lingen. Raadet der havde, uden Tilladelse fra

Abbeden i Cistcrcienserklostret Heilsbronn, der
havde Patronatsretten over Nordlingens Sogne-
kald, ved en af begge Parter undertegnet >Pactc

kaldet B. til i 10 Aar at forkynde Evangeliet
i Byen. 1524 udgav han et Skrift om Messen,
der indeholder et staerkt Angreb paa denne,
og samtidig kom han i Strid med Teologerne
i Ingolstadt, saa at han baade af Venner og
Fjender blev holdt for at vsre en Discipel af

Lather. Et Skrift fra Febr. 1525, i hvilket han
gjorde Regnskab for sin Fserd i N6rdlingen,
viste imidlertid, at han med Hensyn til Daab og
Nadver stod Carlstadt og Zwingli adskilligt

naarmere. Han vilde beholde Latinen ved
Altergangen, men lagde forovrigt ikke stor

Vagt hverken paa Nadveren eller paa Daaben.
Under Tryk fra Urbanus Rhegius kom han
dog (endna i 1525) med et temmelig mat For-
svar for Lathers Nadverlsere, men kort efter

nsrmede ban sig atter Zwinglianerne og vilde

egentlig iadtage en Midtstilling ml. Luther og
Zwingli, omtrent som Carlstadt og Okolam-
padius. Som Folge heraf brad baade Luther-
anerne Qg Zwinglianerne med ham, og for at

faa den teol. Doktorgrad i Heidelberg indgav
B. da en Bekendelse, i hvilken han roste sig

af sit Colibat og godkendte Messen som et

sandt Offer for levende og dode; den var et

afgjort Brud baade med Luther, Zwingli og
Gend»berne. Da Heidelbergerne ikke vilde

give ham Doktorhatten, giftede han sig med
en rig Kvinde og havde Fnckhed nok til at

vende sig til Wittenberg for der at blive Dok-
tor. Hen Melanchthon svarede, at man ikke

proraoverede nogen, for man havde set vedk.'s

Bekendelse, og en saadan vilde B. ikke sende
Wittenbergerne. B.'s tvetydige og vaklende
Optraeden i N6rdlingen bragte det saa vidt, at

man betragtede denne By som tabt for Ref.,

og den forfiengelige B. bildte sig ind, at han
i Forening med Kejseren bedre end alle andre
kundc lose de kirkcpolit. Vanskeligheder. Der-
for kom han til Augsburg 1530, hvor han paany
frasagde sig al Lod og Del med Luther og
Zwingli, og efter Hjemkomsten aflagde han sin

gejstl. Dragt og drev Kobmandshandel. Da de
10 Aar for hans Ansaettelse varc udlobne (1532),
fik han ikke desmindre Tjenesten som Pnest
i NOrdlingen paa 5 Aar til, men allerede 1535
opgav han, paa Grand af Sygelighed, sit Em-
bede for at gaa til et Universitet og virke videre
for en bedre Uddannelse af Praesterne og som.
Forsvarer for Troen. Han rejste da med Kone
og Bern til Heidelberg for at prove sin Lykke
som Jurist. Der blev han Licentiates juris
ulriusqoe og holdt en Tid juridiske Forelaes-

ninger; men det ventede Professorat i Rets-
videnskab fik han ikke. Han maatte forlade-

Heidelberg og gik til Marburg, hvor han blev
Dr. juris og fik et Professorat i Retorik. Og-
saa de> blandede han sig i de kirkelige For-
handlinger, uklar og vaklende til det sidste.

Han dode 8. Aug. 1554 og blev begraven i

Elisabetkirken.

Billing, Axel Gottfrid Leonard, sv. Teolog
og Biskop, f. 1841 i Oncstad Sogn, Kristian-

stads Len, Stud, i Lund 1859, Dr. phil. 1865,
teol. Docent 1867 og s. A. teol. Lektor ved
Lunds Katedralskole, teol. Adjunkt 1872, Prof.

i praktisk Teol. 1881, samt Biskop i Vesteras
1884. Han blev Dr. theol. ved Jubelfesten i

Upsala 1877. B.'s teol. Udvikling er staerkt paa-
virket af hans Svigerfader, Biskop E. G. Bring,

og han har, som denne, sluttet sig til den
kirkl. Retn., der i Kliefoth har haft sin be-

tydeligste Repnesentant. Denne saakaldte >Ny-
Lutheranismet udmserker sig ved en ndprseget
kirkl. Realisme, hvorved den dogmatiske Spe-
kulation undergaar en sta?rk lndflydelse fra

den hegelske Filosofi. Som Hovedpunkter i B.'s

kirkl. Program maa paapegcs, at han stsrkt
har fremhsevet, at K. er et organisk Samfund,
ikke en blot Samling af Individer; at, da Troen
er en Guds Virkning ved Naademidlerne, ligger

det i Begrebet af K.'s Vaesen, at Naademidlerne
og deres Forvaltning er det forste, og Troen
det senere. K. er saaledes de helliges Sam-
fund, fordi den er en Naadesanstalt. For-
valtningen af Naademidlerne er ikke et Pro-
dukt af Menighedens Trosliv, men derimod
dettes Kilde; den er Herrens egen Indstiftelse.

Herren har ikke alene indrettet deres Funk-
tion, men i og med dem et Embede til deres
Udforelsc, og den, som ikke ad ordnet Vej
har faaet dette Embede, har ingen Ret til at

forvalte Naademidlerne. Gor han det, saa bryder
han ikke alene en msklig, men en guddomme-
lig Ordning. Fra dette faste Standpunkt har
B., 1 en aandelig oprart Tid, gjort Kristen-

livets objektive Magter og det kirkl. Samfunds
Ret kraftigt gsldcnde overfor al religios Sub-
jektivisme og kirkl. Individualisme. B. del-

tog i Kirkemodeme 1883, 1888 og 1893, paa
hvilke han, som en af det kirkl. Hojres bedste
Ledere, har udavet stor lndflydelse paa Bc-
slutningerne. Siden 1888 har B. vaeret Medlem
af Rigsdagens forste Hammer, og hans Ud-
talelser her have haft stor Vaegt, isser i Kul-
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turspergsmaal. B. har vaerct indvalgt dels i

Konstitutionsudvalget, dels i Statsudvalget. I

1890 blev han Medlem af Kirkelovskomiteen.
Blandt B.'s talrige Skrifter maa nsevnes: >Kate-

ketikens begrepp< (2. Opl. 1873); >Lutherske
kyrkans bekannelse< (1876—78); >Luthersk
kyrkotukt« (1880); »Dr. Marten Luthers lilla

Katekes med en kort utveckling jemte utlagg-

ning< (1883); en Aargang Hejmesseprsedikener

(1887).
"

H. W. T.

Billroth, Johann Gnstav Friedrich, f. 1808

i Lfibeck, d. 1836 som Prof, i Halle, var Forf.

til en af Hegel staerkt paavirket >Religions-

philosopbie<, der efter hans Dad (1837) blev

udgiven af Erdmann.
Bilokation. Legenderne fortselle, at Antonio

fra Padova, Francisco Xaver, Alfonso de'Ligu-

ori og andre rom.-kat. Helgener paa samme
Tid ere blevne sete i Virksomhed paa 2 —
ofte meget langt fra hinanden liggende —
Steder. Nogle rom.-kat. Teologer have sagt

at forklare en saadan >B.« ved at antage, at et

guddommeligt Almagtsunder har sat de paa-

gseldende Helgener i Stand til paa een Gang
at vsere og virke paa 2 Steder; andre mene,
at Helgenerne selv i Virkeligheden kun have
vseret paa det ene Sted, men at en Engel paa
det andet Sted har paataget sig deres Skikkelse

(J. Gorres, Die christl. Mystik, Regensb. 1837,

II, 578 f.).

Bilsan (Esra 2, 2), en af Folkets Ledere ved
Hjemtoget fra Babylon efter Eksilet.

Bimhal (1 Kron. 7, 33), Israelit af Assers

Stamme.
Bina (1 Kron. 8, 37), en Efterkommer af

Mefiboset af Benjamins Stamme.
Bination er Betegnelsen for den samme Priests

Celebrering af 2 Messer paa een Dag. I Middel-
alderen sagte forskl. Synoder at hsevde et For-

bud mod, at en Prsest samme Dag Iseste 2 (B.)

eller 3 Messer (Trination). Tridentiner-Kon-
ciliet gav ingen Bestemmelse herom, men over-

lod Biskopperne at give Tilladelse til at lrese

2 eller fl. Messer (jus binandi). Denne Til-

ladelse gives i Keglen, naar en Prsest har 2
Sogne, eller naar en Menighed er saa talrig

eller vidtstrakt, at en stor Del af den (i det

mindste 2—300 Personer) ikke kan komme til

Stede ved den ene Messe; og under en Nabo-
praests pludsclige Sygdom har en Prsest uden
sserlig Tilladelse Lov til >at binere<.

Binde- og Lasenaglen, se Naglemagt.
Bindesbell, Severin Claudius Wilken, f.

16. Febr. 1798 i Ledeje Prsestegaard, hvor hans
Fader, den ansete og dygtige Prsest Jens B., tidlig

segte at nsere hans Sans for alle Samfunds-
anliggender. Han blev Student fra Roskilde
Skole, der netop dengang havde en Blomstrings-
periode, boede derpaa i Kabenhavn sammen
med sin yngre Broder, den bekendte Arkitekt
M. G. B. B., der aabnede Broderens 0je for

Kunstens Vserd og Betydning. Som teol. Kandi-
dat var B. Notarius ved det teol. Fakultet og
en meget segt Religionslserer. Efter en 2aarig
Udenjandsrejse (1832—34) kaldtes B. i 1838 til

Sognepr. for Nakskov og Branderslev og ud-
nsevntes 1851 til Biskop over Aalborg Stift.

1856 blev han Biskop over Laaland-Falsters
Stift, i hvilken Stilling han dede 30. Jan. 1871.
B. var en begavet Mand, der med Nidkserhed

ragtede sit Embede og samtidig med Interesse

fulgtc den polit. Udvikling. Han var 1848 gejstl.

Medlem af Stsenderforsml. 1 Roskilde, 1866—70
Landstingsmand for Maribo Amt og 1868 Med-
lem af Kirkekommissionen. Blandt hans lite-

rsere Arbejder have >Tanker til Eftertanke over
San- og Festdagsevangelier« (2. Opl. 1875) vun-
det megen Paaskennelse baade hos Prsester og
Lsegfolk. K. T.
Bingham, Joseph, eng. Kirkehistoriker, f.

1668 i Wakefield i Yorkshire, studerede i Ox-
ford, hvor han fik et Fellowship, og blev Priest

i Headbourn-Worthy i Nserh. af Winchester,
hvis udmserkede Bibliotek kom bam til god
Nytte. 1708 udgav han forste Bind af sit

store Vserk: Origines ecclesiastics or the Anti-
quities ofthe Christian Church, 1712 blev han for-

flyttet til Havant ved Portsmouth, hvor han efter

lsengere Tids Svagelighed dade 17. Aug. 1723.
Aaret i Forvejen havde han udgivet 8. og sidste

Bind af sit lserde Vserk (overs, paa Latin af
Grischow, Halle 1724 f. og 1751 f. med B.'s

Dissertationes i sidste Bd.), der fra et episko-

palt Standpunkt med stor Grundighed frera-

stiller den kr. Arkseologi indtil Gregor d. St.,

med sserligt Henblik til Forfatning og Kultus.

Desuden skrev B. forskl. Afhandlinger om Laeg-

mandsdaaben i den gl. K., om Novatians Forh.
til K. osv., og et Forsvar for den anglikanske

K. over for Presbyterianernes Kritik (se Art
Quick, John).

Binius, Severin, f. i Randerath 1573, d. i

K61n 1641, var i mange Aar teol. Prof. der.

Han er navnlig bekendt ved en Samling af
Koncilieakter, der ferst (1606) udkom i Koln
i 4 Bd., senere (1618) i Paris i 10 Bd. med
lserde Noter.

Binnui er et Navn, der forekommer fl. Gauge
i Esra og Neh., uden at det er muligt at af-

gare, om der tsenkes paa een eller Here Per-
soner.

Binterim, Anton Joseph, rom.-kat. Teolog,

f. 19. Sept. 1779 i DQsseldorff, traadte 1796
ind i Fransiskaner-Ordenen, blev 1802 prseste-

viet, og 1805, efter at Fransiskanernes Kloster

var blcvet lukket, Prsest i Bilk ved DQsseldorff,

hvor han dade 17. Maj 1855. Han var hele

sit Liv en Forksemper for den Ultramontan-
isme, der mere og mere ogsaa i Tyskland rejste

Hovedet. Under Striden om de blandede Mgte-
skaber (1838) forsvarede han det ultramontane
Standpunkt med stor Iver og agiterede for

Dannelsen af en Broder- og Sesterforening til

Vsern for >det rene kat. iEgteskab<. Til Straf
for et Anbefalingsskrift for denne Forening
blev han demt til 6 Maaneders Fsengsel i Fsest-

ningen Wesel. Han bekaempede med stor Heftig-

hed Hermesianerne (se Hermes) og forsvarede
iEgtheden af den hi. Kjortel i Trier og Usegt-

heden af de Jesuiterne med Urette tillagte

Monita secreta. Hans Hovedvserker ere det
fortjenstfulde arkseol. Vserk: >Denkwurdig-
keiten der christ-kath. K.< (Mainz 1825—41,
7 Bd.), og en pragmat. Fremstilling af de vig-

tigste tyske National-, Provins- og Stiftskoncilier

(Mainz 1835—49, 7 Bd.).

Birch, Andreas, f. i Kbhvn 6. Nov. 1758,
teol. Kandidat 1779, studerede derpaa Teol. og
Filol. i Gottingen under Joh. David Michaelis
og Heyne. Efter Michaelis's Raad rejste han
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til Italien for at undersege >de skjultc og hidtil

ubrugte Haandskrifter af N. T.«, og han fandt

i Rom en uvurderlig Stotte i Stefano Borgia,

Sekretaeren for det pavelige Kollegium de pro-
paganda fide. Mange andre Venner, som sys-

lcde med arka?ologiske og patristiske Studier,

erhvcrvede B. sig ogsaa baade i Rom og i de
andre Byer, han besogte. Efter bans Hjcm-
komst (1783) befalcde Kongen ham, paa Guld-
bergs Indstilling, at beserge en Udgave af N.
T.s Grundtekst, som skulde trykkes paa kgl.

Bekostning. 1788 udkom de 4 Evangelier som
forste Del af dette Vserk, der skulde vsere en
Pragtudgave med et rigt kritisk Apparat. Som
Indledning til det havde B. 1785 givet en
>krit. Beskrivelse over gr. Haandskrifter af det
n. T.«. B's Tekstudgave af 1788 vakte ikke
ringe Opsigt; men ved BesaHtelsen af det s. A.

oprcttede overordcntlige Professorat i Teol.

maatte han dog vige Pladsen for Fr. MOntcr.
Aaret efter blev B. Prsest ved Waisenhuset, og
da Rcstoplaget af hans store Vaerk gik til

Grande ved lldebranden 1795, opgav han Tan-
ken om Fortsjettelsen og lod sig 1796 udncevne
til Domprovst I Roskilde. Herfra offentlig-

gjordc ban i smaa Oktavudgaver Varianterne
til Ap. G., de ntestl. Breve og Joh. Aab., som
senere gennem J. J. Gricsbachs Udgaver ere

komne den bibelske Tekstkritik til gode, og
samledc endvidere et Tillacg til Fabricius's be-

romte Udgave af de ntestl. Apokryfer (1804).

1803 udnarvntes S. til Biskop over det ny-
oprettede Laaland-Falsters Stift, men forflyt-

tedes alt 1805 til Aarhus Bispestol, som han
bekliedte med Dygtighed indtil sin Dod 25.

Okt. 1829. A'. T.

Bircherod. Denne Familie, af hvis Med-
Icmmcr flere have indtaget heje kirkelige Stil-

linger og gjort sig fortjente ved Studiet af dsk.

Hist., stammer fra Prasten Jens Herman-
sen i Birkcrod. 1) Jakob Jensen B., Son af

Jens Hermansen, blev fedt 30. Sept. 1624
i Varbcrg. Efter Studier baade hjemme og
i Udlandet blev han 1655 Prof. phil. og
1662 Prof, theol. ved Gymnasiet i Odense, hvor
han dede 13. Juni 1688. Han var en herd
Orientalist. — 2) Jens Jensen B., hans Broder,

f. 12. Nov. 1623 i Birkerod, nod ogsaa en om-
hyggelig Uddannelse hjemme og i Udlandet,
blev derefter Rektor i Slagelse, og efter en ny
Udenlandsrejse 1658 Prof. phil. I Kbh. 1661
indtog han Lserestolen i Gresk, og 1668 ryk-
kede han op i det teol. Fakultet. 1675 blev

han Dr. theol. Han har udgivet en Rrekke
Skrifter af files, og teol. Indhold, hvoraf flere

vise historisk Sans. Hans Synopsis locorum com-
munium theol. (1682) udkom ogsaa i Tyskland.
Den er et praktisk trykt Sammendrag af

Brochmand, Chemnitz og Hotter. Han dede
12. Sept. 1686. — 3) Jens B., Son af Jacob
Jensen B., f. 15. Jan. 1658 i Odense, gennem-
gik Skolen og Gymnasiet der, blev Student
1674, men fortsatte sine Studier i Odense
under Faderens Vejledning. 1676 tog han teol.

Eksamen. Den, siden Ole Worm, paabegyndte
Indsamling af Bidrag til Danmarks Hist, ved
Monumentgranskning og Kildestudium fortsatte

B. ved i fl. Aar at vie sin Tid til Undersogelser
af Odenses Hist, (hvis kirkelige Monumenter han
lod stikke i Kobber), af dansk Arkteologi og Adels-

Kirko-Leksikon for Norden. L

h istorie. Han forfattede ogsaa Katalogen til Anne
Gjoes danske Bibliotek(Hovedstammen til Karen
Brahes Saml.). 1682 blev han Viceprovst paa
Regensen (1684 Provst) og Mag. Aaret efter

fik hans Velynder, Peder Resen, ham i sit Sted
overdraget at holde juridiske Forelssninger,
der paa den Tid vare neje knyttede til hist.

Studium. Hermed vedblev han til 1687, skont
han 1 Mellemtiden var bleven Prof, i Hebr. og
adjungeret det teol. Fakultet. Paa Regensen
indfarte B. en Slags Seminarieevelser i nordisk
Historiegranskning, hvorved der fremkom en
Rsekke Afhandlinger om Julehojtiden og de
gl. dske Juleskikke; selv udgav han 1685 en
laerd Bog om Nordboernes Handelsforbindelse
med Alexandria. Han anlagde store Afskrift-

samlinger til Studiet af dsk. Adelshistorie.

1692 blev han teol. Prof., 1693 Biskop 1 Aal-
borg, hvor han vedblev med Samlinger til

fynsk og aalborgsk Stiftshistorie og forfattede

de udferlige Dagboger i 50 Kvartbind, der inde-

holde vigtige Bidrag til Samtidens Historic

(delvis udg. af C. Molbech 1846). Som Biskop
siges han at have virket med stor Dygtighed;
men da Hojesteret 1698 domte i den berygtcde
Thisteds Bessttelsessag, blev B. ikendt en Bode
paa 1000 Rd. for ikke at have vist fornoden
Forsigtighed i Sagen. Samme Aar blev han
udnrevnt til Dr. theol. Med ortodoks Strenghed
modsatte han sig Anssettelsen af en reformert
Priest i Aalborg. B. dode 6. Dec. 1708. —
4) Jens B., Sen af Jens Jensen B., f. 1664,
Student 1679, blev efter Studier i Udlandet
Mag. 1688 og nasste Aar Pnest i Gladsaxe.
1705 blev han Biskop i Christianssand ; her
virkede han med stor Myndighed og anvendte
Tid og Flid paa Visitatser i Skole og Kirke._ Og-
saa han sysselsatte sig med Studiet af dsk. Hi-
storic (Om Elefantordenens Oprindelse 1704).

Han dede 25. Jan. 1720. — 5) Thomas Broder
B., Sen af Jakob Jensen B., f. 13. Aug. 1661 i

Odense, gennemgik Gymnasiet, studerede siden
1678 ved Universitetet i Kbhvn og foretog
derefter en lang Udenlandsrejse i Mcllemcuropa.
1688 blev han Mag., og samme Aar blev han
knyttet til Odense Skole og Gymnasium, hvor
han virkede til 1722, da han efter et Slag-

tilfcelde maatte tage sig en Prorektor. Han
dede 19. Jan. 1731. Af hans omfattende hist
Samlinger blev kun lidt udgivet; ogsaa han
studerede Monumenter, men sysselsatte sig og-

saa med dsk. Sproghist. og Naturhist. (> fynsk
Naturhistorie«). Et udgivet Skrift om vore
Middelaldersmenter (1701) viser kun liden

Kritik. /. O. A.

Birckner, Michael Gottlieb, f. 21. Aug. 1756
i Kobenhavn, Sen af en Murmester, men for-

seldreles fra tidlig Bamdom; Student 1772;
teol. Kand. 1784; Kapellan paa For 1790. For
at faa ham bort fra dette fjerne og ensomme
Sted skaffede en Ven ham — uden hans
Vidende — Kapellaniet i Korsor 1792; men
Sygdom og Naeringssorg plagede ham stedse:

han trenkte paa at opgive Prsstcstillingen

Endelig opnaaede han Vemmelev Sognekald
ved Korsor; men 3 Dage efter Udnsevneisen
dede han, 1. Dec. 1798. B. var en Discipel

af Kant og en begejstret Frihedsven. Enhver
aandelig Tvang var ham en Pest. Hans Hoved-
vserk er >Om Trykkefriheden og dens Lovec

21
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(1797); dens Betydning ser han deri, at den
fremmer Almenaand og Fsdrelandskterlighed

;

og han krsever ogsaa fri Ret til at drafte alle

relig. Sporgsmaal. Skriftet fandt ved sin Frcm-
komst sterk Modsigelse. Han begyndte selv

Udgivelsen af sine >Samlede Skrifter< ; 4. og
sidste Bind udgaves efter bans Dad af A. S.

0rsted. A. J.

Birger (Byrge Gunnersen), ^Erkebiskop af

Lund, Sen af en fattig Landsbydegn i Norre

Halland, f. o. 1440, fuldendte efter Skolegang

i Varberg, Roskilde og Skara sine Studier ved
Universitetet i Greifswald, hvor han blev Mag.
Efter at have vteret Styrer af Domskolen i

Lund blev han ansat i Kancelliet, blev 1477

Dronning Dorotheas Kansler og flk efterhaanden

gode Preebender i Lund og Roskilde. 1495
blev han Dronning Christines Kansler og 7.

Juni 1497 iErkebiskop i Lund. I denne Stil-

ling virkede han med Kraft og Dygtighed for

at bevare K.s Anseelse og Magt, en ingenlunde
let Sag for en Mand, der uden Sliegtsforbin-

delse i Hcrrestanden stod overfor en Samling
adelige Panthavere, der i hans Forgiengers

Tid havde tilrevet sig den faktiske Besiddelse

af Stiftets betydeligste Ejendomme. Isser tor-

nede han straks samrocn med den voldsomme
Rigsraad Niels Hack og Rigshofmesteren Poul
Laxmand, af hvilke den forste ligefrem havde for-

grebet sig paa Kirkens Ejendom, og den sidste for-

hindrede iErkebispens Retssegsmaals Fremme.
Til ligefrem Krig kom det, da B., der holdt

en sterre vcebnet Iter, havde anklaget Rigs-

hofmesteren for aabenbart Landsforrsederi ; men
1502 befriedes B. for sin Fjende, der blev

myrdet. Ogsaa Niels Hack omkom, drsebt af

en adelig Fjende (1508). — Overfor Konge-
magten, som jErkebispen dog stettede, bl. a. i

Unionsspargsmaalet, krsvede Tidsforholdene
ogsaa en fast Holdning, isser under Christiern

U's Regimente. Denne fortrsedigede B. paa
forskellig Maade og ydede ham kun ringe Stotte

i hans Retstraetter med den skaanske Adel;
og hans Forhold til kirkelige Personer som
Bisperne Karl af Hamar og Jens Andersen af

Odense skabte vanskelige Situationer for iErke-

bispen. Vanskelighederne bleve ikke mindre,
da Kongen vilde gribe Pavens Legat, Arcim-
boldus, i B.s Hus. B. var den sidste dske
iErkebisp, der optraadte som Sverigs Primas,
med gentagne Bandlysninger af Sten Sture som
den sv. K.s Fjende. — Ogsaa aandelige For-
maal kunde gore Regning paa B.s Hjtelp. For
Bornholm oprettede han en Skole i Renne,
han skaffede det nye Universitet i Kbhvn eko-
nomisk Stotte og hjalp den bekendte Kannik,
Christiern Pedersen, ved hans Udgave af Saxo.

Han stiftede Messer, som viste hans levende
Taknemmelighedsfalelse overfor lave og heje,

der havde hjulpet ham frem, og henlagde isa?r

en betydelig privat Formue til Vedligeholdelsen

af den Gudstjeneste, der skulde holdes i den ny-
opbyggede Krypte i Lunde Domkirke (bekrseftet

1. April 1519 af Arcimboldus). B. dade 10.

Dec. 1519 og hviler i Krypten; han skildres

som en lille Person af jjevnt Vaesen og gode
Seder, hans Styrelse viste en fast Karakter og
from, kirkelig Aand. J. O. A.

Birger Jarl til Bjalbo, Sen af Folkungen
Magnus Minneskdld, var Sverigs egentlige Sty-

rer fra 1248, forst som Jarl hos sin Svogerr
Kong Erik (d. 1250), og siden hos sin Sen, Kong.
Valdemar, sandsynligvis lige til sin Ded
1266. Den mtegtige og oftest politlsk skarpt-
seende Jarl indtog en venlig Stilling til K.
Tilligemed iErkebispen og dennes 5 Suffragan-

bisper, en Laegmand, forskl. Prsester o. fl. over-
vaerede han det af Vilhclm af Sabina sammen-
kaldte vigtige Kirkemede i Skenninge 1248, som.
stadfsestede Celibatet og paalagde Bisperne at
eje og neje studere >DekretaIbogen efter den
sidste Samling<, og som overhovedet bragte
den sv. K. til Ensformethed med den evrige
rem. K., idet det dog forbeholdt >Kongen og
Jarlenc Ret til, om nedigt, at >kegge Haandc
paa de Personer og den Ejendom, hvis Beskyt-
telse iovrigt tilsikredes Prsester og Prsedike-

bredre. Aaret efter drog B. til Finland og
fuldendte Erik d. helliges Vaerk; som Vtern
for den sv. Vrelde og den kr. Kultur anlagde
han Tavastehus. De af Kong Valdemar ved
Kroningen 1251 grundede gejstlige Stiftelser

bleve til »efter hans Faders og Moders Raad
og Tilskyndelse<. Fra Henrik III af England,
med hvem Underhandlinger vare indledte om
Handelsforbindelser, sendtes paa Jarlens 0nske
nogle Prcedikebredre for at undersege »det sv.

Rigcs Tilstand og Beskaffenhed<. Ved et Pave-
brev af 1255 modtog B. den af ham begserede

Ret til >at anvise Sennerne visse Dele af
Landet, for derved at undgaa det Fordeerv for

de troende og de Ulykker for Sjffilene, som
uden saadan Foranstaltning skulde kunne ind-

trseffe«. Som Fredsmaegler optrseder han i

Striden mellem Kong Kristoffer og Jakob Er-
landsen i Lund, hvilken sidste iovrigt i et

paveligt Brev beskyldes for at have foranlediget

Jarlens andet iEgteskab med Kong Abels Enke,
Mechthild, for at styrke sit politiske Parti.

Vigtigst er hans Virksomhed som Lovgiver i

den kr. Humanitets Aand: Bestemmelsen om
Detres Arvelod efter Foreldrene (Halvdelen af
Sanners); Lovene om Husfred, Kvindefred, Kirke-
fred og Tingsfred ; Forbud mod frivilligt at gere
sig til Tnel under anden Mand. Endelig siges

han ogsaa at have afskafiet Anvendelsen af »Jsern-

byrd« som Bevis for Uskyldighed. O. A.

Birgitta (ogsaa kaldet Byrghitta, Brigitta, Bri-

gida, St. Brita), rom.-kat. Helgcninde, fsdtes i

Sverig o. 1303 paa Finstad Gaard i Skederid Sogn
i Uppland. Hendes Forsldre vare Lagmand
Birger Persson i Uppland og Ingeborg, en Datter
af Lagmand Bengt Mansson i Ostergdtland. Ved
sin Byrd tilherte B. de ypperste og rigeste Sltegter,

ja stammede paa medrene Side fra Folkunge-
iEtten (Faderens Nedstammen fra Kong Sverker
kan derimod ikke godtgares, og Vadstena-Abbe-
dissen Margr. Klausdatters Angivelse om Mode-
rens Familieforhold til Birger Jarls Broder er
urigtig). — Det fortellcs, at Moderen blev
reddet fra et Skibbrud, da hun endnu bar
Barnet under Hjerte, og ved en Aabenbaring
fik at vide, at hendes Redning skyldtes det
Barn, hun skulde fade. Samme Nat, B. blev
fedt, fik Prtesten Benedictus i Rasbo (se S. 259 b)
en Aabenbaring om, at nu var der fedt et Barn,
hvis Rest skulde heres i hele Verden. Forud-
sigelsen syntes ikke at skullc opfyldes, tin i

de 3 ferste Aar var B. naesten stum, men plud-
selig fik hun klart og tydeligt Male som ved

Digitized byGoogle



Birgitta. 323

et Under. Hendes tidlig udviklede Fantasi

nsredes ved de Skildringer af Valfarter og
de Helgenlegender, hun herte i Hjemmet, thi

hendes Forfiedre havde gjort Pilgrimsfarter til

Jerusalem. Ogsaa de Prcedikener, hun horte,

drejede sig rimcligvis om Helgener og isser

om Jomfru Maria. Da B. var 7 Aar gl., viste

Maria sig for hende og berorte hendes Pande
med en Krone; og da hun var 10 Aar, aaben-
barede Frelseren sig for hende i sin Lidelses

Skikkelse, efterat hun lige forud var bleven
heftig rystet ved en Prsediken om den lidende
Frelser.

Paa Gr. af Forseldrenes Samfundsstilling fik

B. en omhyggelig Opdragelse; hun erhvervede
sig saaledes ogsaa en smuk Haandskrift. Da
hun 1314 mistede sin Moder, overgaves hun
til sin Moster Katarina, gift med Rigsdrost

Knut Jonsson, Lagmand i Osterg6Uand. De
boede i Ydre Herred i Smaland paa Aspanas
Gaard, ligeoverfor Malexanders Kirke. Mostercn
var en streng og energisk Kvinde, men viste

snart en vis .(Erefrygt for B., da hun engang,

efter Legenden, saa en vidunderlig skan Jom-
fru hjielpe denne med at sy. Allerede 20.

Sept. 1316 blev B. dog gift med Ulf, Sen af

Gudmar Mansson, Lagmanden i Vestergotland.

Han var dengang kun 18, og B. 13 Aar. Det
tinge Par bosatte sig paa Ulfasa Gaard i Oster-

gotland. Efter de i politisk Henseende storm-

fulde Tider, med Hertugernes Drab, Kongens
Fordrivelse og hans Sons Halshuggelse, kaaredes

Hertug Eriks treaarige San, Magnus, til Konge,

og under Stormandsvsldet indtraadte rolige

Forhold. Ved Embedernes Deling blev Ulf
ogsaa betaenkt. Allerede 28 Aar gl. var han
Ridder og 30 Aar gl. Lagmand i Nerike.

Imidlertid tog hans Hustru sig af nedlidende,

byggede Fattigherberger og grundede andre
Barmhjertighedsstiftelser. Hendes Pligter som
Husmoder og Omsorgen for den talrige Borne-

flok (4 Senner og 4 Detre) syntes at have
trsengt Barndomsdremmene tilbage. Til Lserer

for sine Bern udsaa hun Nils Hermansson,
siden Biskop i Link&ping, der digtede den
smukke Hymne >Rosa rorans bonilatem . . . .<

om B. For hendes Sjselsudvikling blev Be-

kendtskabet med Linkdping-Kanniken, Mag.
Matthias, af afgorende Betydning. Han skil-

drede for hende Frelserens og Helgenernes

Liv, tolkede hende Johannes's Aabenbarings
Hemmeligheder, hvortil han skrev en Kom-
mentar, og vakte hendes Lyst til at lasse Bib-

Jen, i hvilken han synes at have vaeret vel

hjemme, da han forfattede en Konkordans til

den. Det var sandsynligvis ogsaa ham, som
paa B.s 0nske begyndte at oversaette Biblen

paa Sv., men aldrig kom liengere end til de

5 Moseboger. Den Bibel, som Kong Magnus
skal have ejet, er rimeligvis nsevnte Over-

saettelse, en Gave fra B. Mag. Matthias bar
ntvivlsomt hos B. ogsaa vakt Bestnebelsen

efter at naa til Tidens pietistisk-mystiske From-
hedsideal, Askesen og Kontemplationen i For-

bindelse med de gode Gerninger. B. segte

ikke blot at virkeliggare disse Ideer i sit eget

Liv, idet hun, sosrlig i Mandens Fravserelse,

evede sig i Sptegelser, men optraadte ogsaa

som streng Dommer ved Hove, hvor hun i

nogen Tid synes at have vseret Hofmesterinde.

Ogsaa hendes Mand modtog mtegtlge Indtryk
fra sin i aandelig Henseende overlegne Hustru.
Efter en Valfart til St. Olafs Grav i Trond-
hjem besluttede de at foretage en lignende til

Compostella i Spanien, hvor man troede, at
Apostlen Jakob hvilede. Rejsen fandt for-

mentlig Sted mellem 1341 og 1342. Paa Hjem-
rejsen blev Ulf syg i Arras. B., som 1340
havde faaet sin ferste Aabenbaring siden Gifter-

maalet (ved den hi. Botvid), fik nu ved Frank-
rigs Skytspatron, Dionysios, Vished om, at Ulf
skulde helbredes, men samtidig Bud om, at

hun selv skulde valfarte til Rom og Jerusalem.
Efter Hjemkomsten gik Ulf i Alvastra Kloster,

uden dog at aflagge Lofterne, og her dede han
12. Febr. 1344. Trods sine Valfarter kom han
i Sktersilden, men fik Tilladelsc til at anraabe
B. om Forbonner og i en Aabenbaring give

hende Anvisning paa, hvorledes han kundc
slippe fri, samt til at meddele hende sit Testa-

mente, som han ikke synes at have opskrevet
inden sin Dad.
Paa Mag. Matthias's Opfordring bosatte B.

sig nu i Alvastra, dog ikke i selve Klostret,

men i en tilstadende Bygning. Her fik hun
sin ferste, afgerende Aabenbaring, idet hun
kaldtes til Kristi Brud og sagdes at skulle

blive den Kanal, gennem hvilken Herren vilde

meddele sin Naade til Menneskeheden. Aaben-
barelserne skulde foreleegges for Mag. Matthias,

som af Kristus fik det Vidnesbyrd, at han
forstod at sondre mellem Sandhed og Lagn.
Matthias bekneftede hende i Visheden om
Aabenbaringemes Sandhed; thi, som saa ofte

i Middelalderen : Skriftefaderen var efterhaanden
bleven en ydmyg Beundrer af Skriftebarnet.

Snart begyndte da hos B. den ene Aaben-
baring at felge efter den anden. Matthias
oversatte dem paa Latin og forsynede dem med
en FortaJe. I Alvastra gik den Tanke ogsaa
op for B., at Mirnd og Kvinder burde i Ftellig

arbejde sammen paa hellige Formaal. Under
et Beseg paa Vadstena Slot fik hun Bekrsef-

telse herpaa, idet Herren selv dikterede hende
Regelerne for den nyeOrden, som hun skulde
grundicegge der til Jomfru Marias JEre. Der-

for kaldte hun den cvor Frelsers Orden< eller

Regula St. Saloatoris (se Birgittinerorden). Hun
lod den prove af en iErkebiskop, 3 andre Bi-

sper, en »Mester i den hi. Skrift< og en Abbed,
som alle fandt, at den udsprang af Sandhedens
Aand. Saa let havde hun dog ikke ved at over-

bevise Underprioren i Alvastra, Petrus, som,
da Matthias ikke stedse havde Tid til at staa

hende bi, var bleven udset til at oversatte

hendes Aabenbaringer; thi han var tilbejelig

til at anse dem for Djsevelens Blsendvserk, og
farst efter legemlig Tugtelse ved en hejere

Haand kunde han formaas til attro; men saa

blev han ogsaa B.s hengivne Beundrer, saa-

ledes som ogsaa Petrus fra Skenninge, der an-

toges til hendes Lserer og derfor kaldtes Ma-
gister. Under dennes Ledelse begyndte hun
at here Latin. Begge disse Ma-nd bar Til-

navnet Olavi.

I Alvastra begyndte B. ogsaa sit egcntlig

asketiske Liv. Til Tegn paa Brudet med For-

tiden aflagde hun Ulfs Ring. De pnegtige

Klaeder — for hendes Svaghed — ombyttedes
med en Haarssk, og inderst om Livet bar

21*
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hun et Reb mod Knuder. Linned brugte hun
ikke mere. Selv om Vinteren sov hun paa

en Maatte med en tynd Kappe over sig. Til

K.s Fastedage lagde hun endnu 4 om Ugen.

Hver Fredag tog hun en bitter Urt (gentiana)

i Munden, ja ogsaa andre Dage, saa snart hun,

der af Naturen var heftig og let til Vrede,

henfaldt til en ubetenksom Ytring. Hun lod

ogsaa varmt Voks dryppe paa sin Arm og rev

selv Saaret op, naar det begyndte at la?ges.

Saa fuldkomment sogte hun at virkeliggere

Lydighedspligten mod sin Skriftefader, hos

hvem hun daglig aflagde Bekendelsc om sine

Fejl, at hun paa Knse ydmygt bad ham om,
hvad hun behovede, selv naar det gjaldt hendes

egen Ejendom ; ja, uden hans Tilladelse vovede
hun ikke at slaa 0jet op, naar hun var ude.

Saaledes hensank hun mere og mere i den
visionaer-ekstatiske Tilstand, hvori alt, hvor-

med hendes Tanker sysselsatte sig, formede
sig som guddommelige Aabenbaringer. Paa et

Vink af hende aabnede Himmelen sig og lod

de af dens Beboere, paa hvem hun sserlig

taenkte, vise sig for hende. Maaden for Aaben-
baringernes Meddelelse var dog forskellig.

Snart horte hun kun Roster, men kunde dog
skelne, om det var Kristi, Jomfru Marias eller

en anden Helgens Stemme, og Ordene bevarede

hun i Hjertet, til enten hun selv eller en anden
flk nedskrevet dem; snart saa hun mcd sine

legemlige 0jne Kristus og Jomfru Maria, medens
hun ved andre Lejligheder hverken horte eller

saa nogen, men dog paa overnaturlig Maade
fik sin Forstand oplyst.

Herved skterpedes hendes Sanser saaledes,

at hun formaaede, som det siges, at gennem-
skue Folks inderste Tanker, baade na?rvserendes

og fravserendes, ja, selv om dode kunde hun
give Besked. Nrermede moralsk slette Personer

sig hende, ma?rkede hun en uudholdclig Lugt
som af Svovl. Elendigheden i Verden oprorte

hende derfor dybt, men hun folte sig ogsaa

kaldet til at reformere den syndige Menneske-
shegt. Aabenbaringerne viste hende forst hen
til Kong Magnus og hans Dronning, for hvem
hun frembar et Straffeord, udsprunget af Stor-

rnsendenes Syn paa Kongeparret. AUigevel gav

Magnus og Dronningen 1346 en storartet Gave
i Jordegods og Penge til det paatsenkte Kloster

i Vadstena; den sikrede dets Grundlaeggelse.

Det gjaldt nu om at faa Pavens og Kejserens

Stadfsestelse. Sidstnevnte skulde efter Aaben-
baringen indvirke paa forstmevnte. Samtidig

fik hun Befaling om at rejse til Rom. Vel

var Paven i Avignon, til Kristenhedens store

Sorg, men B. forstod Aabenbaringens Mcning:
at ved hendes Hjsclp skulde han formaas til

at vende tilbage til Rom. Rom blev nu hendes
Lsngslers Maal. Hvilket Aar hendes Valfart

foretoges, er omtvistet. Kilderne pege dels

paa 1346, dels paa 1349. Skriftefaderen Petrus

fra Alvastra og Mag. Petrus sige, at hun op-

holdt sig 2 Aar i Alvastra efter Ulfs Dod, og
i Revelationes exlravagantes berettes, at hun
kom til Rom i 42-Aars Alderen og boede der
i 28 Aar; Afrejsen falder da i 1346, hvilket

bekrseftes af Vadstena-Diariet. Men 1377 be-

vidnede 3 teldre Alvastra-Munke i Odense for

Biskop Valdemar med Ed, at B. havde boet

o. 4 Aar uafbrudt i Alvastra efter Mandens

Dod. Dette syncs at bekrseftes ved et Salgs-
brev (dat. Freabergha d. 29. Juli 1348), hvor-
ved >Byrghitta Byrgesdotter« srelger til Prior-
inden og Konventet i St. Martins Kloster i

Skenninge nogle Bol i Frebergh for 50 Mark.
Er denne B. vor, hvad dog ikke er helt sikkert,

da vi ikke vide, om B. ejede Jord i Frebergh,
eller hvor dette Frebergh laa, kan hun ikke
far noevnte Dag have forladt Sverig. En Op-
lysning i Script, rer. Dan. I antyder ogsaa, at
hun forst 1349 afrejste til Rom, og i det Pas,

som 13. Nov. 1373 udfaerdigedes for B.s Born,
Birger og Katarina, siges, at de med Moderen
forlod Hjemmet Aaret nsermest for Jubelaaret
1350. Andre Kilder oplyse dog, at Katarina
ikke fulgte med Moderen, men forst opsogte
hende 3 Aar efter i Rom, hvilket atter passer
til Antageudet, at B. afrejste 1346, da Katarina
kun var 15 Aar gl., skont hun allerede da
havde vaeret gift i over 2 Aar med Ridderen
Eggard Lydersson de Kyren (se Art. Katarina).

Paa Rejsen til Rom fulgtes B. af Mag. Pe-
trus, Magnus Petri og Fru Emberg; maaske
har ogsaa Biskop Hemming af Abo og Under-
prioren Petrus, der paa hendes Vegne skulde
btere Bud til Paven, ledsagct hende til Tysk-
land; Petrus opsogte hende siden i Rom, da
B. havde faaet Bolig i Kardinalkollegiets Hus
ved S. Lorenzo in Damaso, nor ved Campo
di flore. Her boede hun i 4 Aar, hvorefter
hun flyttede ind i et nrerliggende Hus, der til-

horte hendes Beundrerinde Francisca, som siden
skaenkede B. Bygningen (se Vadstena Kloster). —
Hvad B. saa i Rom, opfyldte hende med dybeste
Sorg; moralsk og politisk Forfald raadede over-
alt, Magt gjaldt for Ret, Urctfa-rdighed sad paa
Dommersoxlet, Usaedelighcd besmittede Hellig-

dommen, Kirkerne vare forfaldne. B. oprortes
dybt deraf, skildrcde Paven Tilstandcn i Rom
og besvor ham at vende tilbage ; hun skrev sin

Straffetale mod Prsesterne og foreholdt Romer-
folket dets dybe Fornedrelse. Men Paven lyttede
ikke til hende, hans Stedfortra-der i Rom, Bispen
af Orvieto, troede ikke paa hendes Aaben-
baringer, Folket kaldte hende en Spaakvindc
og Heks og truede hende med Doden. Hun
taenkte paa at forlade Rom, men en Aaben-
baring forsikrede hende om Hcrrens Beskyt-
telse, og til Tegn derpaa skulde hun og Hus-
folk daglig synge Ave maris stella.

Stemningen vendte sig ogsaa snart i Rom.
Hun var jo, som Mamgdcn troede, en Dronning
fra Norden, eller, som hendes egne kaldte hende,
en Prinsesse af Nerike, og alligcvel overgik hun
alle i Ydmyghed og Forsagelse. Daglig saa man
hende boje Knse i Roms forskellige Kirker, be-
soge Hospitaler, pleje syge. Om hendes rene
La;re opkastedes heller ingen Tvivl endnu.
Ganskc vist udslyngedc hun de forferdeligste

Forbandelser mod Paver og Prsester og forud-
sagde K.s Fald, om der ikke skete Bcdring, men
efterhaanden fandt man sig i det, da hun villig

erkendte Pavens og Prsestedommets guddomme-
lige Ret og ikke ansaas for at angribe andre
af K.s Lxrdomme. Tvertimod bekreftcde hun
ved Aabenbaringer flere Meninger, som mange
bestred. Hun bevidnede Veronika-Dugens jEgt-
hed, Portiuncula-Afladcns Tilforiadelighcd, at
Rom var nsermeste Vej til Himlen, >thi der
fandtes mere Aflad, end nogen kunde forestille
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sig< , at Celibatet, som eu iErkebiskop vilde af-

skaffe for at forebygge Pnesternes Usaedelighed,

var nodvendigt, og at en Pave, der vildc op-
liteve det, aldrig kunde befris fra Helvede osv.

Saerlig ivrede hun for Marias ubcsmittede Und-
fangelse, ja ophojede hende naesten til fjerde

Person i Guddommen. Forgaeves har man segt

at fremstille B. som en Forleber for Reforma-
tionen ; hun havde aldrig forstaaet Luther, thi

hun forstod ikke Paulus. Hun var et Barn af

sin Tid, men et af de mterkeligste, hvad enten
vi betragte hendes saedelige Storhed, hendes
Selvfornaegtelse og samtidige Besindighed, hendes
braendende Iver for sit Levneds Forbedring,
hendes aldrig slappede Energi for at opnaa
sit Maal, eller det delvis glimrende Sprog,

hvori hun magtede at klsede sine Tanker.
Hun ventede meget af den nye Orden, hun

havde stiftet, men hvorpaa kun Pavens Stad-
faestelse manglede. Men den ene Pave dode
efter den anden uden at vaere kommen til

Rom. Efter en Aabenbaring, hun fik der,

skulde hun vente i 15 Aar, og hun ventede
taalmodigt. Samlivet med Datteren Katarina,

som hun overtalte til at blive, skont hendes Mand
levede i Sverig, forkortede hende Ventetiden.

Da Katarina blev greben af Hjemve, uddrev
B.s Skriftefader denne ved Prygl, og da Eggard
imidlertid dade 1351 eller 1352, oplestes det
Baand, som bandt hende til Hjemmet. 13G1
fik B. en Aandsfra;nde i Biskop Alfonso af Jaen,
som blev hendes trofaste Ledsager og redigcrede

hendes Aabenbaringer samt nedskrev Fortalen
til 8. Bog af disse. 1365 kom B.s Sonner,
Birger og Karl, til Rom.

Endelig 1367 kom Paven, og det folgende

Aar Kejseren, der snart lovede at tage B.s

Orden i Varetaegt. S. Aar tilstedte Paven Op-
byggelsen af Klosteret i Vadstena, men tovede

med Stadfiestelsen af Ordensregelerne. Tanken
i disse var ingenlunde ny, thi allerede 1106
havde Robert af Arbrissel faaet en lignende

Orden med Dobbeltklostre stadfastet, men den
havde vakt en Del Anstod, saa at Pavens Tvivl

var let forklarlig; men iovrigt imodekom ban
B.s Onsker. Hun fik 1369 Lov til at fejre

Messe, selv paa Steder, der vare underlagt

Interdikt, til at vaelge sig Skriftefader og paa
Rejser fere et portativt Alter med sig. og hun
og Katarina fik paa een Gang fuld Forladelse

for alle Synder i Livet og i Dodens Time. Den
5. Aug. 1370 bekraeftedes endog hendes Orden,
dog med den Tilfejelse, at den skulde rette

sig efter Augustins Regel, hvorved dens Selv-

staendighed lob Fare. Nu havde hun opnaaet sit

egentlige Maal. Derimod formaaede hun ikke,

trods alle Aabenbaringer og Straffetaler, at

holde Paven tilbage i Rom. 1369 synes B. at

have vaeret paa Rejse til Napoli, hvor hun
skulde formane Dronning Johanne til at for-

bedre sig. Efter sin Hjemkomst tsenkte hun
paa en Valfart til Jerusalem. 1372 foretog

hun Rejsen i Selskab med Birger, Karl, Kata-

rina, de 2 Skriftefaedre med Navnet Petrus, Al-

fonso af Jaen, Gudmarus Frederici og Magnus
Petri. Rejsen gik over Napoli, hvor Karl dode
og derved undslap Faren for at komme i den
letfaerdige Dronnings Gam, til Kypern og Je-

rusalem, hvor Birger blev slaaet til Ridder

af den hi. Grav. I Begyndelsen af 1373 var

B. igen i Rom, hvor hun dode d. 23. Juli,

o. 70 Aar gl. Liget fortes siden til Vadstena,

paa user den ene Arm, der skaenkedes Nonnerne
i Klostret Panisperna, hvor det havde vaeret

bisat. Med stor Hejtidelighed modtoges det i

Sverig. Forst 4. Juli 1374 naaede man Vad-
stena, hvor B. siden nedlagdes i et kostbart

Selvskrin.

Ved Mindet om hendes maerkelige Liv og Un-
dere opstod snart Tanken om, at hun burde hel-

genkrones. Med dette Formaal for 0je hastede

Katarina 1375 til Bom. Hele Sverig, som ved
B. var blevet vide kendt, understettede Forlan-

gendet. Konge og Rigsraad, Bisper og Abbeder
samt mange af Adelen skrev derom til Paven.

Ligesaa ivrigt virkede siden Dronning Margrete.

Paven lod en Undersogelse foretage, hvorved
det berettedes, at B. havde helbredet syge,

uddrevet onde Aander, gengivet blinde Syn,

dove Horelse, stillet Storm paa Havet og opvakt
dode; ja, etStykke af Apostlen Thomas's Ben
var engang sprunget ned i hendes Haand, da
hun andagtsfuld betragtede Relikvien. Undere
skete ogsaa efter hendes Dad ved Paakaldelse

af hende eller ved Beroring af hendes Reli-

kvier. Katarina oplevede dog ikke Afslutnin-

gen af Undersogelsen, thi hun dode i Vadstena
1381, og forst 10 Aar efter, d. 7. Okt. 1391,

erklaeredes B. for Helgen. Men da Erklaerin-

gen skete ved en skismatisk Pave, ansaa man
det for nedvendigt at faa en Stadfaestelse, hvilket

skete ved Martin V 1419. Til Mindedage fast-

sattes 28. Maj, da B.s Lig overfortes til Vad-
stena Kloster, og 23. Juli, hendes Dodsdag.
Den hojtidelige Skrinlaeggelse fandt Sted i Vad-
stena 1. Juni 1393. I Birgittinerordenens Uge-
ritual Andes Suffragia (Antifon med Kollekter)

til Stifterindens iEre. — B.s Skrifter ere: Aa-
benbaringerne i 8 Boger, hvortil komme Reve-

lationes exlravagantes. Hendes egne Opteg-
nelser paa Sv. ere gaaede tabt med Undtagelse
af 2 Konceptblade. Fra Latin gengaves de
paa Sv. i Vadstena for det 14. Aarh.s Slut-

ning. De ere oversatte paa Italiensk (allerede

1399), Fransk, Tysk, Engelsk, Nederlandsk og
Dansk. Efter den sv. Tekst ere nogle Frag-

menter udgivne paa Norsk. Foruden Aaben-
baringerne tilskrives der, dog med Urette, B.

15 Bonner og en Maengde Profetier. Den aeldste

Levnedsbeskrivelse forfattedes allerede 1373 af

hendes 2 Skriftefaedre; om de ovrige se >Heliga

B.s Uppenbarelser* , udg. af Klemming i >Sv.

Fornskrifts Sallskapets Samlinger V< (Fr. Ham-
merich, Den hi. B. og K. i Norden, Kbhvn
1863; C. Bildt i »Ord och bild« 1896). K. H.
Birgittinerordenen er opkaldt efter den hi.

Birgitta. Selv kaldte hun den for >Vor Frel-
sersOrden< (Regula Sancti Salvatoris), da hun
mentc umiddelbart at have modtaget Regelen
fra Frelseren, der derhos skal have indrommet
vel ikke Birgitta, men Nedskriveren af det

meddelte, at gore lempelige Tilfojelser til den.

Munke og Nonner skulle efter dens Regel bo
i samme Kloster, dog i forskellige Boliger, og
staa under Ledelse af Abbedissen som Stedfor-

traeder for Jomfru Maria, til hvis Forherligelse

Ordenen blev stiftet. De 60 Nonner skulle og-

saa vaere de fornemste i Klostret. Munkene
skulle vaere 25, hvoraf 13 (repraesenterende de
13 Apostle) bar vaere Praester med en for
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alle fsellcs Skriftefader (Generalkonfessor) i Spid-

sen, 4 Diakoner (reproesenterende de 4 K.lterere:

Ambrosius, Augustin, Gregor og Hieronymus)
og de 8 ovrige Laegmsend. Hele Antallet blev

saaledea 85, svarende til Apostlene og de 72 Di-

sciple. Andre Personer kunde faa Del i Or-
denens Velsignelser vcd at indskrives som
Tertiariere eller en Slags /Eresmedlemmer,
der ikke behovede at aftegge Klosterlefte (soro-

res et fratres ab extra). Indtroedelsesalderen

var for Kvinders Vedkommende 18 Aar, for

Mcends 25 Aar. Nonnernes Dragt var en bvid
Underkjole, hvorover en graa Kjole, en hvid
Kappe, som daekkcde Kindeme, og en graa
> Mantel«, sammenholdt paa Brystet af en Trae-

knap. Som Kristi Brude skulde de paa Ho-
vedet biere en Krone, dannet af 3 hvide, smalle

Lerredsbaand med 5 paasyede rede Lapper til

Minde om Kristi Blodsdraaber. Munkene bar
ligeledes hvide Uuderklseder af Vadmel og en
Kjortel af samme Toj med et Livbtelte. Paa
Hovedet havde de en graa Hue af Kkede eller

Vadmel med Kabuds. Ordenstegnet paa >Man-
telen< var for Prasterne et redt Kors med en
hvid Cirkel i Midten, for Diakonerne en hvid
Cirkel med 4 rede Tunger, for Legmaendene et

hvidt Kors med 5 Blodsdraaber, og for Ter-
tiarierne et lille rodt Kors til venstre paa Brystet.

Munkenes og Nonnernes Boliger vare adskilte

ved en Mur med et Hul i, hvorigennem Livs-

fornodenheder, og hvad Munkene ellers skulde
have, fortes paa et Rulleapparat fra Nonnernes
Afdeling; thi de forste skulde modtage alt fra

de sidste. Arbejdet bestod for Nonnerne isaer

i Deltagelse i de hver 3. Time (fra KI. 9 Fm.
til 9 Em.) holdte Gudstjenester, dog holdtes

ogsaa allcrede Kl. 3—4 en Morgenandagt. Ved
en Bulle af 7. Aug. 1373 var nemlig den pave-
lige Tilladelse for Birgitta til at fejre Messer
far Daggry bleven udstrakt til hendcs Orden.

Uge-Ritualet, der fulgtes ved disse Guds-
tjenester, var forfattet af Birgittas Skriftefader,

Mag. Petrus (d. 1378), og yderligere foroget af

hendes anden Skriftefader, Prioren Petrus (d.

1390). Dette Ritual, som kaldtes Jomfru Marias
Urtegaard, oversattes paa Svensk af Vadstena-
Munkeu Nicolaus Ragnvaldi (d. 1514). Hver
Dag sigtede paa en bestemt Side af den hi.

Jomfrus Liv, og hver Dag havde en Antifon
til Birgittas JEre. Forskrifter m. H. til Ritua-
lets Udforelse vare givne dels i Klosterregelerne

og Revelationes extravagantes, dels i Prioren Pe-

trus's Tilfojelse til Regelen (de s. k. Constitu-

tiones) og dels endelig i det s. k. Lucidarium.
Sangovelser optog derfor en god Del af Non-
nernes Tid, der ievrigt udfyldtes med Haand-
arbejde, Havepasning og Afskrivning. Munkene
skulde ogsaa benytte det Ritual, som brugtes

i Stiftets Domkirke. Deres Tid optoges tillige

af Studier og Affattelsen eller Afskrivningen af

Boger, hvorhos de havde at gore Tjeneste om
Sondagen ved de 13 (siden 16) Altre i den
fzelles K. samt udlaegge Evangeliet paa Moders-
maalet for Menigheden. Klostrene stod under
Tilsyn af Stiftets Biskop, hvem det paalaa at

bekrefte Valget af Abbedissen og til visse Tider
visitere.

Dotreklostre fremstod hurtigt i de fleste euro-
pseiske Lande, som i Danmark (se Maribo og
Manager), Norge, Finland og Ostersolandene,

England, Flandern, Brabant, Tyskland med
Baiern og i Italien. Abbedissen i Vadstena
var alle Klostres Moder og Forstanderinde.

Fra Vadstena udsendtes Brodre og Sostre for

at grundhegge, visitere og reformere andre
Klostre.

Ordenens Selvstsendighed blev ikke ganske
ubestridt. Urban V havde 1370 stadfaestet den
efter Augustinerregelen, og da en ny Stad-

fiestelse sogtes hos Urban VI, opfyldte han vel

1378 0nsket, men omtalte ikke Regula Sanctt
Salvatoris, men kun[ Birgittas constitutional.

Dog bifaldt han m. H. til Afladen, hvad Bir-

gitta efter en Aabenbaring havde onsket, at
Vadstena skulde have Del i samme Aflad, som
i Rom gaves i S. Petri ad vinculo, o: at en
Valfart til Vadstena gav samme Fordel, som
en til Rom. Johannes XXIII bevilligede 1412
Ordenen dens Hovedprivilegium, Mare magnum
(det store Hav), der bekneftedes af Martin V
1. Maj 1420. Den forste Indsigelse mod Or-
denen fremkom paa Kirkemodet i Konstanz
(1414—18) fra den beramte Gerson, der angreb
Birgittas Aabenbaringer, og 1422 kom en Be-
faling fra Martin V om, at Dobbeltklostre skulde
ophore, da onde Rygter hertes om Livet i dem.
Ved Anstrengelser fra Kong Erik og Dronning
Filippa afvsrgedes Faren dengang, men 1428
optoges Spergsmaalet paany. Eugenius IV sik-

rede alligevel 18. Marts 1434 den gamle Ord-
ning, da Munkene ansaas for nodvendige til

Gudstjenesten og Sakramentforvaltningen. Mere
foruroligcnde formede Ordenens Sag sig paa
Baseler-Kirkemodet, hvorhen man 1433 ind-
stasvnede Abbedissen og Konfessoren fra Vad-
stena, for at gore Rede for Privilegierne, hvor-
hos Birgittas Aabenbaringer underkastedes en
skarp Kritik paa Modet. Forgaeves sendte Kong
Erik og Nordens Bisper, samlede i Vording-
borg, 3. Juli 1434 et Forsvarsskrift til Modet;
forgceves anvendte Johannes de Turrecremata
og Vicekansleren ved KOlns og siden ved Lou-
vains Universitet, Heymericus de Campo, al

deres Umag paa at tyde det anstodelige i

Aabenbarelserne til det bedste. Den af Kirke-
modet til Dommer i Trossager beskikkede Kar-
dinal Ludvig erklterede, >i Samraad med Per-
soner, forfarne i guddommelig og mskl. Ret«,
i Slutningsdommen over Aabenbaringerne ikke
blot, at de, under Form af Aabenbarelse, indc-

holdt meget, hvorom kerde Mend nterede
Tvivl, men at det paa Grand af det Virvar og
de Fejl, der fandtes i mange af deres Konklu-
sioner, skulde vsere forbudt at Itere eller ud-
sprede dem, som de vare, da de krtevede
kloge, lterde og i den hi. Skrift forfarne Mends
Rettelser og Forklaringer. Hverken Bogernes
Titel eller Indhold blev godkendt, og Birgit-

tinernes Paastand om, at disse Skrifter for-

tjente samme Tiltro som Evangelierne, blev
fordemt. Angaaende Afladen erklterede Modet,
at Ordenen ikke havde Ret til at love Peters-
kirkens Aflad, samt at dens Ret til at here
Skrifte burde indskrsenkes. Dog erklseredes det
udtrykkelig, at Dommen ikke sigtede mod at

angribe Birgittas Hellighed, Dyrkelse eller Ka-
nonisation, ej heller selve Ordenen. Trods de
for Aabenbaringerne ncesten knusende Ud-
talelser, nod Ordenen stadig stor Anseelse, saa
at nye Klostre kunde grundlsegges, og Ind-
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-skrttnknEngen 1 ftettcn til at abaoivere op-

hnrvedes desuden 1446, Men atlcrede 14G8 var

Anscelsen, i det mtndstc hvad riq rmrdi*ke

Rigcratigik. ifalge Ghristkrii Is Brev til Paven, t

strerk TJlbagcgang. Derhos opstod dor Va nskel ig-

heder in, H r til L'dfyldningen af de mange ledige

Pladier i Ktostrcne. Generalkapittet i Gnaden-
herg 1437 blev derfor nedt til at beslutte. at

1 Stedet for det af Birgitta fastsatte Antal af

85 Personcr, skulde der kun behoves 20 Nonner
«g 12 Munkc, af hvtlke ID burde va-re Prsester.

Snarl kom ogsaa den Tid, da Splid og Ucnig-

lied Jndtraadte nteJlcm Hovedklostrct og Dfltre-

klostrene, hvia Antal opgives til o. 74. Oct
foriff! lea nemlig* at det kom pan Tale at vrclfie

tt andet Kioster end Vadstcna til Hovedklostcr.

Spurgsmaalct Inates *nart af slg stlv, da tU1 -

formationcn Indforlca i de nordlskc Lande.
Vadstena K] osier bestrjd dog til 1595, men forte

en hcnsygiiende TihirreJ^t [ det religiose

Llvs og Kulturena Historic liar Imidlcrtid ikke

mind at dette Kloster indtaget en fremskudt
Plads (se Art. Vad&tcna KloStcr)- Jumfru. Marias
Urlegaard er udgivet af R. Gcete tStockh. 159 5} >

orn Kirkena Angrcb paa Reuttaiioftns S, BirgUtts

se C- Sttfver*lplpe i Sv. Vittcrhets, Hist, o. Antl*

qui lets Akad. Handl. Xll (Stock li. 1895). Jvfr,

desuden C, Silfverstolpe i >Hist. Bibbutck 1c

(Stackh. 1875] ug i *l.V nigra Artleekiiares

Sam] Sugar* (Upaala 1891); aammea: Yadatena
Kloatcrs nppbOrds- och utgiftsbok 1539— 1570

(Slockh, 1895), E. Hildcbrand i »Sv. hist.

TLdskr.€ 1882 og 83; Bildt ssteds 1893. Gea.

Nachrkhlen fiber die einst heslandcuen K] Osier

i™ Orden der hell. B. (Munchen 1896). Hi-

story nf Hi? English Rrsglttine Nuns '^Plymouth

1886). K. W.
Birkedal. 1} Schflller Parties Vilhelm B.

blev fodt i AaleJjEEkjjaan! paa M«cn 7. Dec. 1899.

pfter som Barn at have vterct t Husct bos forskl.

Sliegtninge sattes han 1H24 i ApotekeriaLre i

Kcbenhavn, men han folte sig sna lidt tllfreds

hermed, a.t lia:i cflcr fi Dagcs Porlob be&luttede

at rejsc til Greenland og deltage i Friheds-

k.impcn, Dctle blev Imidlcrtid for]iindrct, ng

lian nattca i HcirgcrdydsiikolcLi paa Krtstiaos-

bavii, hvor ban fsa?r paa^irkedes af P r A.

Fenger. I derncs Heligionstimcr iringcdc det

fa rste Gang til Kirke far bam*. Som leoL

Student (1829—34) levede B. et forlroligt Liv

nammen med en Pel Jigestemtc «nge Miend

(dcriblandt C. Hall, C, E. Fenger, V. Block

og D- C Monrad), drr vare bcgcjstrede for

»[>iglnbig, FEcdrclandel og Frihed en'; tlllige

havde ban stort TJdliylte af Martcnscci!! Manu-
duktlon, og ved Mynsters Pra:dikciicr iHngede

det andcn Gang til Kirkei foi
L ham, saa at

bun var den lies Disci pcl H da han 1837 blev

Katcket og Korslelnjrer ved Borgcrskuk-n i

Kingkobing. Men efterhaanden kom ban i

sin Kixlmsopfattclsc nsermcre til Grundtvig,

(son ban ofte havde liert 1 Frederikskirken),

sa?rlig efler at ban ^nr bleven Sogncpr- for

Sender Omme 4g Honcn, hv^r ban bL a. visit

sin Slagfiicrdtghcd ved forakL lndln?g i Da fie n a

Stridigliedcr og sine store fiaver aom Pne-
dikant ved den yppcrlige Post! I »Synd og
Naadef (1848— +9). 1849 blev ban Sogntpr. I

RysUngc paa Fyn, livor ban ved sine Prredi-

kener drog mange til slg h grebne, som de bleve
r

af den bctagendc og ovcrbcviscndc Kraft I ham
Forkyudclae, hvia Indhold i stigcndeGrad vistc,

at han var bleven Grundtvigs Diseipeh samtldig
med at man I den digteriake Ikls^niug snored

e

Oeblcnscblagers og Romantikcus IndfJydelst.

I de 18 Aar, B, var Prast i Hyslluge, vlrkede
lian bctydcligt baaJe i kr. «gf*ilkc]ig Henseende-,

og fra 1864— 66 var ban Medlem af Bigaraadcts

Folketiog- Men da ban I en Higaraad stale 2.

Sept, 18&5 bavdc retlet et skarpt Angreb paa
MinJsterict og dcts Politik, Qk ban 22. s. M. sin

ATsked. Mange af hans Sogneborn vilde imidlcr-

tid ikke skflles fra ham
r
ng han vedblcv at

pncdlkc
1

forst I private Husc
n
sencrc E en Lade,

indttl Nasaret-Kirken i Bysi Inge, som bans frie

Mentghed havde ladct bygge, indviedes 8. Aug,
18 66, 1 Hen! told til Vatgrnenigbcdslnvcn af

13. Mnj IS68 ancrkendtea denne Mcnlfihed
som en Valgmenighed indenfor Folkekirkcn f

[]|{ li. som deem Pru'sL Ojjsaa i de fulgeude Aar
arbejdede B. 1ha?rdlgt paa folkclig Vjckkcise,

ligesom ban kraftigt tfllte for Forsvarssagen og
Sendcrjydcriie, og da det var blevet fcrbudt

dskc Pra?atcr at pra?dike i Sondcrjylland, or-

dinerede ban I Furening med nogle Emheda-
brudre 30, Juli. 187-1 G. Appcl fra Itodding (s,

d. Art.; til Fiiprsest for nogle af den prcus-

siske Stats kirke udtraadte Sandcijyder, hvor-

fur han ved Hnjcateret idHmtca vn Bcpde. ('den

1 mindstc Maade at still e sig seiv frem cller at

strobe cfter Forcrskabet var han dog nccrmest

den. der cfter Grundtvigs D*>d indtog den Jcdende
Stilling indenfor dcu grnndtvlg&ke Kreds,, og
som saadan aired han djn?rvt mod det Mynstcr-
Martcnsenake Kirkeregimcnte og Nyrational-

Jsirien. og ban var Ikke m End at paa sEn Punt.

naar det gjaldt oni at bckiempc Vennernes 'falakc

Alliance 4 ved i polit, Hen seen de at slutte sig

i Parti sammen med allc, der raubte paa Fri-

lled, og dcrcs laandcligc Forplumrelse* ved i

dogmatisk Hensecnde at afvige fra detortodoks-
lutherskq. [kls paa Grund af polil. Ucnigbcd
med en Del af sin cfieti Meniglied, aom
billigede det forenede Venstres Politik n dels

paa Grmid af sin frcmrykkede Alder, tog B.

sin Afskcd I 1885, og levede fra nu af indtil

sin Dod(2G, Jul! 1832) et roligt Liv paa Vreldc-

gaard Hojskole ved Gcnlofte, hvor en «tor

Krcda fra Hovedstaden «g Oincgnen, en Sun-
dag liver Manned, rcgelmcessig samledca om
hana Pra?dikeatol. B. var en af Grundt%igs
IretydcligJitc og ejcndommeligstc Disciple; han
cr Mystiktren blandt disse og torn saadan
Forf. til nogle af den dakc M^cnigheds berligate

Opbyggelseshoger, deribLandt, foruden Po.itillen

*Synd og Naadei (6. Opl- 1883), >Naadcns
Sorg og Snrgens Naadt* (185 &—57) og >Daglig

H n sand a fit til Oplysning og Opbyggelse for

troendc og dobte*' (4. Opl 1879) og til ft,

Pnalmer (t. E- Missiunspsalmcn *0, Herrc
Krlsti din Sljerne staan og den bekendlc
>Jcg saa ham som Barn'), B. har selv, dels

i b Linden (*En Livjilwrelse*. Odensc 1863—64+

2 Dele), dels 1 ubunderj Stil (>PersonLige Op-
Icvclser i et langt Llv*

h
Kbhvn 1W90—111)

skildret sit Liv [L. Nyegaard, Vilhelm Birke-

dal Ml Itbhvn 1895-99). K, T< — 2) U«c
IS., Son af forcg., f. 1 Bysi Luge Prcestegaard

17. Juni 1852
h
opfostrct i et aandeligt stierkt

bevffiget Hjem, livor han modtog dybe [lid-
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tryk, saavel af kr., som af national og politisk

Art, paavirkedes som Student isser af Rasmus
Nielsen, dog ogsaa af G. Brandes. Han blev teol.

Kandidat 1877 og pnesteviedes Aaret efter;

1884 blev han Praest ved Katrinekirken i Ribe,

og der led han Skibbrud paa sin grundtvigske

Ortodoksi og flk mere og mere Sympati for en
>frisindetc Krdm., der havde mange Ligheds-

punkter med Nyrationalismen. 1893 tog han
sin Afsked paa Grund af en staerk Tunghorig-
hed, og derpaa virkede han i fl. Aar for Freds-

sagen og den frisindede Krdm., dels som Hoj-

skoleforstander, dels som Udgiver af Bladet

>Lys over Landet<. Men trods gentagne For-

sog paa Falster og i Jylland er det hidtil ikke
lykkets ham at samle unge til en Hojskole, og

hans Blad havde kun et kortvarigt Liv.

Birsavit (1. Kran. 7, 31) Slregt eller By af

Assers Stamme.
Birscha (1. Mak. 14, 2) naevnes i Abrahams

Historie som Konge i Gomorra.
Bisjotja (Josva 15, 28), By i Juda Stamme

ved Edomiterues Granse.
Biskop. Dette Embedes Oprindelse er et af

de vigtigste og vanskeligste Spargsmaal paa
Oldkirkens Omraade. Vi kunne forfalge det til-

bage til et Tidspunkt, da der var een Biskop i

hver Menighed (>monarkisk Episkopat<), og vi

have Vidnesbyrd om en endnu tidligcreTilstand,

da der var flere B. i samme Menighed. Men
hvad der oprindelig har vseret B.'s Opgave,
hvorledes hans Stilling forholdt sig til Presby-
terens, og hvornaar, hvorledes og hvor det

monarkiske Episkopat er opstaaet, er den Dag
i Dag et omstridt Sporgsmaal.

Indtil 1883 var den aim. protest. Opfattelse

(som R. Rothes Hypotese om en efter Aar
70 stedfunden apostolsk Organisation af Epi-

skopatet ikke havde formaaet at aendre) den, at

>Biskop< og >Presbyter< oprindelig kun vare

forskellige Navne paa det samme Forstander-

embede, indtil saa Bentevnelsen Biskop om-
sider blev udelukkende knyttet til den ledende

Personlighed indenfor Presbyterkollegiet. Men
1883 fremsatte A. Harnack, i Tilslutning til

en af ham oversat Bog af Englsenderen Hatch,

en helt anden Opfattelse, at nemlig Presbyter

og Biskop oprindelig var noget helt forskelligt,

idet >Presbyterne< betegnede den ledende
Stand indenfor Menigheden (en >patriarkalsk

Organisation'), medens >Bisperne< oprindelig

vare >Forvaltningsbetjente<, der (tilligemed Dia-

konerne) havde med Menighedens Hovedfunk-
tioner (Finanser, Kultus, Fattigpleje m. m.)

at gore (en >administrativ Organisation <). Og
et Hovedbevis for dette sidste var ham den
af Hatch fremsatte Hypotese, at Menighedens
(i alt Fald den hedningkristeliges) hele ydre
Ordniug var paavirket afde gr.-rom. Kultusfor-

eninger og Byforfatninger, hvor netop saadanne
Forvaltnings- og Finansembedsmrend (rigtignok

under forskellige Navne) spillede en vigtig

Rolle. Disse 2 Organisationer tsenkte han sig

sammensmeltede derved, at B. flk Plads blandt
Presbyterne og altsaa kom til at udgere en
Del af disse, og af disse Presbyter-B. skal saa
atter det monarkiske Episkopat vaere opstaaet.

Denne Hypotese og den samtidige Udgivelse
af den nyfundne Didake (se d. Art.), der sserlig

sysselsaetter sig med Forfatningsforhold, vakte

nu den ivrigste Forskning. Men, trods al Ivery
er man endnu paa intet Punkt naaet til faster

Resultater, og Grunden dertil er: dels, at Kil-
derne flyde saa sparsomt og spredt, dels, at
der hersker saa stor Uenighed om dem, dercs
Tid, Vierdi og Forstaaelse. Naar der derfor
i det folgende gores Forsog paa at fastslaa

enkelte Hovedsynspunkter, maa det erindres,.

at alt endnu kun er Hypotese.
Selve Betydningen af Ordet Biskop {inlexonoz

o : Tilsynsmand) er vejledende. Medens nemlig
Ordbetydningen af »Presbyterc (iEldste) ligger

langt mere fast og uvilkaarlig maa komme til

at betegne en bestemt Aldersstand eller dog
Vserdighed, er der over Ordet Inlaxanot noget
langt mere bevsegeligt og glidende; det betegner
ikke nogen Stand, men en Funktion, men saa
ubestemt, at det kan tsenkes anvendt i hejst

forskellige Sammenluenge og om forskellige Stil-

linger, nassten appellativisk (saaledes ogsaa i

Septuaginta og N. T.; og maaske er det i Fil.

1,1 — det eneste Sted, hvor det findes hos
Paulus, bortset fra Pastoralbrevene— at opfatte

Derncest maa mserkes den overordentlige Be-
tydning, Naadegaverne havde i Menighedens
forste Tid. De levnede ingen Plads til noget
regerende Embede (se Paulus's Breve). Ogsaa
Styrelsen ses under Naadegavens Synspunkt
og kan derfor ikke have tilhort en fast Stand
af jEldste som saadanne. Det er ssrlig den
retslrerde Sohm, der, om end med stor Ensidig-
hed, har betonet dette. Men — jo mere man
faar Syn for Menighedens selvstendige, gennem
Naadegavernes frie Fylde ledede Liv, des mindre
vil man vrere tilbejelig til at gaa ind paa
Hatch's Hypotese om Indvirkningen fra de
hedenske Samfund, hvor tilmed Betegnelsen
inlaxonos kun yderst sjslden i samtidige Kil-

der er paaviselig. Af samme Grund maa maa
ogsaa forkaste den af nogle forsogte Forklaring,

ud fra den jediske Synagoge, hvor Betegnelsen
Inlaxonog overhovedet ikke forekommer. Der-
imod synes det (dels af et i saa Henseende
m£erkeligt Sted i Didake, dels af den Konflikt,

der ifolge Klemensbrevet har fundet Sted i

Korinth, rimeligvis netop ml. den profetiske

Naadegave og Episkopatet), at Naadegavernes,
ssrlig Profetgavens, Hensygnen har medfort en
stigende Betydning af Episkopatet, og at Bispe-
navnet saaledes meget tidlig er blevet knyttet
til dem, der i Profeternes Sted fik den faste

Ledelse af Kultus i Hasnde, og som vel i For-
vejen, gennem Besiddelsen af Styrelsens Naade-
gave, have indtaget en ledende Stilling. Thi at
en >Biskop< ikke blot har betegnet en >Forvalt-

ningsbetjentc, men tillige en Mand med ledende
Myndighed, derpaa tydcr bl. a. den hyppige
Jtevnstilling af Ordene >Hyrdc og Biskop.
Som usikker, men dog sandsynlig maa vist-

nok Hypotesen om den kun delvise Identitet

mellem Presbyter og Biskop betegnes. En
Biskop er da en med bispelige Funktioner ud-
rustet Presbyter. Thi denne Antageise er vist-

nok tilstrekkelig til at forklare de Steder, der
ellers anfores for Enheden mellem Presbyter
og Biskop (se issr Ap. G. 20, 28; Tit. 1, 7 og
Klem. Rom. 1, 42. 44, hvortil kommer Hiero-
nymus's Vidnesbyrd); den forklarer da bedre,
at Benaevnelsen B. omsider blev tillagt den
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ene Presbyter, der blev Fsellesgudstjenestens

stadige Leder (saaledes som vi have det hos det

tidligste Vidne om det monarkiske Episkopat,

Ignatios: >Een Biskop, eet Alter, een Eukaristi<).
— Dog bemaerkes, at den gamle Antagelse af

Presbyternes og Biskoppernesfuldstaendige Iden-

titet endnu fastholdes af Forskere som Zahn,
Lightfoot og Loofs.

Resultatet vilde da blive, at de med Ledelsens
Naadegave udrustede Menighedsmedlemmer, der

fra Beg. af have dannet en vsesentlig Del af

den som >.£ldste< betegnede Stand, saerlig

paa Grund af den Tilvsekst i Indflydelse, de
erbverve sig ved den profetiske Naadegaves
Hensygnen, faa en fremragende Stilling, der giver
sig synligt Udtryk i deres Ledelse af Faelles-

gudstjenesten, og den i Beg. noget vage og
flydende Funktionsbetegnelse iniaxtmog knyttes

da udelukkende til dem. — Dernaest se vi,

at allerede i den forste Halvdel af 2. Aarh.
er Bispeflertallet— som det synes, uden Kampe
— blevet aflost af det monarkiske Episkopat,
tidligst i Lilleasien og Rom, og paa Episko-

patets Enbed hcgges der allerede da (se Art.

Ignatios) den allerstorste Vasgt. Men hvor-
ledes denne Overgang er gaaet for sig, derom
vides intet med Sikkerhed. —

Teorien om Bispernes apostolske Succes-
sion (der den Dag i Dag bestemmer den rom.-
kat. K.'s Stilling til Problemet, idet Trienterkon-
ciliet endog fordommer den gaengse protest. Op-
fattelse) Andes endnu ikke hos Ignatios, men
dukker allerede op i 2. Aarh.'s Slutning og
spiller en Rolle hos Tertullian og Cyprian,
hvilken sidste udtrykkelig grundede Kirkens
Enhed paa Episkopatets Enhed; og i For-

bindelse med den gradvise Synken af Menig-
hedens Selvstyre og den voksende Trang til

Fasthed overfor Vranglaerdommene og For-

felgelserne styrkes Episkopatets Magt. Tillige

begraensedes Betegnelsen yderligere, nemlig til

de st0rre Byers Bisper, idet Landbiskopperne
efterhaanden (siden 4. Aarh.) mistede Bispe-

navnet. Ogsaa de i 3. Aarh. opkommende
Synoder. hvor Laegfolkets Deltagelse snart synker
til et Minimum, bidrage meget til at hojne B.'s

Magt og til at slaa den Opfattelse fast, der er

bleven den rom.-kat., at nemlig K. hviler paa
det af Apostlene indstiftede og siden i uafbrudt
Raekkefolge gennem Ordinationcn sig fortsaet-

tende Episkopat (se forovrigt Art. Successio

apostolica). —
Men samtidig med, at Episkopatet saaledes

haever sig op over Menigheden og de andre
Kirketjencre, trader der indenfor Bispernes
Raekke (i Beg. i Kamp med forskellige Rivaler,

af hvilke Biskoppen i Konstantinopel kun
overvindes gennem en Kirkespaltning) en ny
Stormagt frem: den rom. Biskop, Paven (se d.

Art.). Den samme Udvikling, som fandt Sted

indenfor den enkelte Menighed, fra Flertals-

styre til Monarki, gentager sig saaledes inden-

for Episkopatet. I denne Udvikling samler sig

i Grunden hele den kat. og (siden Ref.) den
rom.-kat. K.'s Hist. Dels forer Paven en for-

bitret Strid med den verdslige Magt om Episko-
patet for at sikre dets kirkelige Uafhaengighed

af Statsmagten (se Art. Investitur), dels er det

indenfor K.'s eget Omraade Spergsmaalet, om
Tyngdepunktet (saaledes som den synodale Ud-

vikling kunde synes at fere det med sig) skulde
lsegges paa det aim. Kirkemede a: paa det
samlede Episkopat, saa at dette stod over Paven,
ellcr om Paven skulde staa som den ufejlbare

over alle Kirkemoder. Men denne Kamp (se

Gallikanisme, Febronianisme), der isaer paa de
store Reformkirkemeder i 15. Aarh. truede med
at blive farlig for Paven, endte dog, isaer ved
Jesuitismens Indflydelse, med Pavedemmets
Sejr, som blev fastslaaet paa det vatikanske
Kirkemede 1870. Siden da er Paven den egent-

lige Universalbiskop, og B. kun hans Vikarer.

Indenfor Episkopatet liar der atter udviklet
sig hojere Grader (se Patriark, Eksark, Primas),

saerlig iErkebispestillingen, med Palliet (se d.

Art.) som saerligt Udmaerkelsestegn. De saerlige

Insignier for Bispen ere Krumstav, Ring, Mitra,

Brystkors; desuden har han enTrone i Koret,

og en rom.-kat. B. kalder sig B. >af Guds og den
apostolske Stols Naade«. Hans Saerrettigheder

ere, foruden Neglemagten (se d. Art.) og Opsynet
med hans Distrikt (Diocese), ferst og fremmest
Ordinationen, Meddelelsen af det Grundsakra-
ment, der betinger hele Romerkirkens Liv, des-

uden Konfirmationen, Tilberedelsen af den hi.

Olie m. m. Valget, der i Oldkirken skete ved
Menigheden under Medvirkning af de mermest-
boende Bisper, blev senere knyttet til Dom-
kapitlet (se d. Art.), og det sker nu dels ved
Domkapitlet (idet de verdslige Regeringer paa
forskellig Maade have sikret sig Indflydelse),

dels ved Statsoverhovedet, og naturligvis gennem
Pavens Stadfaestelse. —
Med Protestantismen og dens helt for-

skellige Syn paa det kirkl. Embedes Stilling blev

Episkopatets Magt brudt. De fleste Steder blev

end ikke Navnet tilbage. Kun 1 den eng. K. har
Episkopatet beholdt en vaesentlig Betydning (se

Anglikansk Kirke), og i de nord. Riger be-

holdt man Navnet om den overordnede gejst-

lige Stilling, idet Betegnelsen > Superintendent «,

der i Tyskland afleste Bispeuavnet, og som
ogsaa gennem Bugenhagen segtes indfert i

Danmark, ikke formaaede at holde sig her. I

den luth. Kirke, hvor Forfatningsudviklingen

hurtigt gik i statskirkelig Retning, uddannedes
den senere paa forskellig Maade begrundede
Teori om Landsherren som den everste Biskop
(>Summepiskopat<), og dermed er ogsaa de
ydre Vilkaar betegnede, hvorunder de nord.

Kirker leve den Dag i Dag.

I Danmark er B. Kirkens everste Tilsyns-

mand. Hans vaesentlige Hverv er indenfor sit

Stift at tilse Menighedernes Tilstand, Praesternes

Forkyndelse og Levned (lige som ogsaa Praeste-

ordinationen er lagt i hans Haender) samt
Almueskolevaesenet, i hvilke Formaal han fore-

tager sine Visitatsrejser; han er dernaest Rege-
ringens kirkelige Raadgiver og har som saadan
Sa;de i det ved kgl. Res. af 8de Okt. 1883 op-
rettede kirkelige Raad, der til sin selvskrevne

Formand har Sjaellands Biskop, som i det hele
indtager Ferstepladsen blandt Bisperne, ordi-

nerer dem og har en hojere Rang. Medens
B. i Danmark udelukkende udnaevnes af Kon-
gen, har i Norge og Sverig Gejstligheden paa
forskellig Maade Indflydelse paa Bispevalget.

Kongen udnaevner her en af Here ved Valg
indstillede. I Norge stemme alle Provster, de
teol. Professorer og Gejstligheden i det Bispe-
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damme, der skal bestettes; i Sverig stemmer
Stiftets Domkapitcl og Gejstlighed, medens
Valget af iErkebispen 1 Upsala finder Sted

cfter en yderligere sammensat Valgmodus
(nemlig gennem 15 Valgkollegier: de 12
Stiftskonsistorier, Stockholms Stads Konsi-

storium, Upsala akad. Konsistorlum og Upsala
Stifts Prasteskab). Indtil Forfatningsforan-

dringen 1865 vare de sv. B. Medlemmer af

Rigsdagen, men bleve derefter selvskrevne

Medlemmer af det samtldigt oprettede, hvert

5. Aar sammentrtedende, af ^Erkebiskoppen
ledede, aim. Kirkemede (E. Hatch, Die Gesell-

schaftsverf. d. christl. Kirchen im Alterthum,
mit Analekten von A. Harnack, 1883; A. Har-
nack iTezte und Untersuch. II, 1. 2., 1884; E.

Loening, Die Gemeindeverf. des Urchristen-

thuins, 1888; F. Loofs i Stud. u. Krit. 1890;
R. Sohm, Kirchenrecht I, 1892; J. Reville,

Les origines de l'lpiscopat, 1894; Matzen og
Timm, Haandbog i den danske Kirkeret, 1891

;

C. M. Rosenberg, Handbok i Sverigs KyrkorStt,

1889.) J. P. B.

Biskop in partibus (sc. infidelium). I det 7.

Aarh. brugte man stundum Biskopper, der vare
fordrevne fra deres Bispestole afAraberne, som
Hjrelpebiskopper, hvor Stedets B. tnengte til

Medhjaelpere i sin biskoppelige Gcrning; som
Regel fandt dog en B. den fornedne Bistand
hos en Nabob, eller hos en tilrejsende B. Men
i 14. Aarh., da saa mange af de i 0sten ansatte

kr. Biskopper maatte forlade deres Bispebyer
paa Grand af >de vantros< (Muhammedanernes)
Erobringer, vedblev man, for at antyde, at

man ikke opgav Haabet om igcn at se kr.

Biskopper i de estlige Byer, at udnsvne Bi-

skopper for de forladte Bispestole >i de van-
tros Egne< (in partibus infidelium). Saadanne
Biskopper in partibus bleve da ofte Hjielpe-

biskopper (>Viebiskopper«) i store Stifter, navn-
lig i store Byer. Ved at udnaevne titulsere

Biskopper for en Mxngde osterl. Byer blev det

Paven, i hvis Heender Udnaevnelsen alene ligger,

muligt at skabe en stor Skare af Biskopper,

der paa et Koncilium kunde tilvejebringe

Stemmeflerhed for dogmatiske Afgorelser (t. E.

Ufejlbarheden), som Pavcdommet onskede ved-

tagne. I den pavelige Statskalender (La Gerar-

chia Cattolica) findes en Fortegnelse over flere

Hundrede saadanne titulsere iErkebiskopper og
Biskopper, der tildels ere udnxvnte til Hyrder
for Byer, som de aldrig have set og aldrig faa

at se. Den nu fungerende rom.-kat. Biskop
for Danmark er t. E. B. af Anastasiopolis i

Mesopotamien, den norske er B. af Elusa (Ka-

sala) i Pahestina, den sv. af Doliche (Tell-

Duluk) i Na?rh. af Floden Eufrat. Se Art. Vie-

biskopper.

Biskoppelig Kirke, se Anglikansk Kirke og
Episkopalisme.

Biskopsbibel, se Bibeloversaettelser, engelske.

Bislam (Esra 4, 7), en persisk Statholder i

Palestina, der deltog i en Klage over de fra

Eksilet hjemvendte Jodcr.

Bispedragt (Pontificalia). Indenfor den
rom.-kat. K. bssrer en Biskop, som Tegn paa
sin Vsrdighed, fdgendelnsignier: l)Bisperingen

(annulus cum gemma). Allerede i den gl.

Ordo Romanus og i det saakaldte gregorianske

Sacramentarium omtales Ringen som et Hai-

ders- og Troskabstegn for Biskoppen. Hinkroar
af Reims nan-ner den ogsaa, og i den folg.

Tid sker der ofte Hentydn. til den. Den brugtes

bl. a. til Forsegling af Relikvier som Tegn paa
disses Mgthed. En af de seldste Bisperinge,

vi have, er en Ring med en skaaren Agat-

sten, der har tilhort Biskop Arnulph af Metz
(d. 641). Ringen opfattes af nogle som Tegn
paa Biskoppens ^gteskab med sit Stift; af

andre, og maaske rettere (jvfr. Udtrykkene i

Pontificate Romannm ved Overrakkelsen af

Ringen), som Tegn paa Troskaben mod K.

2) Bispestaven (baculus pastoralis, isl. bagall,

deraf det norske Partinavn >BagIer«), en for-

oven krummet Stav, der er Symbol paa Hyrde-
embedet. 3) Bispekorset (Pectorale) der boeres

paa Brystet som Tegn paa Bekendelsen af den
kr. Tro. 4) Bispehuen. I Middelalderen blev

Biskoppens Hovedbedskning, med 2 fra den
forkr. Tid kendte Udtryk, kaldt infula og
mitra. Infula var oprindelig Betegnelse for

et Hovedbaand, der hverken kunde skaerme
mod Kulde eller Regn ; mitra (jUtoh af ftfnx,

Traad) tjente derlmod baade til at daekkc og
varme Hovedet. Hos Oldk.'s senere Forf. er

der Antydn., som lade os formode, at Biskop-
perne allerede dengang bar Hovedbedsekninger,
men forst i Middelalderen gores der bestemt
Forskel paa Biskoppernes og Praesteraes Hoved-
prydelse. Theodulf af Origans synger om- >den
funklende Mitra< paa Biskoppens Hoved, og i

det 8. aim. Konciliums Akter (869) finde vi

Mitra'en omtalt som et Led af den osterl.

Patriarks Dragt. Fra 11. Aarh. have vi en
Meengde Billeder af Biskopper og Abbeder, der
brcre Hovedprydelser, men den biskoppelige
Mitra har i Tidens Lob vreret underkastet
forskl. Forandringer, og forst i 14. Aarh. fik

den omtrent sin nuvserende Form med de 2
nedhsngende Baand. Den er et Symbol paa
Biskoppens kongelige og ypperstepr. Vjerdig-
hed. 5) Kla?dningen. Den rom.-kat. Biskop
barer i det private Liv en Tatar, der har den
violette Pralatfarve, den violette Kappe (man-
telletta) og en rand sort Hat, foret med gran
Silke; om den ligger en gron, guldvirket Silke-

snor, der ender i Kvaster. De Biskopper, der
tilhorc en Munkeorden, brore deres Ordens
Farve. Naar en rom.-kat. Biskop fungerer.
baerer han violette Stremper, Sko og Handsker
og en violet Tunicella, over hvilken Dalmati-
ca'en, der ikke er cjendommelig for en Biskop,
bliver lagt. Endelig 6) har Biskoppen en egen
Trone (cathedra) i Koret paa Evangeliesiden,
og den er i Reglen forsynet med en Baldakin
(A. du Saussay, Panoplia episcopalis, Paris
1646). — I den gr.-kat. K. modtager Biskoppen
ved Ordinationen : 1) Sakkos, en Overkla-dning
af Gedehaar, der skal vtere et Symbol paa bans
Hyrdeomsorg; 2) Panagion, et Helgenbillede
eller Krucifiks, som boeres i en Guldktede;
3) Omoforet, et Skulderbaand, besat med Kors;
4) Mitra og 5) Hyrdestav. — I Danmark og
Norge bsre Biskopperne en Dragt af Silke og
Flojl, i Norge ogsaa Bispekorset; ved fest-
lige Lcjligheder (t. E. Ordinationer og Kirke-
vielser) ba>res tillige Messeskjorte og Korkaabe.
— I Sverig bestaar Biskoppens Festskrud af
Messeskjorte, Korkaabe, Bispehue (Mitra), Guld -

kors og Bispestav (>krakla<): ved aim. Guds-

Digitized byGoogle



Bispedragt — Bitzius. 331

tjenester bsrer ban Silkekappe og Guldkors,
•og dette sidste bares ogsaa udenfor Kirken.

Bispedamme kaldes det Distrikt, i hvilket

en Biskop udaver sin kirkl. Myndighed. I

det ferste nikteniske Kirkemades Kanoner (325)

brugtes om B. Ordet ntt^otxCa (parochia), senere
kom Ordet dioixt/an (dioecesit) i Brug, og dette

blev Vesterledens almindelige Betegnelse for

B., medens parochia i Vesten som oftest be-

tyder >Sogn<. I Oldkirkens Dage havde hver
enkelt af de vesterlandske Menigheder sin

Biskop, hvorfor vi hare Tale om et overordent-

lig stort Tal af Biskopper, t. E. paa de nordafr.

Synoder. I Middelaldereu trsefle vi derlmod i

Reglen kun Biskopper i de sterre Steder;

men medens Biskoppen tidligere kun var Leder
af en Menighed, var han da Styrer af et B.

eller >Stift<. I Gallien havde Biskopperne i Stte-

derne straks i den tidligste Del af Middel-
alderen en betydelig Stilling, og om dem
dannede der sig >Stifter< ; de havde allerede i

den sldre Middelalder saa stor Indflydelse, at

t. E. Kong Chilperich (o. 580) kunde sige, at

den kongelige Magt var gaaet over til Biskop-
perne i Byerne. De fleste Biskopper i Bri-

tannien og Tyskland vare i Begyndelsen, som
senere Ansgar og de ferste nordiske Biskopper,

vsesentlig Missionsbiskopper, hvis Styrelse ikke
var indskraenket til fast afgrensede Omraader.
De maatte aandeligt erobre deres B. Allerede

i 7. Aarh. flk dog Britannien ved Theodoras
fra Tarsos faste B. ligesom 0sterledens Kirker,

og ved Bonifatius, der jo udgik fra Britannien,

opnaaede Tyskland et Aarh. senere en Iignende

Ordning. Sven Estridsan i Danmark og Olav
Kyrre 1 Norge gjorde de afgarende Skridt til

Gennemferelsen af den hierarkiske Ordning i

deres Lande, og ogsaa Sverig flk noget senere

Biskopper med fast afgrensede B. De sidste

dske B. vare: Slesvig, Ribe og Aarhus; de
sidste norske: Nidaros, Selja (Bergen) og Oslo;

de sidste sv.: BjorkO, Sigtuna (Upsala) og
Skara. Se Art. Biskop.

Bispehne, se Art. Bispedragt.

Bispering, se Art. Bispedragt.

Bispestav, se Art. Bispedragt.

Bispevielse. I Romerk. er B. en sakramental
Handling, der er en absolut Betingelse for Ud-
ovelsen af den biskoppelige Ret til at konflr-

mere og ordinere. Den skal som Regel finde

Sted paa en Sandag eller Aposteldag; Ritualet

for dens Udfarelse Andes i Pontificate Roma-
nian. Foruden den ordinerende Biskop skal

der tillige i det mindste vaere 2 andre Biskopper
til Stede som Assistenter. B. foretages under
Haandspaakeggelse og med Salving af Hoved
og Haender, >for at den Hellig-Aand kan fylde

Biskoppens Indre og ogsaa beskytte hans Ydre«

.

Der overrsekkes den nye Biskop Ring og Stav,

og efter Nadveren, som meddeles ham under
begge Skikkelser, og Velsignelsen paassettes der

ham en Mitra. I fuldt Skrud bliver han der-

paa introniseret eller fart til sin biskoppelige

Stol for paa en hejtidelig Maade at overtage

Styrelsen af sit Stift. — I Grsekerk. (Ritualet

i tysk Overs, i Rajewski, Euchologion der
orthodox-kath. K., Wien 1861, II, 84 f.) skal der

ogsaa v»re fl. Biskopper til Stede ved en B.,

men der foretages ingen Salving. — Ritualet for

den engelske K.'s B. Andes i Book of Common

Prayer. Fremgangsmaaden ved B. 1 de nordiske
Kirker ses for Danmarks Vedkommende af
>Ritualet for Bispevielser* (allern. approberet
12. Maj 1830), som for Tiden (1897) er under
Revision; for Norges af >Alterbogen< af 1893,
for Sverigs af >Handboken< af 1894.

Bisping, August, rom.-kat. Ekseget, f. 11.

Maj 1811 1 Albersloh, blev 1844 Privatdocent,
1855 Prof. ord. i nytestl. Eksegese i MQnster.
Han har udgivet Fortolkninger til Paulus's

Breve (I—III, MOnster 1854—58; 2. Aufl. 1860
—65), til Evangelierne og Ap. Gerninger (I—IV,

1863—66) og Apokalypsen (1876). Han dode
17. Marts 1884.

Bista (Ester 1, 10), Hofembedsmand hos Kong
Ahasveros.

Bithynien, et nordvestligt Landskab i Lille-

asien, begraaset af Paflagonicn, Galatien, Fry-
gien, Mysien, Propontis og det sorte Hav, i

sin Tid koloniseret af Graekeme (7. Aarh.),

derefter regeret af Lydere, Persere og Make-
donere. I Diadoktiden var B. selvstsendigt,

men Nikomedes 111, den sidste af sit Dynasti,

indsatte Romerne til sine Arvinger (75). B.

blev paa Augustus's Foranstaltning en Senats-

prOvins, siden Trajan derimod kejserlig. Hoved-
staden hed Nikomedia. — Paa sin anden Mis-
sionsrejse drog Paulus forbl B. (Ap. Gem. 16,

7), men Kristendommen feestede snart Rod i

Provinsen, og allerede Peter skriver til Menig-
hederne her (1 Pet. 1, 1). Det var som Stat-

holder i B., at den yngre Plinius skrev det
beromte Brev til Trajan, 1 hvilket han ud-
taler sig om de Kr. der (se Art. Trajan). En
vigtig Rolle i Oldk.'s Historie spillede de kendte
Byer i B.: Nikcea og Kalkedon (1. og 4. aim.
Koncilium 325 og 451).

Bitja (1 Kron. 4, 18) en sgyptisk Konge-
datter, gift med Mered af Juda Stamme.

Bitron (2 Sam. 2, 29), en Dalklaft, 0. for

Jordan, N. for Jabbok. Den nsrmere Belig-

genhed kan ikke angives.

Bitz, se Bidz.

Bitzius. 1) Albert B., schweizersk Prest
og Folkeskribent, blev fodt 14. Okt. 1797 i

Murten i Kanton Freiburg. Efter at have
studeret Teol. i Bern og Gdttingen blev han
>HJ8elpcr< i Herzogenbuchsee og Bern og 1832
selvstsndig Prest i LutzelAuh i Emmenthal.
Som Prest tog han livlig Del i den indre

schweizerske Politik, og gennem en Riekke
Landsbyhistorier, i hvilke han skildrede Bon-
dernes Liv i Bernerlandet, sogte han at virke

loftende og fortedlende paa det schweizerske
Folk. Han dode 22. Okt. 1854. Efter hans
Dad udkom der en samlet Udgave af hans
Bondefortaellinger (Leipzig 1888); Brockhaus
har skrevet hans Biografl (>Jeremias Gotthelf,

der Volksschriftsteller<, Berlin 1876). — 2)

Albert Bernhard B., en af Fererne for det

kirkl. saak. >Reformparti< i Schweiz, var San
af ovennsevnte og blev fadt 6. Nov. 1835 i

LutzelAuh i Emmenthal. Han studerede Teol.

i Bern og blev 1863 Prtest i St. Emmenthal i

Berner-Jura, 1867 Prtest i Twann ved Bieler-

Soen og 1878 Regeringsraad i Bern. Som Prsest

var han, i Forbindelse med H. Lang og Bre-
drene Langhans, Leder af >Reformerne< og ud-
gav i Forening med Lang Tidsskriftet >Reform<.
Som Regeringsraad styrede han Skolevssenet
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og Frengselsvaesenet i Kanton Bern og var
samtidig et ivrigt, demokratisk Medlem af det

schweizerske Stsenderraad. Han dade 20. Sept.

1882. 1870 kronede Haager-Selskabet hans
Afbandling om >Dodsstraffen, set fra Reli-

gioncns og den teol. Videnskabs Standpunkt<.
Efter hans Dod udkom der 4 Bd. af hans Praedi-

kener (Bern 1884—89); de vise, med hvflken

Alvor og Nidkserhed ban forkyndte sin ny-
rationalistiske Kristendomsopfattelse (H. Bal-

mer, A. B., Lebensbild eines Republikaners,
nach seinem handschriftlichen Nachlasse; Bern
1888). Ft. N.
Bizzochi (af det ital. Ord: bizzocho, Tigger-

pose) var Navnet paa nogle middelalderl.

Svairmerc indenfor Fransiskaner-Ordencn, der
ikke vilde eje andet end en Tiggerpose. De
kaldes ogsaa Bocasoti.
Bjarnason. 1) Jon B., isl. Prast i Amerika,

er fodt paa Gaarden f>vott4 paa S0-Kysten af

Island, 15. Nov. 1845. Faderen, Prasten Bjarni
Sveinsson, var en kundskabsrig og begavet Mand.
J. B. dimitteredes fra Latinskolen 1866; 1869
blev han Kandidat fra Prasteskolen og s. A.

prasteviet som Kapelian bos Faderen. Det
folgende Aar vcndte han tilbage til Reykjavik,
hvor han flk Anssttelse ved Latinskolen. Ved
denne Tid var den stserke Udvandring til

Amerika begyndt, og, misfornojet med de hjcm-
lige Forhold, tog J. B. over til den nye Verden
i Sommeren 1873. De forste 4 Aar opholdt
han sig i de Forenede Stater, forst som Lserer

i den norske Synodes Tjeneste, som han senere
blev en afgjort Modstander af, og de 2 sidste Aar
som Redakter af et norsk Blad >Budstikken<
i Minneapolis. Ved denne Tid udgav han
ogsaa, i Forbindelse med Prof. R. B. Ander-
son, senere amerikansk Gcsandt i Kebenhavn,
eng. Overssettelser af nogle isl. Sagaer. Her
flk han ogsaa Lejlighcd til Udovclsen af prseste-

lig Gerning 1874, da Islands Tusindaarsfest
fejredes i Hjemmet. 2. Aug. d. A. samlede han
sine Landsmsnd sammen til den forste offent-

lige isl. Gudstjeneste i Amerika, og gennem bans
varme Tale ved den Lejlighed skimtes hans
Livstanke, at den luth. Kirke, omplantet fra

Moderlandet, ren og uforfalsket, i et fast og
organiscret Samfund, er den eneste ttenkelige

Baerer og Vogter for isl. Nationalitet i den
store >Adspredelse<. Det varede heller ikke
lsenge, inden Prastegerningen havde Bud efter

ham. De isl. Udvandrere gik hovedsagelig til

Kanada, hvor de fik anvist Plads, som en
sserlig isl. Koloni, i det saakaldte >Ny-Is-

land<, en sumpig og fattig Egn paa Vestkysten
af Winnipeg-Socn. Fra Moderlandet var ingen
Priest med, og i deres kirkl. Nod paakaldte de
J. B.'s Hjselp. Det var sikkert en stor Op-
opfrelse af J. B., at han fulgte de indtrangende
Opfordringer fra sine fattige Landsmaend og
opgav den gode Stilling, han saa hurtig havde
tilkaempet sig. Opholdet i Ny-Island varede
fra Efteraaret 1877 til Foraaret 1880. Foruden
de Vanskelighcder, som selve Forholdene forte

med sig, maatte han her kasmpe en haard
Kamp med den norske Synode, som vilde

fore dette lille >udflydte Norge« ind i sin Fold.

Sikkert er det gaaet op for J. B., at dette

uheldige Sted aldrig kunde blive Centrum for

en isl. Menighedssammenslutning i Amerika.

I Foraaret 1880 vendte han tilbage til Island,

hvor han kort efter sin Hjemkomst blev kon-
stitueret som Prast i det opblomstrende Han-
delssted Seyidsfjordur paa 0stlandet. Her
virkede han i 4 Aar uden at modtage fast An-
sa; ttelse; hans personlige Kendskab til de
amerik. K.forhold havde givet ham Afsmag
for alt Statskirkevsesen, og de kirkl. Forhold
i Hjemlandet vare langt fra at tilfredsstille

ham, hvilket han senere har vist, stundum
i ret skarpe Udtryk. Imidlertid vare For-
holdene blandt lslaenderne i Amerika meget
forandrede. De fleste havde forladt Kolonien
ved Winnipeg-Soen, og mange havde bosat sig

i Manitobas Hovedstad Winnipeg, som er bleven
det vigtigste Samlingssted for Isleenderne i den
nye Verden; Byen Winnipeg teller for Tiden
(1896) ligesaa mange Isloendere, som Landets
Hovedstad Reykjavik (ca. 4000). De bosatte

Islsendere i Winnipeg segte en Prast, og som
man kunde vente, var det sserlig deres gode,
kendte Prast J. B., de onskede tilbage. Han
modtog ogsaa Kaldelsen, og 1884 tog han fast

Ophold som Islssndernes Prast i Winnipeg,
kun afbrudt ved en lcengere Islandsrejse 1889,
tildels af Helbredshensyn. Siden 1884 har J.

B., trods legemlig Svaghed og hyppig Sygelig-

hed, med stor Kraft og Udholdenhed udovet
sin betydelige og velsignelsesrige kirkl. Virk-
somhed bl. sine Landsmaend i Amerika, der
ogsaa har virket befrugtende paa Moderlandet.
1885 foregaar Sammenslutningen ml. de spredte

isl. Menigheder i de Forenede Stater og Kanada,
og Kirkesamfundet organiseres, >Ishendernes
evgl.-luth. Kirkesamfund i Amerika*. J. B.

var selvskreven Formand for Samfundet og
har beholdt den Plads siden. Nu tseUer Sam-
fundet 24 Menighedskredse med 7 Praester,

hvoraf kun 2 have faaet deres Uddannelse i

Moderlandet, og o. Tredjedelen af de henved
15,000 udvandrede Islsendere har sluttet sig til

det. Samfundets Organ er siden 1886 Samei-
ningin (Enigheden), et kirkeligt Maancdsskrift,
redigeret af J. B. Samfundet har sat sig den
Opgave at faa en hejere islandsk Skole (College),

til Bevarelse af isl. Aandsliv og Sprog. J. B.
er en stor, kritisk-polemisk anlagt Personlig-

hed og hojst original i Skrift og Tale; Ind-
holdet af Sameiningin skyldes hovedsagelig
hans Pen, og i mange Foredrag, der Andes
andetsteds, har han givet sit vsegtige Bidrag
til Losning af Tidens kirkl. Sporgsmaal. Han
har oversat Monrads >Fra Bonnens Verden t

paa Isl. — 2) Thorkell B., isl. Prast, er fodt

paa Gaarden Meyjarland i Skagafjord af fattige

Bonderfolk, blev Student 1863 og Kandidat fra

Prasteskolen 1866, s. A. prasteviet til Mosfell

i Kjalarnes Provsti og 1877 forflyttet til Reyni-
vellir under samme Provsti. Hans Naboskab
til de offentlige Bogsamlinger 1 Reykjavik har
givet ham Lejlighed til indgaaende Studium
af Islands Hist., som har baaret Frugter i flerc

Monografier og et >Udtog< af Islands Historic

(1880), det eneste som endnu haves. Hans
vigtigste hist. Arbejde er om Reformationens
Indforelse paa Island (»Um siob6tina a Islandic)

fra 1878. Han har ogsaa skrevet adskillige

okonomiske Afhandlinger. Paa Altinget har
han haft Saede som folkevalgt og for Tiden
(1896) som kongevalgt Medlem. Th. B.
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Bjergguder. >Deres Gud er en Bjerggud<,

sige Aramseeme (1 Kong. 20, 23. 28) om Israel-

iterne. Skulde Israel overvindes, maatte det

efter deres Mening dcrfor ske i en Kamp nede
paa Sletten. I disse Ord afspejler sig den
hedenske Tro paa, at de enkelte Folk havde
hvcr sine Guder, og at Guderne ogsaa i Na-
turen havde deres sserlige Virkefelter. Bjerg-

landet Samarias Gud maatte vaere en Bjerggud.
— Iavrigt behovede det, at en Gud mentes at

have sin Bolig paa Bjergene, for den, der selv

dyrkede ham, ingenlunde at betyde, at hans
Magt var indskraenket til Bjergene. Tvertimod
vide vi, at Oldtidsfolkene ofte henlagde de
overste Guders Bopael til hoje Bjerge (Olympen,
Albordsch osv.). Ogsaa hos Hebneerne fandtes

noget tilsvarende. Saaledes var allerede for

Mose's Tid Sinai-Horeb for Midjaniter og He-
bneere >Guds Bjerg« (2 Mos. 3, 1) og hertil

valfartede endnu Elia (1 Kong. 19, 8). H. M. L.

Bjergprzdikenen (Matth. 5—7) er af Herren
holdt paa >Bjerget« — Modsaetning til Strand -

bredden (Mk. 3, 7. 13) — paa et jaevnt Sted

(Lk. 6, 17) og holdt til Disciplene i deres

Egenskab af den ny Menigheds Kerne, hvorfor

der gennem dem ved Talen ogsaa sigtes paa
de tilstedevaerende Folkeskarcr. Praedikenen
forudsaetter Talen om Rigets Naerhed (Mt.

4, 17), og den efterfolges af Lignelsestalen.

Den handler om Riget, ikke om dets Naerhed

og ikke om dets Art, men om det ejendommc-
lige Menneskeliv, som horer hjemme i Riget,

dette Liv, set fra dets saedelige Side, hvorledes

det er og bar vaere.

Hvorledes det er (5, 1—16). Med alt andet
Menneskeliv har det til fselles, at det er en
Bevaegelse, freragaaet af Trang til og Straeben

efter at naa et bestemt Maal. Dets Saeregen-

hed har sin Grund i det Maal, som her soges

naaet. Maalet er Guds Rige og hans Retfaerdig-

hed (6, 33). Tegnet i Loven og hos Profeterne,

er det nu ved Rigets Naerhed blevet stillet

SIsegten klart for 0je og har frerakaldt en
Livsbevaegelse, der forst ytrer sig i Trang —
Fattigdom, Sorg, Hunger og Torst — og der-

naest, som denne bliver stillet, i Fremvaeksten
af et barmhjertigt, rent, fredelskende Sind,

der er grnndforskelligt fra det Sind, der lever

i Verden, og derfor udsat for Fomaegtelse og
Forfolgelse. Dette Sind, herende til Riget,

har begyndt at leve og at gore sin Gerning,

nemlig at bringe Sundhed til Verden og at

lyse op. Denne Livsbevsegelse er Jordens Salt

og Verdens Liv.

Dernaest, hvorledes det bar vaere (5, 17—7,

12). Kravet herpaa var givet i Loven og hos
Profeterne i en Raekke Enkeltbud. Kravet var
givet af Gud og indeholdt det Maal, som Mcnne-
sket skulde naa; dette kan ikke tilsidesaettes,

men heller ikke Formen kan tilsidesaettes.

Hvert Bud maa opfyldes, for det mister sin

Ret til at kraeve paa Lovens og Profeternes

Vis, og til Opfyldelse i det hele, ogsaa paa
dette Omraade, er Herren kommen(V. 17—19).

Men Kravet maa forstaas paa rette Maade:
ikke en ydre Retfaerdighed, som det er for-

klaret for de gamle, kraeves der, men Sindets,

bestaaende i Kaerlighed, Renhed, Trofasthed,

Sanddruhed, bestaaende i Lighed med Gud
V. 20—48). En saadan Retfaerdighed maa i

sine Ytringer, som Almisse, Ben og Faste,

laegge den afgorcnde Vaegt paa det indre, ikke
paa det ydre (6, 1— 18), og dette, fordi det er

Gud og hans Rige, der i den sigtes paa, fordi

her dette ene holdes fast, at tjene Gud, og al

Sammenblanding af Gud og Mammon, Tro og
Bekymring, holdes langt borte(V. 19—34). Denne
Livsbevsegelse vil og maa gore alt det mod
Menneskene, som den vil begaere til Gengaeld

af dem, thi saaledes er Loven og Profeterne

(7, 1-12).
Det er et saadant Liv, der kraeves ud fra

Riget, et Liv, der hviler paa fast Grund og
baerer god Frugt, en Livsbevaegelse, der gaar

igennem den trange Port ad den snevre Vej

og ikke lader sig lede paa Vildspor, men folger

Faderens Vilje, som er i Himlen (7, 13—27).

Denne Tale er rettet til Joder, til saadanne,

der staa i den ny Livsbevaegelses Begyndelse
eller paa Dortaerskelen til denne; for dem
knytter den det ny til det gamle ved at paa-

vise det ny som liggende indenfor det gamle.

Og den er talt af en, som lever i Opfyldelsen

af Loven og taler herud fra (5, 19 b), men til-

lige af en, som er fra Bogstaven kommen til

Aanden, til Enheden i de mange Bud (22, 37 f.).

Det er ikke en ny Lov, han giver; nan for-

klarer den, der er given, og de enkelte Eksemp-
ler, ved hvilke dette sker, ere ikke nye Lov-
bud, men malende Udtryk for det, som den
ny Livsbevaegelse er og skal vaere.

Den samme Praediken Andes nu ogsaa i Luk.

6, 20—49. Stedet er hos begge det samme, Til-

horerne de samme, og Talen trods al Forskel den
samme. Forst siges, hvad den ny Livsbevaegelse

er: Fattigdom, Hunger og Sorg; den mere positive

Side, der hos Matthaeos er fremhaevet i 5, 7.

8. 9. er her ikke taget med. Hos Disciplene

er denne Bevicgelse i Gang; hos det ny Livs

Modstandere den gamle, der finder sig hjemme
og til rette i Verden (V. 20—23; 24—26). Der-

naest, idet Ordet rettes til alle dem, der hore
Herren, fremsaetter han det Krav, som ud fra

Riget stilles til det nye Liv. Dette er Kravet
paa en Kaerlighed, der er storre end Verdens
Fjendskab, og som har Magt til stadig at gen-

gaelde ondt med godt (V. 27—35), og paa en
dertil svarende Barmhjertighcd i Sind og Ger-

ning. Skal den ny Livsbevaegelse lyse op i

Verden og vejlede, maa den i sig selv vaere

lys og renset fra alt, hvad der hindrer den
i at gore sin Gerning for dem, der gaa i

Morket. Forst naar Traeet er godt, kan Frugten
blive god; kun ud af det gode Hjerte kommer
det gode Ord (V. 36—38; 39—45). — Men dette

Maal kan kun naas ved, at der bygges paa
Herrens Ord; uden dette vil al Livsbevaegelse

vaere bygget paa den lose Jord, uden fast

Grundvold (V. 46—49).
Der er Enhed og god Sammenhaeng i begge

Gengivelser; de ere overfor hinanden uaf-

haengige, selvstaendige. Hovedforskcllen be-

staar i, at det hos Matthaeos er Retfaerdig-

heden, hos Lukas Kaerligheden, der kraeves ; at

hos Matthaeos Retfaerdigheden fremstilles i

neje Forhold til Loven, medens der hos Lukas
intet Andes om dette Forhold. Grunden her-

til ligger i, at det forste Evang. er skrevet

til og for Kr. af Jodefolket (sml. med B.

Jakobsbrevet), det tredje til og for Kr. af Hed-
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Arnds og Hauges (>Kirkefredrene«), den gamle
haugeske Form for Laegmandsvirksomhed i

Modsaetning til den nyere lonncde Virksomhed,
der gor Evangeliet til en >Naeringsvej«, lige-

som de ikke taale nogen Forandring i de stats-

kirk. Former. I Opfattelsen af Middeltingene
repraesentere de den strengeste Pietisme og
gaa i sin Miskendelse af den mskl. Oplysnings
Vaerdi saa vidt, at de ville have de borgerlige

Fag udelukkede af Skolen, og dermed denne fort

tilbage til kun at vtere en Religionsskole med
Testamentet til Laesebog. Retningen, der er

beslaegtet med den jarlsbergske Frimenighed,
forer en hensyguende Tilvaerelse (se Art. Amlie).

C. B.
Blackwood, Arthur, se Kesvick-Moder.
Blahoslav, Johan, Medlem af det bohm.-

mahriske Samfund, d. 1571, har oversat N. T.

paa Czekisk og ved denne Overs, evet en be-

tydelig Indflydelse paa det czekiske Sprogs
Udvikling. Han begyndte ogsaa en Overs, af
G. T., som blev fuldfort af andre. og han ud-
gav en bohra. Psalmebog, til hvilken han selv

gav fl. originate Bidrag.

Blaikie, William Garden, skotsk Teolog,

f. i Aberdeen 5. Febr. 1820, sluttede sig allerede

i Maj 1843 til den skotske Frik. og traadte i

dens Tjeneste. 1868 blev han Prof, i Apolo-
getik og Pastoralteol. ved det frikirkl. New
College i Edinburgh. 1870, ved den store pres-

byterianske Forsamling i Philadelphia, var han
(og Praesten William Arnot) Frik.'s Ombud,
og han var (fra 1874) virksom for Dannelsen
af Alliancen ml. de ref. Kirkesamfund, der
forte til de presbyterianske Koncilier i Edinburgh
(1877), Philadelphia (1880), Belfast (1884) osv.

1849—53 udgav han Free Church Magazine,
1860—63 North British Review, 1871—74 Sun-
day Magazine, 1879—83 Catholic Presbyterian.
Han liar bl. a. skrevet Better Days for Wor-
king People (1863), der til 1881 Var udbredt i

76,000 Eksemplarer; Heads and Hands in the

World of Labour (1865) og Counsel and Cheer
for the Battle of Life (1867), der ligeledes have
vundet en betydelig Udbredelse. Han er ogsaa
Forf. til Personal Life of David Livingstone

(4. Udg. 1884).

Blair, Hugh, skotsk Priest, f. 7. April 1718,
d. 27. Febr. 1800, blev tilsidst Prast ved en
af Edinburghs Kirker (1758). 2 Aar senere
blev han Prof, i Retorik ved Edinburghs Uni-
versitet; 7. April 1762 flk han Professoratet i

Veltalenhed og de skonne Videnskaber. Han
var en Ven af Hume og Samuel Johnson og
tog Del i Kampen om Ossian med et Forsvar
for de af Macpherson udgivne Bardesanges iEgt-
hed. Hans Pnedikener, ved hvilke han gjorde
alt >for at overtale Menneskene til at blive
gode<, ere udsprungne af en kelig Suprana-
turalisme (>Moderatisme<); de faldt i Tidens
Smag og vandt en uhyre stor Udbredelse. Hans
samlede Skrifter ere udgivne i Edinburgh 1793.

Blampin, Dom. Thomas, f. 1640 i Noyon i

Picardiet, traadte tidlig ind i Benedictiner-
Ordenen og aflagde 18 Aar gl. Ordenslefterne
i Abbediet St. Remi ved Reims. Han var
Laerer i Teol. og Filos. i forskl. Klostre, tilsidst

i St. Germain des Pres ved Paris. Han besar-
gede, tilligemed Dom. P. Coustant, de 10 Bd.
af Udgaven af Augustins Vserker (1681—90);

men det 11., der forst udkom 1700, lcdsagct afen
Biografi af Augustin og udforligt Register, er

ikke udgivet af ham. Efter Udgivelsen af 10. Bd.

blev han nemlig anklaget for Jansenisme og

afsat som Underprior i St. Germain, og en Tid-

lang maatte han gore Tjeneste som Kaelder-

mester i sitKloster. 1700 havde han dog den
Tilfredsstillelse, at den rom. Inkvisition afviste

Angrebene paa ham. Men da var han forlaengst

borte fra Paris. 1693 var han bleven Prior i St.

Nicaise, senere i St. Remi ved Reims og St.

Ouen ved Rouen, og 1708 blev han Visitator

for Ordensprovinsen Burgund. Som saadan
dode han 13. Febr. 1710 i Klostret Fleury.

Blanckart (Blanc hart, Candidus), Nicolay,

var fodt i Utrecht, men traadte i K61n ind i

Karmeliter-Ordenen og blev 1551 Prof, ved
det teol. Fakultet i K6ln. S. A. sendte Stat-

holderinden Margarete af Nederlandene ham
til Trient, hvor han holdt to beromte Taler.

Han dode i KOln 1555. Han forsvarede i et

lat. Skrift (1551) Roms Opfattelse af Relikviernes

Betydning over for Calvin.

Blandina, en ung kr. Slavinde, der blev

Martyr ved Kristenforfolgelsen i Lyon (177)

under Marcus Aurelius. I 5. Bog af sin Khist
meddeler Evsebios et Brev fra Menighcderne
i Lyon og Vienne, der ogsaa omtalcr B.'s Mar-
tyrdod. 2. Juni er hendcs Mindcdag.

Blandrata (Biandrata), Georg, ital. Anti-

trinitarier, er fodt 1515 i Saluzzo. G. B. til-

horte en adelig Familie, der fra gammel Tid
af var bekendt som Modstander af Biskoppernc
og Ven af alle Slags Haeretikere. Han studcrede

Medicin og kom til Polen som Livla?ge hos

Kong Sigismund I's Dronning. Senere var han
i Siebenburgen Livlaege hos Johan Zapolyas
Enke, men derfra vendte han tilbage til ltalien

og praktiserede i Pavia. Hans dristige Ytringer

satte Inkvisitionen i Bevsegelse, og for at und-
gaa dens Straf flygtede han til Geneve, hvor
han ikke lagde Skjul paa sine Koettcricr in. H.

til Treenighedskeren og Bonhorelse. Calvin, der
i Beg. tog venligt imod ham, sogte forst ved Tale
og Skrift forgaeves at drive ham bort fra hans
Skepticisme, men da B. gjorde Propaganda for

sine Anskuelscr bl. Medlemmerne af den ital.

Menighed i Geneve, skred han ind mod Anti-

trinitarierne. Da B., trods Calvins Lofte om,
at der ikke skulde times ham noget ondt i

Geneve, ikke trocde sig sikker, flygtede han
forst til Bern og Zurich og senere (1558) til

Polen, hvor han i Fyrst Radziwill fandt en
Velynder, og hvor han havde mange Menings-
faeller. Calvin forfulgte ham med heftige An-
klager for Ugudelighed, og B. mente, at det
var sikrest at tage imod Tilbudet om at blive

Livhege hos Fyrst Johann Siegismund i Sieben-
burgen. Her traadte han aabenlyst frem som
Unitarier og vandt mange Tilhaengere. Fausto
Sozzino beskylder ham for, at han i sine sidste

Leveaar af Havesyge gik Jesuiternes iErinde i

Polen. Han skal vaere bleven draebt af en
Slaegtning efter Aaret 1585.

Blarer (Blaurer), Ambrosias, schwabisk-
schweizersk Reformator, f. af anset Borgerslaegt

12. April 1492 i Konstanz, studcrede i Tubin-
gen, hvor han sluttede Venskab med Melanch-
thon. 1512 blev han Baccalaureus, 1513 .Mag.,

men indtraadte saa i Benediktinerklostret Alpirs-
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bach i Schwarzwald, hvis Prior ban snart blev.

Gennem Breve fra Melanchthon og ain Broder
Thomas, dengang Student i Wittenberg, lserte

han den begyndte Reformation at kende, og ved
Lssning af Luthers Skrifter vandtes han for

den, nedlagde Priorvaerdigheden og forlod

Klostret 5. Jnli 1522. Han tog til Konstanz,

hvor han 1525 begyndte at pruedikc og hurtig

blev en meget segt Prsedikant. Her, og siden

i Memmingen, Thurgau, Ulm, Esslingen, Augs-

burg, Landau og Isny, var han Leder af Refor-

mationsvaerket baade ved sine Prsedikener og
Ordningen af de kirkl. Forhold. Skent afgjort

reformatorisk i Lsereopfattelse, lagde han en
anerkendelsesverdig Besindighed for Dagen ved
Afskaffelsen af de ganile Forfatnings- og Kultus-

fonner. Vel gik han, m. H. til et radikalt Brud
med det i den gamle Kirkeskik historisk givne,

langt videre end Luther (saaledes virkede han
for fuldstajndig Afskaffelse af Billeder i Kirkerne),

men han var dog ikke helt enig med Zwingli.

Som Ven af Bucer indtog han et maeglende

Standpunkt i NadverUeren. Han erkendte vel

Kristi virkelige Naervserelse (substantialiter et

etsentialiter), men megtede, at uvserdige faa

Del i Kristi sande Legeme og Blod. 1533 segtede

B. en forhenv. Nonne, og nseste Aar kaldte Hertug
ULrich af Wurttemberg ham til at reformere sit

Land. I nogle Aar virkede han ivrigt d£r,

isaer i Tubingen, men vendte saa tilbage til

Konstanz, mest paa Grand af de Stridigheder

med de strenge Lutheranere samt Schwenk-
feld og hans Tilhsengere, som hans Maeglings-

standpunkt forte ham ind i. 1539 virkede han
i Augsburg, ivrigt ksempende mod Luksus og det

saedeligc Forfald. Hjemkommen til sin Fodeby,

fordreves han ved Antagelsen af lnterimet her

(1 548) og virkede da andre Steder, ister i Thurgau.

Sine sidste Aar, fra 1559, tilbragte han i Win-
terthur, hvor han dode 6. Dec. 1564. — B.

var en fint dannet, karakterfast, af Evangeliet

dybt greben Personlighed, hvis tedle Vaesen

vandt selv Modstanderes Agtelse. Som Prsedi-

kant forbandt han naturlig Veltalenhed med
dyb Alvor, stor Nidkaerhed for Sjselenes Vel

med en hjertevindende Optraden (Th. Keim,

A. B., der schwabische Reformator, nach den
Quellen, Stuttg. 1860; Th. Pressel, A. B.s Le-

ben u. Schriften, Elberf. 1861). H. L.

Blasfemi er i N. T. Udtryk for bespottelig,

vanaerende Tale om eller overfor den treenige

Gud og om Mennesker paa Grund af deres

Forhold til Gud. Om Mennesker, se Tit. 3, 2.

Kristne sknlle here ikke at bespotte nogen,

jvfr. 1 Pet. 4, 4; Kol. 3, 8; Rom. 3, 8 og 1 Kor.

4, 12. Men saerlig dog overfor Gud. Menne-
skene kunne bespotte det guddommelige i det

hele (2 Tim. 3, 2; Mt. 15, 19); de kunne be-

spotte Guds Navn (Rom. 2, 24; 1 Tim. 6, 1);

Gud selv (Mt. 9, 3; 26, 65; Job. 10, 33 : i hvilke

Tilfselde en Bespottelse af Gud vilde have fore-

ligget, hvis Herren ikke virkelig var helliget og

ndsendt af Faderen); de kunne bespotte Sennen,

som det skete ved Korsfaestelsen (Mt. 27, 39),

som Paulas bekender, at han selv engang gjorde

(1 Tim. 1, 13) og tvang andre til at gore (Ap. G.

26,11), som Joderne gjorde (Ap. G. 18, 6). Om
disse forskellige Arter af Bespottelse, fremgaaede
af Sind, der ere fremmede for Gud, og fremgaaede
af Letsindighed eller heftig Modstand, siger

Kirks-Lsksikon tor Norden. I.

Herren, at de knnne forlades, >hvilke Be-
spottelser saa end Menneskene forgaa sig med«
(Mk. 3, 28), hvad ogsaa fremgaar af det, der
i det foregaaende er fremhaevet om Paulus.
Men een Bespottelse kan ikke forlades, den
der udtales mod Hellig-Aanden (Mk. 3, 29;
Mt. 12, 32; Lk. 12, 10). Dette ligger efter

Sammenhsengen, i hvilken de anforte Ord fore-

komrae, deri, at denne Bespottelse ikke er frem-
gaaet af Letsindighed, heller ikke blot af heftig

Modstand; den er fremgaaet af et Sind, der
ved, at det, som det kalder ondt, er godt, og
den er rettet imod det, der aabenbarer sig

selv som guddommelig Myndighed. Denne
Blasfemi >kan ikke tilgives, hverken i denne
eller den kommende Verden«. Se Art. Synd
imod den Hellig-Aand. — Blasfemi i dette
Ords dybeste Betydning er Vamerelse af den
guddommelige Majestaet, og skent denne ogsaa
kan flnde Sted under Skikkelse af Handling, er
det dog under Form af Tale, den ssedvanlig

foregaar, hvorfor den ogsaa vaesentlig maa be-
stemmes herefter. A. A.

Blasien, St., beromt Benedictinerabbedi i

Schwarzwald, skal, ifelge den 1867 (i Mone,
Quellensammlung der bad. Landesgesch. IV)
udgivne Liber constructionis, stamme fra fromme
Eneboere i 7. Aarh. Klostret blev i Tidens
Lob et af de rigeste Abbedier. Ved Freden i

Pressburg kom St. B. til Baden, og 25. Juni
1807 blev det ophajvet Da ejede det ialt

11,16 Kvadratmil, som beboedes af 27,789 Ind-
byggere, og dets Ejendomme bleve takserede
til over 15V, Million Gylden. Klosterkirken i

StB., der (1773—83) var optart efter Pantheons
Forbillede, nedbnendte helt 7. Febr. 1874 (1.

Bader, Das ehemalige Kloster St. B. u. seine
Gelehrten-Akademie, Freib. 1874>

Blasius, Helgen, en af de 14 >N0dhj<elpere<,
skal have vaeret Biskop i Sebaste i Armenien
under Licinius's Kr.forfelgelse og have lidt

Martyrdeden 3. Febr. 316. Han skal ifelge

Legenden have helbredet en Dreng, der havde
faaet et Fiskeben i Halsen og var ved at kvseles;

derfor paakaldes han isaer for Halspine. 3.

Febr. lyses der fl. Steder i Tyskland og Bohmen
den saak. > Blasius-Velsignelse«, under hvilken
Pnesten holder 2 Lys som et Andreaskors
foran Ansigt og Hals paa den, der skal vel-

signes, idet han, under Korstegn, siger: >Gud
Fader, San og Hellig-Aand fri dig paa Biskop-
pens og Martyrens St. B.s Forben fra Hals-
syge og alt andet ondt!<

Blass, Friedrich Wilhelm, tysk Filolog, f.

22. Jan. 1843 i Osnabruck, studerede i Gdt-
tingen og Bonn og blev siden GymnasialUerer.
1876 blev han ekstraord. Prof, i Kiel, 1881
ordinter. Siden 1892 er han Prof, i Halle.

Han har isaer kastet sig over graesk Sprog og
Literatur og har leveret gode Bidrag til Studiet
af gr. Hermeneutik, Paleeografi og Bibliografl.

Specielt har B. i de senere Aar dyrket Studiet
af det hellenistiske Graesk; som Resultater
herafforeligge : Acta apost. t. Lucce ad Theophilum
lib. II (GOtt. 1895); <Grammatik des ntestl.

Griechisch< (GOtt. 1896); Euang. sec. Lucam t.

Lucce ad Theoph. lib. /(Leipz. 1897). J. O. A.
Blastares, Matthaeos, gr. Praest og siden

Basilios-Munk, udgavl335 et juridisk Leksikon,
der indeholder en Sammenstilling af de gr.
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kirkl. og verdsl. Love. Det er udgivet af Ralle

og Potle (Athen 1859) i 6. Bd. af deres kirkl.

Lovsamlinger.

Blastos (Ap. Gern. 12, 20), Kong Herodes
Agrippa's Hoferabedsmand, der af Indbyggerne i

Tyros blev brugt som Fredsmaegler.

Blaa, Felix Anton, rationalistisk rom.-kat.

Teolog, f. 1754, udgav 1791 som Prof, og Subre-

gens ved det lerkebiskoppelige Semlnarium i

Mainz et Angreb paa Romerkirkens Ufejlbarhed,

idet han ved Historiens Hjaelp godtgjorde, at

K. i Tidens Lob ofte havde taget fejl (J. B.

Schwab, Franz Berg, Wflrzburg 1869, 213 f.)

Blaubeuren, By i den wflrttembergske Do-
naukreds, bekendt ved et Benedictinerkloster,

der efter Ref. blev omdannet til en Skole for

protest. Teologer. Her have i Beg. af 19. Aarh.

Mend som Kern og F. C. Baur vserct Lserere,

og her have bl. a. D. F. Strauss og den senere
./Estetiker Fr. Vischer faaet deres Gymnasial-
dannelse.

Blaumttller, Theobald Edvard Julius, f. i

Kbhvn 12. April 1851, Student 1870, teol. Kand.
1876, blev 1879 Kapellan i Asminderad, 1886
resid. Kap. ved Helligaandskirken i Kbhvn. I

fl. Aar var han >Dagbladets< teol. Medarbejder.

1886 udgav han Digtet »Saul, Tanker og Billeden
og 1894 Digtningen »Agnete og Havmandem.
Paa Anckers Rejsestipendium foretog han der-

efter en Rejse til Italien, Graekenland, iEgypten
og Palsestina; Indtrykkene fra sidste Land
skildrer han (1897) i >Hellig Jordc. K. T.

Blaurer, Ambrosins, se Blarer.

Bleek, Friedrich, tysk Teolog af Mteglings-

teol.s Skole, f. 4. Juli 1793 i AhrenbOk (ml.

Lubeck og Eutin) i Holsten, studerede forst i

Kiel, derpaa i Berlin under de Wette, Neander
og Schleiermacher, og til denne sidste blev

han isaer neje knyttet. 1818 blev han Repe-
tent i Berlin, 1823 ekstraord. Prof, ssteds;

1829 blev han kaldet til Bonn som Luckes
Efterfolger, og der virkede han, indtil et Slag-

tilfaelde 27. Febr. 1859 gjorde Ende paa hans
Liv. Han har, foruden fl. Afhandlinger, der
udmaerke sig ved Grundighed og kritlsk Be-

sindighed, udgivet en udferlig Indledn. og For-

tolkn. til Hebraerbr. (Berlin 1828 og 1836—40)
og >Beitrage zur Evangel ienkritik< (Berlin 1846).

Efter hans Dad ere mange af hans Forelsesn.

udgivne, saal. hans Indledn. til G. T. (5. Opl.

1886 ved Wellhansen) og til N. T. (4. Opl. ved
Mangold 1886), desuden hans Forekesn. over
de synopt. Evangelier (ved Holtzmann 1862),

Apokalypsen (ved Hossbach 1862), Br. til Ko-
losste, Filemon og Efesos (ved Fr. Nitzsch 1865)

og Hebrseerbr. (ved A. Windrath 1868).

Blemmydes, Nikeforos, gr. Munk, f. i Kon-
stantinopel 1197 eller 98, forlod Byen efter

det lat. Kejscrdemmes Grundlseggelse og op-

holdt sig derpaa i fl. Aar i Lilleasien. Da
hans Uddannelse var til Ende, vendte han til-

bage til Hovedstaden og blev Praest der og i

Niksea. Som Priest kom han i neje Forh. til

Kejserhoffet og blev Lterer for Theodoras II

Laskaris, som, hvad der fremgaar af fl. Breve,

satte stor Pris paa den laerde Mand. N. B.s

Stolthed vakte imidlertid meget Ansted, og
tilsidst blev han ked af Hoflivet. Han trak

sig tilbage til Efesos, hvor han grnndede et

Kloster, for hvilket han til sin Dod (o. 1272)

var Arkimandrit. 1255 blev Patriarkvaerdig-

heden i Konstantinopel ham tilbudt, men han
afviste Tilbudet. Han var en af den Tids
terdeste Gr. og tog Del i Unionsforhandl. ml.
den lat. og den gr. K. ; saavidt man kan skanne,
indtog han under disse et Mellemstandpunkt
ml. Unionens Venner og dens bitreste Mod-
standere. Han lcerte den Hellig-Aands Ud-
gang fra (ix) Faderen ved (dV«) Sonnen. For-
uden teol. Skr. (om den Hellig-Aands Udgang,
Treenigheden og Kristologien) og >Typikon< (en

Regel og Formularbog for hans Kloster, der
er en saelsom Blanding af Strenghed, nsesten

Grusomhed, og Mildhed) har han efterladt Ar-
bejder om Filos., Geografi, Retorik og Poesi.

Blesilla, Paulas aeldste Datter, var en af de
frornme Kvinder, der sluttede sig til Kirke-

faderen Hieronymus. Efter '/> Aars iEgteskab
rejste den 20aarige B. til Palsestina, hvor Paula
allerede havde taget Ophold, men 4 Maaneder
efter Ankomsten dertil dode hun. Hieronymus
omtaler hende med megen Ros i fl. af sine

Breve (Nr. 22, 38 og 39).

Blessing, Peter, norsk Praest, f. i Bergen
15. Marts 1829. Studerede Teol. og blev efter

et Par Aars Lserervirksomhed Sekretaer ved
det norske Missionsselsk. i Stavanger (1855) og
fra 1859 Forstander for Missionsskolen. 1864
udnaevntes han til resid. Kap. til Stremsa, 1869
til Laerer ved det prakt teol. Seminarium i Kra.,

1875 til Spr. til Saude, 1878 til resid. Kap. til

Domkirken i Stavanger; han dode 23. Jan. 1882.

B. var en fremragende Prsedikant og teol. Fori,
iseer af Opbyggelsesskrifter. 1855—65 redigerede

han >Norsk Missionstidende<. A. B.
Blix, Elias, norsk Prof, og Statsraad, er en

Bondesan fra Nordland, f. 24. Febr. 1836. Efter
1853—55 at have gennemgaaet Tromso Semi-
narium blev han Laerer ved dette, men laeste

samtidig privat til Artium og blev Student
1860 og teol. Kand. 1866. Han lagde sig der-
paa efter de semitiske Sprog og gl. testl. Teol.
1871—72 opholdt han sig med offentligt Stipen-
dium i Tyskland. 1873 blev han Univ.-Stipendiat

i de naevnte Fag, 1876 Dr. phil. og 1879 ekstraord.

Prof, i Hebr. Fra 1884—88 var han Medlem
af den Sverdrupske Regering. Han er en be-
tydelig Digter og Oversaetter af Salmer paa
Landsmaalet (>Nokre Salmerc 1869—75, 2.

foreg. Udg. 1883). Han har ogsaa oversat >Paoli
Brev til Romararne< paa Landsmaal. A. B.
Bloch. 1) Carl Heinrich B., Maler, f. t

Kbhvn 23. Maj 1834, vakte tidlig Opnuerksom-
hed ved sine italienske Genrebilleder (»To
Munke< 1862), og sin >Samson, der drejer
Kvaernen for Filistrene< (udstillet 1863). 1864
udstillede han >Jairus's Datter «. Derefter mod-
tog han Bestilling paa 23 Malerier til Bede-
stolen i Frederiksborg Slotskirke, som han
fuldendte i Lobet af en Snes Aar. Til Uni-
versitetets Festsal malede han — foruden Kong
Jakob af Skotlands Besog hos Tyge Brahe —
Hans Tausen, der beskytter Joakim Rennov, og
Jesper Brochmand, der forestiller Peder Schu-
macher for Frederik III. Desuden har han ud-
fart fl. store Alterbilleder til dske og sv. Kirker
(>Christus Consolatorc i Loderup Annekskirke
i Sverig, >Kristus med det lille Barn« i Holbaek
Kirke, >Kristi Opstandelse< i Jakobskirken i

Kbhvn), Scenen ved Betesda Dam i Missions-
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huset >Betesda< i samme By og det store

Billede >Samson og Dalila< (1874), der gik tabt

ved Kristiansborg Slots Brand. Blandt bans
Raderinger Andes ogsaa enkelte Blade med
bibelske Emner. Han dede 22. Febr. 1890. Fr.N.— 2) Jens B., Biskop, blev fodt i Hals 27.

Janl 1761. Han sattes forst til Handelen,

men forlod den snart for at studere. 1782
tog han filol. og 1784 teol. Eksamen. Efter

et Par lange Studlerejser til Tyskland, Hol-

land og Frankrig begyndte han at holde
Forelaesninger ved Kbhvns Univ. over gr. Li-

temtur, hvortil hans 1787 tagne Magistergrad

berettigede ham. 1790 blev han Dr. phil. i

Kbhvn og 1795 Dr. theol. I Kiel. Fra 1790
virkede han sora Prsest paa Sjaelland, iseer i

Kbhvn ved Holmens Kirke, indtil han 1804
blev udnsevnt til Biskop i Kristiansand, hvor-

til han indviedes af Bajle paa Kristi Himmel-
fartsdag s. A. tilligemed 3 andre norske Bisper.

Men allerede Aaret efter forflyttedes han til

Viborg Bispestol, som han beklaedte til sin

Oed 1830. B. var bekendt for sin store Lterd-

dom, men ogsaa for sin Distraktion. Han var
almindelig afholdt for sin Vennesselhed og God-
garenhed. Skent ellers en Oplysningstldens

Mand, fastholdt han altid Aabenbaringstroen

og virkede ivrig for Biblens Udbredelse. Han
har ikke ndgivet meget i Trykken. A. B. —
3) Jergen Carstens B., f. i Odense 12. Juni

1717, teol. Kand. 1740, blev 1743 Pnest ved
Sekvssthuset og 4. Prsest ved Holmens Kirke,

1752 dsk Prsest ved Kristiansborg Slotskirke

og 1764 Biskop i Bibe, hvor han virkede til

sin Dad, 8. Jan. 1773. B., der var en dygtig

og elskvaerdig Mand, har samlet Materialier

til en historisk Skildring af Bibe Stift i gejstlig

Henseende og endnu betydeligere Samlinger

til Fyens Stifts Gejstligheds Historic Af Haand-
skriftet til denne sidste, der for en Del var

ordnet ved hans Dad, er Begyndelsen udgivet

i Trykken, medens det foravrigt opbevares i

Universitetsbibliotekets Haandskriftsamling. K.

T. — 4) Jorgen Victor B., f. 25. Sept. 1812 i

Lanborg Prsestegaard i Ribe Stift, Student
1829 fra Borgerdydskolen paa Kristianshavn,

blev teol. Kand. 1833. Efter i nogle Aar at

have virket som Lserer ved forskl. laerde Skoler

og erhvervet sig den teol. Licentiatgrad ud-

nsevntes han 1837 til Sognepr. i Bovbjerg og
blev Aaret efter sin Faders Efterfelger i Lon-
borg og Egvad. Senere forflyttedes han til

Kerteminde og derfra til Vig og Asmindrup.
1881 tog han sin Afsked og bosatte sig i Kbhvn.
B., der var Landstingsmand 1855—59, ind-

bragte som saadan et Forslag til en Forfat-

nlng for Folkekirken, hvilket dog blev uden
Betydning. Han sluttede sig som Prsest naer-

mest til den grundtvigske Retning og haevdede

i flere Smaaskrifter en irenisk Betragtning

afde konfessionelle Modsaetninger. 1867 foretog

han en Rejse til Athen for at indlede den
Samvirken mellem den nordiske og gr. Menig-

hed, som efter hans Opfattelse var varslet i

Joh. Aab. (2, 9; jvfr. 3, 9). D. 21. Dec. 1892.

K. T. — 5)Soren B., f. 29. Febr. 1696 i Ellids-

hej Prsestegaard i Viborg Stift, blev teol. Kand.

1715. Efter i fl. Aar at have vseret Hus-
lserer hos forskl. adelige Familier kaldtes han
1730 til Sognepr. for Barrit og Vrigsted. Her

skrev han den anonyme Satire >Saren Knud-
sens Helden-Geschichtet, som tillagdes baade
Tychonius og Holberg, hvori han drog til Felts
mod den herskende Duelsyge. Senere deltog
han i Arbejdet paa den reviderede Bibelover-
ssettelse og blev 1741 teol. Prof, i Kbhvn, men
kaldtes allerede 1745 til Stiftsprovst i Aalborg.
Kort efter vendte B. imidlertid tilbage til Kbhvn,
hvor han virkede som Stiftsprovst ved Frue
Kirke fra 1747 til sin Dad, 18. Sept. 1753.
>Ferste Samling* af hans efterladte Skrifter

er udgivet af hans San, Tonne B. K. T. —
6) Tanne B„ Sen af ovennaevnte, er fodt i Barrit
Prstgd. 1733 og blev teol. Kand. 1752. Som
Alumnus paa Borchs Kollegium udgav han
nogle af Faderens Skrifter og tillige, sammen
med 5 andre unge Videnskabsmsend, en Litera-
tnrtidende: >Efterretninger om nye Beger og
laerde Sager i Danmark og Norge< (1756—58).

B. kaldtes 1758 til Feltpraest i Holsten, 1763
til Sognepr. for Middelfart og Kavslunde og
udnrevntes 1775 til Biskop over Ribe Stift,

hvorfra han 1786 forflyttedes til Fyens Bispe-
stol. D. 5. Sept. 1803. K. T.

Blodampuller, se Ampuller.
Blodbrylluppet i Paris, se Bartholomseus-

natten.

Bloddaab. I den gl. K. troede man, at en
Katekumen, der led Martyriets blodige Daab,
kunde vaere lige saa sikker paa Frelsen som
de, der vare dabte med den kr. Daab, og
Middelalderens Lserere frcmstillede B. som en
fuldgyldig Erstatning for K.s Daab.

Blodglas, se Ampuller.
Blodskam bruges i det kirkeretlige og juri-

diske Sprog til Betegnelse af kanslig Omgang
mellem SIsegtninge, som ere udelukkede fra at
kunne indgaa lovligt yEgteskab med hinanden.
I Biblen omtales denne Forbrydelse fl. Gange
(1 Mos. 19, 33; 1 Mos. 35, 22; jvfr. 49, 4; 1

Mos. 38, 15 f.; 2 Sam. 16, 22; 3 Mos. 20, 17;
Mt. 14, 3 og 1 Kor. 5, 1). Se Shegtskab.

Blodslaegtskab, se Slsegtskab.

Blodteologi er ofte brugt som Betegnelse
for Bradremenighedens Laere, fordi denne Menig-
heds Medlemmer baade i Psalmer og Taler
saa ofte dvselede ved Jesu Blod og Vunder (se

J. A. Bengel, Abriss der sogenannten Br.ge-

meinde, Berlin 1858, 57 f.). I Rationalismens
Dage bleve ogsaa ofte Tilhsengerne af den kirkl.

Forsoningslaere kaldte >Blodteologerc.

Blodvidner, se Martyrer.
Blom, Jens Gnnvald, f. T. Kaldskapellan i

gamle Aker i Kra., blev f. 1. Febr. 1842 og teol.

Kand. 1866. Fra 1867—71 virkede han som Laerer

ved Missionsskolen i Stavanger, fra 1871—75 som
pers. Kap. til Faaberg og siden som Sekretasr

i den norske Lutherstiftelse. I 1881 udnaevntes
han til sit nuvaerende Embede. Han har vseret

Medredakter af >Tidsskr. for Missionslsesningf

(1868—71), >Gammelt og Nyt« (1872—76) og
>Luth. Kirketidende< (fra 1877); han udgiver
ogsaa et Blad for den norske Jademission, hvis
Leder han er. Desuden har han leveret Be-
arbejdelser og Overssettelser af forskl. tyske
Vaerker. Han er kendt som en meget dygtig
og nidkaer Prsest. A. B.

Blomfield. 1) Charles James B., eng. Bi-

skop, f. 29. Maj 1786, studerede i Cambridge.
Han blev tidlig bekendt som en dygtig Grseker,
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og ban bar udgivet manstervierdige Udgaver
af graeske Tragikeres og Lyrikeres Skrifter.

1810 modtog han Prtestevielse, og en Tidlang
var han Pnest ved St. Botolph i London. 1822
blev han jErkedegn i Colchester, 1824 Biskop
af Chester, 1828 Biskop af London. Som Bi-

skop var B. i hej Grad energisk. 1836 fik han
dannet Metropolis Church Fund, og han kraevede,

at der paa een Gang skulde bygges 50 Kirker

i Stiftet London, for at det kunde blive muligt

at bringe Evangeliet til alle fattige og forsemte.

Det 1836 dannede Kirkefond gik 1854 op i

London Diocesan Church Building Society, og

under hans Efterfelger Tait (se d. Art.) blev

Kirkefondets Opgave tagen op paa en noget

anden Maade og paa et bredere Grundlag
ved The Bishop of Londons Fund. B. var

en Modstander af Traktarianernes Forseg paa
>at indsmugle den tridentinske Teologi«, og
den traktarianske Bevaegelse voldte ham megen
Uro og mange Bekymringer. 1856 nedlagde

han Episkopatet, og det eng. Parlament vedtog

da en sserlig Lov om at pensionere ham (og

Biskop Maltby af Durham). Han dede 5.

Aug. 1857 (Memoir of C. J. B. by his Son
Alfred B., I—II, London 1863). — 2) Alfred B.,

eng. Biskop, Sen af ovennaevnte, f. 31. Aug.

1833, studerede i Oxford, blev 1856 Fellow i

All Saints' College, 1858 Prasst, 1878 iErkedegn

i Essex, 1886 Biskop i Colchester (som Suffragan

af St. Albans). D. 5. Nov. 1894.

Blommaerdine. Med dette Navn paa en
kvindelig Mystiker, som Johannes fra Ruys-

broek (o. 1330) heftig bektempede, sigtes der

rimeligvis til den flamske Digterinde Hadewijch,

der i sanselige Udtryk sang om sin >Minne<
(Kserlighed) til Gud, Jesus og Himlens Beboere.

Hun var en Datter af den rige Patricier i Brux-

elles, W. Blommaert, og dode 1336. Hendes
Tilhaengere, der fl. Steder smeltedc sammen
med >den frie Aands Brodre og Sostre«, fandtes

endnu i Beg. af 15. Aarh. og vare da Gen-
stand for Inkvisitionens Forfelgelser.

Blomstrand, Anders, f. i Vexid 19. Dec.

1822, blev Mag. i Lund 1844, Docent i Kirke-

historieog Symbolik 1846, pnesteviet 1849, be-

gav sig 1855 til Missionsanstalten i Leipzig og

gik derefter 1857 i den sv. Missions Tjeneste

til Indien, hvor han virkede som Hedninge-
predikant, Prsest og Lterer ved Prsesteseminariet

i Trankebar, Medlem af Missionskirkeraadet,

men fremfor alt som Forfatter. I Trykken
har han udgivet en Overs, af Kurtz's Laerebog

i Khist. (1850), en Haandbog i Symbolik (1855,

2. Opl. 1874), en Aargang Praedikener samt
adskillige Beger paa Tamulsk (en Forklaring

af Luthers Katekisme, en Bibelhistorie, en
Bennebog, en Overs, af Arnds >Sande Krdm.<,
en Laerebog i Khist., en Forklaring over Lidelses-

historien, reviderede Oplag af en scldre tamulsk
Bibeloverssettelse og Psalmebog, samt siden

1863 et tamulsk Tidsskrift >ArDnodaiam< o:

Morgenreden). Ved Jubelfesten i Kbhvn 1879

blev B. Dr. theol. Efter en velsignelsesrig

Virksomhed vendte han 1885 tilbagc til Sverig

med nedbrudt Helbrcd og hensov i Lund 17.

Okt. 1887. O. A.

Blondel, David, protest. Kirkehistoriker, f.

1590 i Chalons sur Marne, blev 24 Aar gl.

Pnest; men de historiske Studier optog ham

lige saa meget som Prestegerningen. Ved For-
dybelse i Kirkens, sserlig Dogmernes, Hist, fandt
ban Vaaben mod Romerkirken og dens uhist.

Paastande. Hans forste Skrifter vare rettede mod
den senere Kard. Richelieu, dengang Biskop af
Lucon, mod hvis >Invektiver< han forsvarede

den ref. K., og mod Jesuiten J. Turrieu, der
vilde forsvare de pseudoisidorske Dekretalers

JEgthed ; disse to polemiske Arbejder fandt saa
stor Paaskennelse blandt Protestanterne, at

Nationalsynoden 1631 foreslog at give B. en
Laererplads ved deres Hejskole i Saumur. Men
Menigheden i Roucy vilde ikke slippe sin

Prasst. Derfor fortsatte B. sin dobbelte Virksom-
hed som Landsbypraest og Polemiker, og 1641

udkom i Geneve hans beromte: De la Primautt
de I'Eglise, der 1645 indbragte bam en Aar-
penge paa 1000 Livres, saa at han berefter

kunde ofre sig helt for hist. Studier. 1650 blev

han kaldet til Amsterdam som Prof, i Hist
ved Ecole Illustre efter Vossius, og der dode
han 1655 efter i nogle Aar at have vaeret

blind. I sine sidste Aar blev han afde ortodokse
bcskyldt for Arminianisme, og hans politiske

Modstandere tog Forargelse af, at han under
den hollandske Krig havde skrevet et Skrift

mod Cromwell. Da Innocents X i en Bulle

fordemte den westfalske Fred, skrev B. under
Navnet >Amandus FIavianus< et Forsvar for

Samvittighedsfriheden.

Blot-Sven (Offer-Sven) var Kouge over Sve-
arne, formentlig o. 1080. Efter Hervarasaga
og St. Eskils Legende valgte Svearne, efterat

have fordrevet Inge Stenkilsson, der vilde

tvinge dem til at forlade Asatroen, Inges Svoger
Sven, en hajaettet og myndig Mand, villig til

at ofre til Guderne efter Sed og Skik, til

Konge. 3 Aar efter kom Inge tilbage, over-
rumplede og braendte Svens Gaard; Sven blev
selv draebt, da han flygtede fra det brsendende
Hus. Ifelge en gammel Kongenekke skal Sven
ved sin Sen Kol vare Stamfader til Sverkers
JEt, og efter en Krenike fra 14. Aarh. skal

Erik d. helliges Moder have heddet Cecilia og
vaeret en Datter af en Kong Sven, der rimelig-

vis er Blot-Sven. O. A.
Blount, Charles, eng. Deist, f. 1654, op-

traadte i Slutn. af Restaurationstidcn som
Apologet for polit. og relig. Frihed. Da Revolu-
tionen kom, forsvarede han Kong Vilhelms og
Dronuing Marias Ret til den eng. Trone, men
tillige sin egen Ret til at segte sin afdode Hu-
strus Sester, idct han sogte at godtgere, at den
eng. K.s Forbud herimod beroede paa en falsk

Forklaring af 3 Mos. 18, 18 (Miscellaneous

Works II, 139 f.). Da iErkebiskoppen af Canter-
bury og flere anglikanske Teologcr optraadte
imod ham, og da deres Udtalelser gjorde saa
staerkt Indtryk paa hans Svigerinde, at hun
opgav Tanken om iEgteskabet med Svogeren,
sked B. sig (Aug. 1693). 1679 var B. i Skriftet

De anima mnndi optraadt som Talsmand for

>den naturiige Relig. < og Hedenskabets relative

Fuldkommenhed ; Aaret efter udgav han en
Del af Filostratos's Skildring af Apollonios fra

Tyana (se S. 118), ledsaget af Anmaerkninger;
trods Oversaetterens forsigtigc Tilbageholdenhed
blev det hele Arbejde opfattet som et farligt

Angreb paa den aabenbarede Religion og
undertrykt I et tredje Skrift Great is Diana
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of the Ephesians, vilde B. vise, at den hcden-
ske Religion og dens Ofringer vare et Produkt
af de bedenske Pnesters Bedragerier. Efter

hans Dad udgav en af bans begejstrede Til-

hengere ved Navn Gildon hans Breweksling
med Here Lsrde som >Fornuft-Orakler<, og
disse Breve bleve meget lieste i Deismens korte

Blomstringstid. Ft. K.
Blnhme. Johannes Bartholomaeus, Hofprast,

blev fodt 1. Nov. 1681 i Tender i Slesvig og
var Sen af Rektoren der. B. studerede i Rostock
og kom 1702 til Kbh., hvor den lserde Praest

Joh. Brunsmann fik stor Indflydelse paa hans
(Jdvikling. Efter at have taget Attestats kom
ban 1704 til Kiel; derefter var ban i sit Hjem
i kengere Tid og blev dodssyg. Denne lang-

varige Sygdom satte sit Prteg paa hele hans
senere Liv. 1707 blev han Pnest i Borne i

Angel; 1728 Pnest i Rendsborg, 1729 tysk Hof-

prest hos Frederik IV. 1733 blev han Chri-

stian VI's Skriftefader. Han tilhorte fuldstren-

digt den halleske Pietisme og fik overordentlig

Indflydelse paa Landets kirkelige Forhold under
Christian VI. Han har derfor ogsaa vaesentlig

Andel i Konfirmationens Indforelse 1736 i

Oanmark. Han blev Medlem af Gcneralkirke-

inspektionskollegiet ved dettes Oprettelse 1737
og var stadig Kongens ntermeste Raadgiver ved
Embedsbestettelser og det kirkelige Lovarbejde.

Sin Stilling ved Hoffet bevarede han under
Frederik V og dode 26. Okt. 1753. A. J.

Blame, Peter Emil, f. 5. Dec. 1835 i Holste-

bro, hvor Faderen var Priest, blev teol. Kand.
1860. Efter i 5 Aar at have vxret Skole-

bestyrer i Silkeborg kaldtes han 1868 til Sognepr.
i Bording, 1883 til Bovling og Flyuder (1886

blev han tillige Provst for Vandfuld, Skodborg
og Ulvborg Herreder), 1892 til Tikeb. B. har
siden 1881 vaeret Medlem af Bestyrelsen for

>Kirkelig Forening for indre Mission i Dan-
mark* og har foruden en stor Msngde Pnedi-
kener, som Andes i > Indre Missions Tidendes
ndgivet >Praedikener over alle Kirkeaarets Lek-
tier og Epistler samt Fastepraedikener< (1879;
3 OpI. 1897). A'. T.

Blomhardt. 1) Christian Gottlieb B., f.

1779, var Son af en from Skomagermester I

Stnttgart. Barndomsindtrykkene i Hjemmet,
serlig af den begavede, men en Tid tungsindige

Moder, bestemte hans Livs Retning. Kun igen-

nem baarde Kampe naaede han at gaa den
boglige Vej og komme til Universitetet i Tu-
bingen; ogsaa her holdt han fast ved Sam-
randet med >Pietisterne<. Faderen indviede
bam paa sit Dedsleje til et Redskab for Guds
Naade iblandt Hedningerne. Missionstankernc
Ilk Naering under hans Ophold i Basel, hvortil
han kom 1803 som teol. Sekretsr ved det tyske
Kristendomsselskab ved Siden af sin Landsmand
C F. Spittler, efter Steinkopfs Bortgang fra

Basel. Men 1807 kaldtes han hjem af Wurttem-
oergs 0vrighed for at bllve Vikar i Deren-
dingen, 1809 Praest i Burg. Da saa den virk-

somme Spittler, der altid var fuld af Planer,
1815 fik stifle t det evangelske Missionsselskab
i Basel, kaldtes der paa B. til at overtage
Ledelsen og forestaa Missionsskolen. Han
blev nu i Basel Resten af sit Liv 1816—38,
hegyndte straks at udgive »Evang. Miss.-Magazin<
og senere >Der evang. Heidenbote< og satte

Missioner i Sydrusland og 1 Vestafrika i Gang.
Ved sin Aands Dybde og sin oprigtige From-
hed vandt hau Missionen Venner og befsestede

den med tedruclig Betenksomhed og Forsigtig-

hed. Han dode 19. Dec. 1838. Se Art. Baseler-

Missionen (A. Ostertag, Die Entstehungsgesch.
der evang. Missionsgesellschaft, Basel 1865; Herz,
Das Missionsjabrhundert, Calw 1893). V. Sn.
— 2) Johann Christoph B., blev fodt 1805 i

et fattigt, men fromt Haandvserkerhjem i Stutt-

gart; hans store Begavelse rebede sig tidlig,

hvorfor man tilraadede Faderen at lade ham
studere. Efter endt Skolegang kom han 1824 til

Universitetet i Tubingen, hvor han studerede
Teol., men samtidig lagde han sig efter andre
Videnskaber som Astronomi og Medicin. Biblen
havde vaeret hans ferste Loaning, og i den levede

han sig saaledes ind, at han uden storre Kriser

bevarede sin Barnetro bele Studietiden. 1829
ordineredes han, men efter en kort Tjenestetid

kaldtes han til Laerer i Hebraisk og Natur-
videnskab ved Basels Missionsinstitut. 1837
vendte han tilbage til Wurttemberg og blev

1838 Pnest i Mdttlingen i Schwarzwald. Paa
Calwer-Forlagsforeningens Opfordring skrev han
en >Missionsgeschichte und -geographie< (den
forste i sin Art) og >Handbuchlein der Welt-
geschichte fur Schule u. Familien<. En ejeu-

dommelig Sygdomshistorie ledede ham nu i

en ny Retning. En fattig Tjenestepige, Gott-

liebin Dittus, som fra Barndommen af havde
haft noget mystisk i sit Vtesen, klagede til ham
i Efteraaret 1841 over haarde Anfasgtelser, men
B. forstod ikke hcndes Sjaelstilstand. Snart
efter blev hun syg og sengeliggende, og der
hortes Larm i hendes Sygevterelse ; hun saa
Skikkelser, der talte til hende. B., der liengc

ikke brad sig derom, maatte nu efter stsrk Op-
fordring af andre soge at faa Ende paa dette op-
sigtsvekkende Uvsesen. Det blev stadig forfserde-

ligere, Stemmer af ulykkelige dode hortes tale

gennem den syge og udstode Forbandelser, men
ogsaa andre Roster hortes, der led, som om
de kom fra Himlen, og gentog Habak. 2, 3. 4.

For B. blev det mere og mere Mart, at den
syge, som Lsegen havde opgivet, kun kunde
hjaelpes ved Troens Bon, og han ktempede, be-

dende for hendes Helbredelse. 1 Slutningen

af 1843 indtraadte Helbredelsen og Fred, efter

at man havde hort Raabet: >Jesus er Sejr-

herre«, fremsagt med overmenneskelig Kraft,

fra hende. B. var nu fuldt overbevist om, at

den Sejr over det onde, som ban ved Herrens
Naade havde tilkiempet sig, betegnede et stort

Fremskr:dt paa det religiose Omraade : Apostel-

tidens Aandskrjeftcr skulde nu aabenbares til

Menneskers aandelige og legemlige Frclse. Der
fremkom en almindelig Vtekkelse i Mdttlingen,

der siden bredte sig viden om. Fra aarle

Morgen til sen Aften var Pnestens Hus be-

lejret af bedrovede, som han meddelte Synds-
forladelse under Haandspaalreggelse, bvorved
de folte en baade Legeme og Sjajl styrkende
Kraft. Legemlig lidende af alle Slags opsogte B.,

og mange uhelbredelig syge fik deres Forlighed

igen. 1844 forbod Myndighederne ham at give

sig af med Helbredelser, men, da det var
umuligt at standse Tillobet af de lidende, be-

sluttede han at opgive sit Embede og belt ofre

sig for den Gerning, han ansaa for sin rette.
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1852 kabte hail Slottet Bad Boll, bvis rumme-
lige Bygninger afgav tilstraekkelig Plads for et

stort Antal besogende. Mange have siden her
fundet aandelig og legemlig Hjuelp ved Ordet
og Bannen. Mange syge have med godt Re-

sultat henvendt sig skriftlig, ja pr. Telegraf, til B.

med Anmodning om Forbon. — Som Preedikant
var B. stille, ligefrem, men faengslende. Som
Menneske Iagde han slet ingen Ekscentricitet

for Dagen, et fornejeligt Vsesen og stadigt strem-
raende Humor gjorde Omgangen med ham op-
livende. Vidhjertet i sin Anskuelse kaempede
han ivrig mod al >Gudsbenaadethed< og op-
skruet Faleri. Hans Arbejdskraft var utrolig

stor. Han udgav flere opbyggelige Skrifter og
bibelske Digte, til hvilke han selv kompo-
nerede originale Melodier. Stadig haabede han
at komme til at opleve Herrens Genkomst og
den nye Tingenes Orden, men 1880 hensov
ban efter Lidelser, som han bar med kr.

Taalmod (Biografi af Fr. Zundel, Zurich, 5. Opl.

1887). A. Hn.
Blunt, John Henry, eng. Prast, f. i Cheyne

Walk ved Chelsea 25. Aug. 1823, d. i London
11. April 1884. Efter at have studeret i Dur-
ham blev han Priest 1855. 1868 udnaevnte
Forstanderen og Medlemmerne i All Souls'

College ham til Praest i Kennington; 1873
skaffede Gladstone ham Reverston i Gloucester-

shire, et af Kronens Kald, og der tilbragte

han sine sidste Aar. Han var afgjort Hejkirke-

mand og bar udfoldet en rig Forfattervirksom-

hed. Bl. hans Skr. maa isaer nsevnes: The
Annotated Book of Common Prayer (1866), der
foreligger i mange Udgaver og af Engkendere
og Amerikanere regnes for a standard work;
The Reformation of the Church of England
I-II (1868—82); Dictionary of Doctrinal and
Historical Theology (1870); Dictionary of Sects,

Heresies, Ecclesiastical Parties and Schools of
Religious Thought (1874); The Annotated Bible

I-III (1878—81).
Blaedel, Nicolal Gottlieb, f. 26. Dec. 1816

i Stubbekebing, hvor Faderen var Prsest, blev

teol. Kand. 1841 og tilbragte derpaa 3 Aar
som Huslsrer. Derefter ernserede han sig som
Timelserer i Kbhvn, indtil han 1849 blev Prast
ved Aim. Hospital og Abel Katrines Stiftelse.

1853 udneevntes han til resid. Kap. og 1859
til Sognepr. ved Garnisons Kirke i Kbhvn.
B., der havde levet et rigt bevteget religiost

Liv i en Kreds af unge Studenter og 1839 ud-
givet Novellen >Grevskabet Skovgaarde<, >be-

tegner et nyt Stadium i Hovedstadens kirkl.

Liv<. Tilharerne strammede til hans kraftige,

men sunde Opvackkelsespradikener, og i Sjsle-

plejen var han sserlig nidkaer, hvilket bl. a.

viste sig ved hans uforfaerdede Optneden under
Koleraepidemien i 1853. Han har med Rette

kaldt sig Martensens Discipel, men han har
tillige faaet stserke Impulser fra Objektiviteten

hos Grundtvig og Subjektiviteten hos S. Kierke-

gaard og blev, alsidig paavirket som han var,

Fader til den indre Mission i Kbhvn (Frimodt
var her hans Discipel og Hjtelper). Utrsette-

ligt arbejdede B. ved Bibelhesninger, Mader
med unge teol. Kandidater, Beksempelse af

Sekterne, skandinaviske Kirkemader, virkede
for Hedningemissionen og Magdalenesagen.

Hans Der stod aaben for enhver, som sagte ham.

Han har udgivet 2 mindre Praedikensamlinger
(begge i 3. Opl.) og en Postille, »Prsedikener
paa Kirkeaarets San- og Festdage< (1864), samt
den klare og oplysende > Udvidet Konfirmations-
undervisning eller evgl.-luth. Kirkelaere« (1876).

Imod Grundtvigianismens Krdmsopfattelse ferte

han en skarp Polemik i de 2 Flyveskrifter:

>Grundtvigianismen og den danske Folkekirke<
og >Grundtvigianismens Katekismust. I de
sidste 8 Maaneder af sit utrsettelige og arbejd-

somme Liv led B. meget af Leversyge, og
medens ban selv laa paa Sygelejet, dade hans
Hustru af Overanstrengelse. 15. Juli 1879
samledes han med hende, der gennem hele
hans Liv havde vjeret ham saa trofast en
Stette. Kort i Forvejen havde det teol. Fakultet
hadret bam ved, paa Universitetets Jubelfcst,

at udnsevne ham til Doktor i Teologien honoris
causa (W. Hjort, N. G. B. Kbhvn 1881). K. T.

Bne-Barak (Josva 19, 45), By i Dans Stamme,
nu Ibn-Abrak ml. Jaffa og El-Jehudjeh. Den
na;vnes ogsaa i Kileindskrifter.

Bne-Jaakan, en boritisk Nomadestamme paa
Sinai-Halvaen, der ogsaa kun kaldes Jaakan eller

Akan. De ejede Cisterner, Beerot B., der naevnes
som Lejrsted for Israeliterne paa Toget fra

iEgypten, da de vare naer Esiongeber. 4 Mos.
33, 31 naevner B. som farste Station efter

Moserot, 5 Mos. 10, 6 naevner Stedet som farste

Station far Moserot.
Bo. 1) Abbed B. i 0m Kloster overtog

Abbedvaerdigheden 1262, men nedlagde den
allerede 1263 paa Grund af sin og sine Munkes
Tvist med Biskop Tyge i Aarhus. Striden ml.
Cistercienserne i 0m og Biskoppen 1 Aarhus
fortsattes imidlertid ogsaa, efter at B. var traadt
tilbage. — 2) Biskop B. i Aarhus syncs at

have faaet sit Embede ved Dronning Margretes
Hjaelp. Domkapitlet skal have valgt en anden,
men B. gik da >paa eget Eventyr< til Rom og
fik Bispevielsen der. Han dade i Dec. 1424.
Boanerges, Tordensanner, Tilnavn, givet

Apostlene Jakob og Johannes af Jesus (Mk.
3, 17).

Boas, en gudfrygtig og rig Mand af Juda
Stamme, bosiddende i Betlehem. Han om-
tales sserlig i Ruts Bog. Han aegtede nemlig
Moabiterinden Rut og blev ved hende Stam-
fader til David. — B., der betyder Styrke,
kaldtes den ene Kobberstettc ved Indgangen
til Salomos Tempel (2 Kron. 3, 17).

Bobadilla, Nicolas, spansk Jesuit, blev fadt
1511 i Stiftet Valencia. Han sluttede sig tidlig

til Ignacio Loyola og aflagde sammen med ham
15. Aug. 1534 Leftet paa Montmartre. Egentlig
skulde han have vaeret sendt til lndien, men
Sygdom hindrede ham i at rejse. 1543 tog
han til Tyskland. Der var han vlrksom paa
Rigsdagene og ved fl. Religionssamtaler, holdt
Missioner og var Haerpraest; men Karl V for-

viste ham til Italien paa Grund af hans heftige

Modstand mod Interimet (se S. 170), og den
urolige, stolte og intrigante Spanler, der i kort
Tid udsendte 5 Traktater for at vise, >hvorl.

man kunde reformere Tyskland c, og som roste

sig af sine Forbindelser med Fyrster og Diplo-

mater, voldte Loyola store jEngstelser. Efter

Forvisningen fra Tyskland levede B. en Tid-
lang i Napoli; 1558 kom han til Veltlin, 1559
til Illyrien og Dalmatien. Overalt grundede
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han, i Reglen uden tilstraekkelig Forberedelse,

Kollegier, der paa Grand af deres ringe Leve-
dygtighed bleve et Ordsprog. Efter Loyolas
Dad var B.s Egensindighed lige ved at bringe

ham til et Brud med Ordenen, men Uenig-

heden blev bilagt. B. dode 23. Sept 1590 som
den sidste af Loyolas Felgesvende. Fr. N.

Bobio (Bobbio), beremt Kloster, senere (1014)

Bispessede i 0vre-ltalien ved Floden Trebbia.

Det var grundlagt af Columba (Columbanus, d.

615) og flk isser af Langobarderkongen Agilulf

rige Gaver. Klostret mener at eje Columbas
Lig, hans Kalk, bans Stav og andre Belikvier.

I Langobardertiden udgik Bekrempelsen af

Arianismen i Nord-Italien vtesentlig fra B.

Bobola, Andreas, polsk Jesuit af adelig

Byrd, f. 1590 i Palatinatet Sendomir, traadte

1611 ind i Loyolas Orden og blev pnesteviet

1622. Han var en betydelig Pnedikant, der
ved sine Prsedikener bragte store Skarer af de
grteske Katoliker tilbage til Romerk. 16. MaJ
1651, da han havde best Messe i Perezdyl ved
Janow, blev han greben af Kosakker og drsebt

paa en grusom Maade. B. blev straks betragtet

som Martyr, og 5. Juli 1853 gav Pius IX ham
Ptads bl. de salige og tillod Stiftet Luck (i

Volhynien) og Jesuiter-Ordenen at fejre en Fest

for ham hver 23. Maj (V. de Buck, Essay hist.

sur le Bienheureuz A. B., Bruxelles 1853).

Bochart, Samuel , ft*, reformert Prcest, f. i Rouen
1599, var en Sen af den laerde Prast Rend B. Han
studerede Filos. i Sedan og Teol. i Saumur
under Cameron, og med ham fulgte han 1621

til London. Kort efter kom han til Leiden,

hvor han lagde sig efter Arabisk, og senere

vendte han tilbage til Frankrig, hvor han blev

Praest i Caen. Her holdt ban Disputationer

med Jesuiten Veron, der efter HofTets Til-

skyndelse rejste Frankrig rundt for at be-

karnpe Protestantismen. Da Veron udgav en
upaalidelig Beretning om disse Samtaler, fandt

B. sig foranlediget til at udsende en udforlig

Gengivelse af Forhandlingerne(1630), som vakte

Opsigt langt ud over Frankrigs Grsenser.

Senere syslede B. issr med den bibelske Geo-
grafi (Geographic! sacra I-Il, Caen 1646)og Natur-

historie (Hierozoicon, London 1663). Hans Skrif-

ter vidne om dybtgaaende eksegctiske Studier og

stor Skarpsindighed. 1652 fulgte han Dron-
ning Christinas Indbydelse til Sverig, hvor han
blev et Aar og undersogte Dronningens arabiske

Haandskrifter ; derpaa vendte han tilbage til

Caen, og der dode han 1667. Hans samlede
Skr. ere udg. i Leiden 1692 med en Biografi

af Stephanus Morinus (Smith, S. B., Caen 1833).

Bockelson (Bockhold), Jan, de munsterske
Gendoberes >Konge«, var opdragen i Leiden.

Efter Vandreaarene aabnede han der en Handel,

senere et Herberg, og ved sit slagfardige Vid
og sine poetiske Gaver vandt han et vist Navn
i Byens >retoriske Forening<. Da han var
bleven grebet af Gendebernes Tanker, lod han
sig omdobe af Jan Matthysson, og 1534 blev

han — o. 25 Aar gl. — sendt til Minister.

Efter at Jan Matthysson var falden i Kampen,
blev J. B. Gendabernes Leder, og dermed op-

randt der for den ulykkelige Stiftsstad en
Fanatismens Terrorisme. J. fra Leiden lod

sig udraabe til >Konge over hele Verden< og
forte et tejlestast og blodigt Regimente. Da

Munster blev stormet, tabte han Modet og Be-
sindelsen og skjulte sig i en Bastion ved
iEgidius-Porten. Men en Dreng forraadte bans
Skjulested, og han blev derpaa af Landsknsg-
tene fart i Triumf til Hovedkvarteret. 22. Jan.
1536 blev han henrettet efter at vaere pint
med gledende Tsnger, og hans, og et Par af
hans Ftellers, Lig blev opsat paa Lambertus-
Kirkens Taarn i en Slags Jternbure, som forst

for faa Aar siden ere nedtagne. Se Art. Munster.
Bod. Det dske Ord B. bliver i det kirkl.

Sprog ofte brugt som en Gengivelse af

det gr. fifxtivoia (Sindssendring) og det lat.

poenitentia. Joh. Debers og Kristi Formaning
(ML 3, 2 og 4, 17): >Omvender eder!< blev af

Vulgata gengivet ved: >Gorer B.< (poenitentiam

agite), og i den gl. K. begyndte man tidlig at

tale om B. og Bodsgerninger. Hermas frem-
satte den Paastand, at der i Daaben kun bliver

givet Tilgivelse for tidligere begaaede Synder,
men at Gud i sin Langmodighed har gjort det
muligt for et Mske endnu en Gang, men kun
en eneste Gang, og forst efter at den >bod-
fierdige< taalmodig har underkastet sig alle

Slags Trrengsler, at vente B. for Fald efter

Daaben. Denne Opfattelse fandt uden Tvivl

Tilslutn. de fleste Steder i den eeldste K. Men
Rigorister som Tertullian og Montanisterne
forkastede al Tale om >den and en B.<; de
negtede vel ikke, at Gud muligvis kunde til-

give dem, der faldt efter Daaben, men de
mente, at K., som skulde have Helligheds-

Idealet for 0je, ikke burde gere det.

Hvor der var givet offentlig Forargelse ved
Afgudsdyrkelse, /Egteskabsbrud, Mord eller

lignende store Fald, blev Synderen udstodt af

K., men, udenfor Rigoristernes Kredse, igen

optagen efter en lsengere Bodstid. I Beg. af

4. Aarh. vare >de faldne< undergivne en lig-

nende kirkl. Tugt og Opdragelse som Kate-

kumenerne, og nogle Steder i 0sten var Bods-
tiden inddelt i bestemte Trin. Forst skulde >de
faldne< staa udenfor Kirken og anraabe Kirke-

gaengerne om deres Forbon; derpaa fik de Lov
til at tage Plads i Forhallen og here paa
Skriftens Ophesning og Prsdikenen; senere

maatte de knaele i selve Kirken og overvsere

Barmen, og endelig fik de Tilladelse til staaende

at v«re Vidner til Menighedens Nadvernydelse.
Tilsidst, naar de bodfserdige ofTentlig havde be-

kendt deres Synder i Menighedens Paaher,

bleve de ved Haandspaaleggelse genoptagne i

K.samfundet og stedede til Nadveren. Bods-
tidens Ltengde rettede sig efter Faldets Storrelse

og de stedlige Forh. Den skulde, som Cyprian
siger, vare >en passende Tid<. Nogle Steder i

0sten havde man en >Bodspnest<, der sserlig

havde den Opgave at treste og vejlede dem,
der vare under K.s Tugt.

Efterhaanden som de kr. Frimenigheder ud-
viklede sig til en Statsk., blev den gaengse

Bodspraksis sendret; de forskl. Bodstrin tabte

deres Betydn., og tilsidst blev den sidste K.s

Begel om den ene Bod efter Daaben helt op-
given. Tilslutn. til K. var bleven saa stor, at

det var langt vanskeligere end for at vaage
over de enkeltes sredelige Liv og at gennemfore
den kirkl. Tugt. I 0sten forsvandt Bods-
pnesten i Slutn. af 4. Aarh., og dermed gik

den offentlige B. mere og mere af Brag i denne
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344 Bod.

Del af K. I Vesten var det i 4. Aarh. aim. at

kneve offentlig Bod for Synder, der havde
voldet offentlig Forargelse, men kun privat B.

for hemmelige Synder, der alene vare kendte
af Biskoppen og K.s andre Tjenere. Augu-
stin opstillede Rcglen: >Offentlige Synder,

offentlig Tugtelse; hemmelige Synder, hemmelig
Tugtclse<, og i bans Dage talte man om en
tredobbelt B.: for alle Synder gav Daaben B.

;

for de lettere, daglige Synder var Bennett, men
for de store Synder >B.s Ydmyghedc den rette

B. Leo d. st. befalede, i Overensstemmelse
med Augustins Kegel, kun at kraeve offentligt

Skriftemaal, naar der var Tale om store Synder,

som havde vakt aim. Forargelse; i alle andre
Tilfalde skulde det va;re tilstnekkeligt at af-

lseggc privat Skriftemaal for en Presbyter. Men
Syndsforladelsen kan ikke faas uden Praesternes

Bonner; thi Gud bar overgivet K.s Forstandere
Neglemagten.

I Slutn. af Oldk. var den private B. dog
endnu en fri Sag; men i Beg. af Middelalderen
hsevdede Gregor d. st. med Kraft Nedvendig-
heden af B. for alle Synder, der ere begaaede
efter Daaben. En saadan B. skulde efter haus
Mening bestaa af 3 Dele: Sindets iEndring,

frembragt ved Syndserkendelse og Anger; Be-

kendelse for Praesten og fromme Gerninger.

Efterhaanden traengte ogsaa Cassians Laere

om de 8 >Hovedsynder« frem alle Vegne, og

K. kraevede, at ikke alene de syndige Hand-
linger, men ogsaa Hjertets syndige Rerelser

skulde aabenbares for Pnesten og sones ved
fyldestgerende Straffe.

Bodsvffisenet fik navnlig hos de gl. Kelter

og Angelsachsere en betydningsfuld Udvikling.

Ogsaa hos Kelterne gjorde man Skel ml.

Synder, der vare aabenlyse for alle, og Synder,

der vare >skjulte for Msker, men kendte af

Gud<. Man fulgte hos dem den Regel, >ved
Modgift at afhjaelpe den Skade, Gift havde
voldet «, saa at man t. E. straffede Gcrrighed

ved Paabud om rigelige Almisser. Ogsaa der
fortrengte den private B. dog mere og mere
den offentlige, men man kraevede samtidig Be-

kendelse af Here og flere Synder, ikke alene

af de store. Lidt efter lidt begyndte man og-

saa at tale om Beder som »Leskebelser« fra

de fortjente Straffe, og tilsidst traadte Beden
i Kirkebodens Sted. Hos Angelsachserne
gik den offentlige B. ligelcdes af Brug, men
den private B. trivedes i haj Grad. Man fik

Bodsbeger (se d. Art.), der fastsatte forskl.

Straffe for de enkelte Forsyndelser, og man
tillod endog Synderen at lade en anden (>en

retfierdig Mand<) gore B. paa sine Vegne. Der
blev t. E. i en angelsachsisk Bodsordning vist

Stormaendene, hvorledes de i kort Tid kunde
afgere en 7-aarig B., ved nemlig at faa en
Maengde andre til at faste paa deres Vegne.

Den irske og angelsachsiske Ordning af B.

fik stor Betydn. for Fastlandct, og ogsaa om
B. blev der truffet Bestemmelser under Karl
d. st. Man segte at fremme Syndernes Be-
kendelse for Praesterne; man indskaerpede disse,

at det var deres Pligt at haevde Syuodal-
bestemmelsernes Strenghed ; den verdslige Magt
tvang Synderen til Kirkebod, og denne fik nu
borgerl. Felger. Der var dog kun meget faa,

der dengang vilde gore Kirkebod paa gl. Vis,

og det private Skriftemaal kunde, naar det
kom i rette Tid, fri Synderen fra offentlig

Kirkebod; derfor segte ikke faa at undgaa.
denne ved at skrifte i Tide. De, der skulde
underkaste sig den offentlige Kirkebod, madte
Aske-Onsdag i Kirken med blottede Hoveder
og brendende Lys; iErkepraesten streede da
Aske paa deres Hoveder. og Biskoppen fbr-
kyndte dem, at de en Tid skulde vtere ude-
lukkede afK., >som Adam af Paradiset«. Der-
paa. gik de bodfaerdige ud af Kirkederen, men
de af dem, som bleve kendte vaerdige til Gen-
optagelse, madte Skaertorsdag med utsendte
Lys og bleve da, efter forskl. Ceremonier, atter
forte ind i Kirken. Den private B. gik i

Reglen for sig ved Forhandling ml. Pnesten
og Synderen under 4 0jne, enten i Praestens
Stue eller bag Hejaltret, og som oftest fulgte

Absolutionen umiddelbart efter Skriftemaalet,

forud for den >Fyldestgerelse< (Satisfaktion),

Praesten idemte Synderen. I Slutn. af 11.
Aarh. blev det gjort til Pligt for alle at
skrifte alle store Synder (»Dedssynder«) for
Pnesten, som derpaa i Kraft af sin praestelige

Myndighed, enten i Form af en Forbon (de-

prekatorisk) eller, hvad der i 13. Aarh. blev
aim., i Form af Tilsigelse (deklaratorisk), med-
delte Syndsforladelse og paalagde Bodsger-
ninger. I den gl. K. og i den tidligere

Middelalder bed det, at Guds Naade aaben-
barede sig deri, at han, i Steden for de evige
Helvedstraffe, lod sig naje med de frivillige

>Fyldestgarelser< i Tiden, men Ab£lard, der
ogsaa her indledede en ny Tid, ha:vdede, at

Synden baade liar evige og timelige Straffe til

Falge. Ved den Tilgivelse, som felger paa
Angeren (der efter Abelard ikke skal have sin
Kilde i Frygt for Gud, men i Kaerlighed til Gud),
eftergives kun de evige Straffe ; men de timelige,

som blive tiibage, maa udsones ved >Fyldest-

gerelserc. Bodsgerningerne (Ben, Faste, Al-
misser) trade altsaa ikke i Steden for Helved-
straffene, men i Steden for Sktersildstraffene.

Samtidig med disse jEndringer i Bodsteorien
tabte Brugen af Bodsbegerne sig (Laegfolk vilde

ikke mere beje sig for de gl., strenge Bodslove),

og Afladsvcesenet (se Art. Aflad) fremkaldte yder-
ligere Forandringer i hele Bodsvssenet.

Allerede Peter Damiani regnede B. for et

Sakramente, og det samme var Tilfoeldet med
Peter Lombard er. Han herte, at B.s Sa-
kramente bestaar af 3 Stykker: Hjertets

Senderknuselse, Mundens Bekendelse og fyl-

destgerende Gerninger. Angeren, laerte han
videre, virker vel Tilgivelse og Absolution;
men i den sande Anger vil der altid ligge

et Forsaet om at skrifte for Pnesten, saa at

Skriftemaalet for Prasten under normale Forb.
er en Selvfalgc. Absolutionen er da den kirkl.

Forkyndelse og Anerkendelse af Guds Dom.
Lateranmedet 1215 (Denzinger, Enchiridion

124) gjorde det til Pligt for enhver, som er
kommen til Skelsalder, i det mindste een
Gang aarlig at skrifte for sin egen Sogne-
prrest og, saa godt han kan det, gore den
skyldige B. Thomas fra Aqvino udviklede
ntermcre B.s Teori, idet han haevdede den
enkeltes Pligt til at skrifte selv, mundtlig (non
per alium vel per scriptum), og han ind-

skaerpede Prsestens Forpligtelse m. H. til
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>Skriftemaalets Segl<. Han gav endvidere

Larren om Absolutionen en bedre Stette ved
at sxette den 1 Forbindelse med Noglemagten,
og han udviklede, at >Fyldestg0relserne< skulle

vsere Beviser paa den rette Anger. Men han
ndtalte tillige, at tie, under visse Forhold,

kunne ydes af andre, fordi de Kr. udgere eet

Legeme. Saaledes ferer Laeren om B. hos
Thomas over i Laeren om Afladen. Og hans
og Middelaiderens Laere om B. blev godkendt
paa Konciliet i Trient (Denzinger 205). —
Lather gik ud fra Betydn. af (xtiuvonz:

Sindets iEndring (transmutatio mentis et affec-

tas), og allerede 1 den farste af sine 95 Teser
ndtalte han, at de troendes hele Liv paa
Jorden skal vaere en B. Men det afgarende

i B. er Troen, der griber Guds Naade og
Evangeliet; selv den mest fuldkorane Anger
vilde aldrig kunne fortjene Guds Naade.

Og kun den, der i Troen ved sig i Fred med
Gud, kan i Sandhed vende sig bort fra Synden
til Gud. Forsaavidt Sonderknuselsen gaar forud
for Troen, er den ingenlunde en sand Sejr

over Synden, og nden Troen paa Naaden bliver

den kun en >Kains-B.<. Naar Luther, som i

Beg. af sin Optraeden, stod over for eengstede

og anfaegtede Samvittigheder, lagde han Hoved-
vaegten paa, at den sande Sindets iEndring
har sin Kilde i Evangeliet og Troen ; naar han,

som senere, stod over for raa Masser og sieve

Samvittigheder, haevdede han, at der forud for

den rette Sindets ^Endring maa gaa en Dodelse
af det gl. Mske, virket ved Loven, der vaekker
Raedsler i Samvittigheden. I den augsb.
Konfession (Art 12) hedder det, at B. be-

staar af 2 Stykker: >Angeren (contritio) eller

den Raedsel, der indjages Samvittigheden ved
Erkendelse af Synden; Troen, der hentes fra

Evangeliet eller Absolutionen og tror, at

Synderne forlades formedelst Kristus, traster

Samvittigheden og frigor den fra dens Raedsler.

Derefter bar der felge gode Gerninger, hvilke

ere Bodens Frugter<.

I Pietismens og Metodismens Dage blev

der med fornyet Styrke lagt Vsegt paa B.s

Betydning, men medens Spener og hans aegte

Disciple holdt fast ved Troen paa Genfodelsen
f Daaben og opfattede B. (Omvendelsen) som
en Tilbagevenden til den Naade, der er os
skaenket i Daaben, naegter Metodismen Gen-
fedelsen i Daaben og sammenblander Op-
vaekkelse og Omvendelse med Genfodelse (se

Art. Bodskamp og Bodsbaenk). Se forovrigt

Art. Anger, Band, Genfedelse, Omvendelse,
Skriftemaal og Tro (Stuckert, Die kath. Lehre
von der Reue, Freib. 1896; K. Mflller, Der
Umschwing in der Lehre von der Busse wihrend
des 12. Jahrh. i : Theol. Abhdl., K. v. Weizsficker

gewidmet, Freib. 1892; R. A. Lipsius, Luthers
Lehre von der Busse, Braunschw. 1892; Sieffert,

Die neuesten theol. Forschungen fiber Busse
nnd Glaube, Berlin 1896). Fr. N.

Bod, Peter, ungarsk Kirkehistoriker, f. 12.

Febr. 1712 i Siebenburgen, studerede i Leiden
og dede som ref. Praest i Madjar-Igen 3. Marts
1769. 2 Aar for sin Dad afiattede han en
Skrivelse til Regeringen, hvori han frimodigt
kraevede, at nogle Magnater, der vare faengslede

for deres Tros Skyld, skulde frigives. I sine

sidste Leveaar var han Genstand for en pinlig

Forfelgelse, fordi han, mod Presseloven, havde
ladet sine Skrifter trykke uden at indhente
Tilladelse dertil. Bl. hans talrige Vaerker maa
isaer naevnes: Historia Unitariorum in Trant-
tilvania (Leiden 1776) og Historia Hungarorum
ecclesiastica, deri 4 BagerfortaellerUngarns Kirke-

historie til Forf.s egen Tid. Dette Vaerk laa

laenge upaaagtet i Leidener-Bibl. og er ferst ud-
givet 1888—90 af de hollandske Teologer
Rauwenhoff og Prins.

Bodelschwing, Friedrich Christian Karl
von, er fodt 6. Marts 1831 paa Herregaarden
Mark ved Teklenburg, hvor Faderen boede som
>Landraad<, indtil han kom som Regerings-

praesident til Koblenz og tilsidst som Finans-

minister til Berlin. Her blev B. Kammerat
baade i Arbejde og Leg med den senere Kejser

Friedrich, til hvem han knyttedes ved et

varigt Venskabs Baand. Studierne bleve af-

brudte ved Martsdagene 1848, der drev Mini-

steren og hans Familie fra Berlin. I Dort-

mund blev B. Student med JEre og lagde sig

nu i Berlin, hvortil han med Faderen var
vendt tilbage, efter Filosofi og Naturvidenskab,
med et Aars Afbrydelse, da han aftjente sin

Vaernepligt som Gardergrenader. Men da hans
Helbred ikke i Laengden syntes at kunne
tillade boglig Syssel, gav han sig i 1852 til at

vaere Landmand, hvorved han udviklede en
saadan Dygtighed og Energi, at han allerede i

de to folgende Aar med Held kunde styre en
stor Landejendom 1 Pommern. Samtidig tog

han sig med megen Kaerlighed af Godsets

fattige Beboere, vant som han var, fra sin

Moders Opdragelse af, til at taenke paa andre
og isaer paa de smaa i Samfundet. Denne
Drift i Forbindelse med et sig stadig og rigt

udviklende Trosliv gav ham Lyst til Praeste-

gerning, og da isaer til en Virksomhed paa
Missionsmarken. Derfor drog han i Efter-

aaret 1854 til Basel for at studere Teologi

ved Universitetet, samtidig med at han traadte

i levende Forbindelse med Missionsselskabets

Hjem der. I 1856—57 fuldendte han derpaa
sine Studier i Erlangen og Berlin og blev i

Foraaret 1858, efter at have aflagt sin forste

teologiske Eksamen i Munster i Westfalen,

kaldet til Hjselpepraest hos Pastor Meyer
ved den lutherske Kirke i Paris, hvor han
ogsaa blev praesteviet. Det kunde vel kaldes

en Missionsgerning, han her fik i Forstaden

la Villette, blandt sine allerfattigste Lands-

maend, der segte til den store Stad som
Gadefejere o. lign. Her fik han ogsaa Lejlig-

hed til sin forste Indsamlervirksomhed for at

bygge en Skole og et Kapel til dem. Her
aegtede han sit ligesindede Soskendebarn,
Ida v. Bodelschwing, som drog fra en Minister-

bolig 1 Berlin til det lille Forstadshus i Paris.

En Sindssygdom, der paany bred frem hos
bende ved deres forste Barns Fodsel, gjorde

det dog raadeligt at ombytte Gerningen i

Verdensstaden med et Praestekald i den
westfalske Landsby Dellwig, hvor B. blev

fra 1863—71, idet han dog deltog i 2 af de
mellemliggende Krige som Feltpraest I Dell-

wig mistede de i 10 Dage alle deres 4 Born, en
stor Sorg, som B. har skildret i en lille Bog;
siden ilk de netop samme Antal i samme Raekke
af Drenge og Piger igen. 1871 blev han kaldet til
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346 Bodelschwing — Bodsbeger.

Prast og Forstander for den Epileptiker-Anstalt,

der i Efteraaret 1867 var aabnet udenfor Biele-

feld, og det endnu ganske lille Diakonissehus,

der var knyttet dertil. Her flk B. det rette store

Omraade for sin Virksomhed. Hans Dygtig-

hed i Landvsesen og al praktisk Gerning kom
ham nn tilgode; Styrelsens Naadegave og den
hellige Overtalelseskunst ejer ban i sjjeldent

Maal, isser naar det gtelder dem, hans varme
Hjerte har fattet Medlidenhed med. Derfor

liar der vteret en ualmindelig Trivsel over hans
Foretagender her, og de nodvendige, store Penge-

midler fattedes aldrig, skent den Grundscet-

ning blev fulgt paa alle Omraader, at Fattig-

dom alene aldrig skulde udelukke nogen fra

Optagelse i disse Anstalter, som ellers maatte
have Adkomst til deres Hjtelp. Omsorgen for

Epileptikere blev ikke alene udstrakt til at

omfatte nu omtrent halvandet Tusinde, men
Anstalten er bleven udvidet til en virkelig

>Koloni< med en hel Samling af forskellige

Hjem og Virksomheder, hver med sit bibelske

Navn, hvor de saare ulige Standpunkter af

Sygdomsgrad, Stand, Evner og Kald, saa vel som
Ken og Alder, kunne finde Plads og An-
vendelse, saa at det sterst mulige Antal finder

Arbejde baade til Gavn for Anstalterne og til

Glsedc for dem selv. Den sraukke Beliggenhed

mcllem Teutoburgerwalds bogeklsedte Bakker
bidrager ogsaa til det lyse Indtryk, den be-

sogende modtager. Men Hovedbetingelsen for

Koloniens lykkelige Udvikling ligger i det

Plejcpersonale paa o. 1000 Personer, som er

skaffet til Veje ved 2 Anstalter for Diakonisser
og Diakoner, der dog ogsaa have Krefter
til at overtage og lose adskillige andre Hverv,
som deres energiske Leder har betroet dem.
Mange store og smaa Sygehuse, Menighedshjem,
Skoler og Asyler, Herberger og Redningshjem
betjenes herfra, lige til de nye tyske Kolonier
i Afrika, hvor de hjcelpe B. med at indlese

hans gamle Missionslefte. Men ogsaa i og
ved Moderhuset er der taget andre Opgaver
op, bl. a. Behandlingen af sindssyge. Den
mest navnkundige Afkegger af > Bethel «, som
hele Kolonien gerne kaldes efter Hovedbyg-
ningen derl, er dog Arbejderkolonien (s. d. A.)

Wilhelmsdorf, der ved Siden af B.s, mange
Steder efterlignede, Omsorg for Epileptikere,

ogsaa betegner den Gerning, hvorved ban har
ovet den mest vldtstrakte Indflydelse, ikke
alene paa hele Tyskland, men ogsaa paa dets

Nabolande. Hertil bidrager den overordentlig

store Virkning, hans personlige Optneden har
gjort, saavel paa mangfoldige Kongresser o. lign.,

som i private Forhandlinger med mange Slags

Myndigheder. Overalt taler han de fattiges

Sag med Kundskab og Kserlighed. Han har
ogsaa sxrlig virket for at skaffe Fabriksarbej-

derne bedre Boliger, bl. a. efter en lille Men-
sterby, han har faaet opfert udenfor Biele-

feld, med eget Hus og en Plet Have til hver
Familie. Redningshjem for drikfceldige og Om-
sorg for Kreblinger betegne nogle af de nyeste
Trin paa en Livsgang i Barmhjertighedens
AJrinde, der endnu kan fortsaettes (Ostertag,

Werkstatten evang. Liebesthatigkeit, Munchen
1895, 21 f.). N. D.

Bodenstein, Andreas Rudolphus, se Karl-
stadt.

Bodfaerdige, se Bod.
Bodhisatta (Pali; Sanskrit: Bodhisattva), en

vordende Buddha (se d. Art)
Bodilssn, Peder, indflydelsesrig sjaellandsk

Stormand fra 12. Aarh.s ferste Halvdel. Efter
sin Kapellan Notholds Tilskyndelse anklagede
han de gifte Pnester for Overtrsedelse af
Celibatsloven og synes at have staaet bag den
Forfelgelse, som de sjaellandske Bonder be-
gyndte mod disse (1123). Efter Knud Lavards
Mord ophidsede han Almuen mod Magnus, og
siden rejste han >i Frihedens Navn< Oprar
mod Erik Emune, skent han tidligere havde
vaeret hans Tilhrenger. Hans Indflydelse bidrog
ogsaa til, at Biskop Eskil af Roskildc fik Lunde-
iErkestol efter Asser. 1135 stiftede han med
sin Moder og Brodre St. Peders Kloster i Naest-

ved. Han dede o. 1142. J. O. A.
Bodin, Jean, fr. Jurist, f. i Angers 1530,

maaske af jedisk Byrd, var farst Laerer i Rets-

videnskab i Toulouse, derpaa Advokat i Paris

og tilsidst kgl. Embedsmand i Laon. Han
dede 1597. Han har bl. a. skrevet Colloquium
heptaplomeres de abditis rerum sublimium
arcanis (ferst fuldsbendig udg. af Noack, Schwe-
rin 1857), en Samtale ml. 7 venezianske Laerde,

i hvilken alle de positive Religioners Mangier
og Fortrin afvejes, saaledes at tilsidst en lutret

Deisme prises som den sande Rel., og For-
dragelighed indskserpes.

Bodsbaenk (Angstbeenk; Mourner -bench,
Anxious-bench). Metodismen krsever, at de i

Sandhed genfedte (o : omvendte) skulle kunne an-
give Tid og Time for deres formentlige Gen-
fedelse. Tegnene paa denne skulle vsere en
staerk Felelse af Synden, som gennemryster
hele Mennesket, og en derpaa felgende Felelse

af Glaede og Fred, der giver den saligc Vished
om Naadens Gennembrud. Den metodistiske
Prediken seger med stor Ensidighed at frem-
kalde den dybe Syndsfelelse, og, navnlig ved
de amerikanske Metodisters Opvaekkelsesmeder
(Camp Meetings), spiller en B. i saa Henseende
en Rolle. Det er en Baenk, som i Kapellerne
stilles i Nserh. af Alterbordet, ved Frilufts-

moderne foran Talerstolen, og til den sage de
af den metodistiske Prediken grebne, der fele

Syndens Rsedsel og vente at komme til at smage
Naadens Sedme. Fra Bodsbsenken lyder ferst

Syndernes lydelige Suk og Klager, ofte med Ekko
fra Forsamlingen; men pludselig afbrydes Suk-
ket og Klagen af et Halleluja fra den, der
feler Naadens Gennembrud, og ogsaa dette

finder Genklang i Forsamlingen hos dem, som
dele Gheden over en Synders Frelse. B. stiller

Debefonten helt i Skygge.

Bodsbeger (Penitentialer) er Navnet paa
en Rffikke Skrifter fra Middelalderen, der inde-

holde Kirkens Bestemmelser om, hvilken >Bod<
en Synder skal gore for at opnaa Absolution.

Saadanne Bestemmelser bleve siden Cyprians
Dage vedtagne paa fl. Synoder, og i Biskopperne
Basilios af Ksesareas og Gregor af Nyssas Breve
er der for Ordningen af Boden givet Bestem-
melser, som have faaet stor Indflydelse paa Bo-
dens Indretning i den gr. K. Iseer hos Irerne

og Angelsachserne fik Bodsva^enet en betyd-
ningsfuld Udvikling, og de B., som tilskrives

Missionseren Columba (Columban), /Erkebiskop

Theodoros af Canterbury, Beda, iErkebiskop
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Parti Navn. B.ne skilte sig ikke helt fra den
berskende K., men de holdt sig tilbage fra dens
Gudstjenester. Deres Brug af Modersmaalet,

deres Evne til at ikUede Tankerne en fan-

tastisk Billeddragt og deres Askese skaffede

dem Indgang hos Folket, og fra Bulgarien bredte

de sig til Nord-Italien, Syd-Frankrig, Rhin-
egnene og England. I 12. Aarh. viste de sig 1

London og York, i Oxford holdt man en Synode
imod dem, og samtidig flk de Tilhsengere langt

inde i Rusland. De forkastede en stor Del af

det gl. T., men det nye brugte de flittigt i den
sloveniske Overs., ja, de pralede endog med,
at de fleste af deres Tilhaengere kunde det

udenad. Deres Udgangspunkt var en afgjort

Dualisme; de betragtede denne Verden som
Satanaels Vserk og den gl. Pagts Tid som Sa-

tanaels Herskertid. I Johannes Daber saa de
en Forlober for >den store Sols Tsarc (a : Anti-

kristen); Kristi Liv og Dad betragtede de som
et Skin, og paa K.s Sakramenter kastede de
Vrag. I deres Samfund optog de kun voksnc;
forud for Optagelsen gik der en Fastetid. Op-
tagelsen skete ved en Velsignelse med Johannes-
Evangeliet, men Vanddaaben forkastede de,

fordi Vandet efter deres Mcning staramede fra

Satanael. Enhver B. betragtede sit Samfund
som >Jordens Salt«, men K.s Poper kaldte de
>0gler« og Mnnkene »Raeve«. Den nyoptagne
blev ferst >troende<. en lavere Grad indenfor
Samfundet, men ved at gaa frem i Afholden-
hed knnde en >troende< vinde Plads bl. de
>udvalgte< eller >fuldkomne<. De >udvalgte<

gik stille om i en lang sort Dragt og nod kun
Plantefede og Fisk, tilberedt med Olie, som
blev bragt dem af de >troende<. De havde
ikkc Kirkehuse og betragtede de kr. Kirker
som de onde Aanders Templer; Kirkeklokkerne
kaldte de >Dsemonernes Trompeter<. De spot-

tede Korset og Helgenbillederne, og Messen var
i deres 0jne et Offer til Dsmonerne og en
ugudelig Ordflom. Men de holdt flittigt Ben
og havde faste Bedetider. Hver Maaned af-

lagde de >troende< i de >fuldkomnes< Naer-

vaerelse en Syndsbekendelse. De valgte selv

deres Ledere, og i Spidsen for alle et Lands
B. stod eiiiEldste eller Biskop, og under ham
Apostle eller Lserere. I disse bulgariske Sek-
terere har man i nyere Tid villet se et be-
tydningsfuldt kulturhist. Mellemled ml. Graeken-

lands og Jedelands Sagn og den vesterl. Litera-

tur (C. Jirecek, Gesch. der Bulgaren, Prag 1876,

175 f; Gaster, Ilchester Lectures on Greeko-
Slavonic Lit, London 1887, 22 f. 91 f.). Fr. N.

Bogne, David, en af Stifterne af London
Missionary Society, blev fedt 18. Febr. 1750
i Hallydown i Berwickshire. Efter at have
stnderet i Edinburgh blev han Independent-
praest i Gosport, og 1780 aabnede han en Slags
Opdragelsesanstalt for vordende Independent-
pnester. Under Arbejdet bl. de unge vaktes
hans Missionsinteresse, og han tog Del i

Dannelsen af The British and Foreign Bible

Society og The Religious Tract Society ; for det
sidste skrev han fl. Traktater, for Missions-
selskabet bl. a. (1800) An Essay on the Divine
Authorship of the N. T. 1790 optraadte han
anonymt (som >en Dissenter* ) med et lille

Skrift: Reasons for seeking a Repeal of the

Test Acts. 1796 tamkte han og et Par andre

Dissenters paa at gaa til Indien som Missio-

nterer, men det ostindiske Kompagni modsatte
sig Udferelsen af denne Plan; senere bleve
alle Europasere paa det Sted, hvor B. og hans
Venner havde tsenkt at nedsaette sig, myrdede
af de indfedte. 1809 udgav B. sin fortjenst-

fulde History of Dissenters from the Revolution

to the Year 1808 (3. Udg. 1833). Han dede
25. Okt 1825. Fr. N.

Bohan (Josva 15, 6), en Israelit af Rubens
Stamme, efter hvem en Mserkesten paa Graen-

sen af Juda og Benjamins Stamme bar Navn.
Boheman, Carl Adolf (selv kaldte han sig

Boheman Andersson), Mystiker, blev fedt

i JonkSping 1764, hvor Faderen var Raadmand.
Efter afsluttet Skolegang blev han Handels-

mand, men gik snart fallit; siden tog han An-
saettelse paa et Handelskontor, ferst i G6te-
borg, senere i Flensborg og Amsterdam. Her
sysselsatte han sig ogsaa flittigt med Frimu-
reri, hvorved han blev kendt med en rig

engelsk Kebmand, Stephens, som efter sin Fa-
der, der i London havde vseret Hoved for et

Ordensforbund (E. L. U. D.) med Adgang ogsaa

for Kvinder, havde arvet en Mssngde mystlske

og kabbalistiske Beger. B. fulgte sin nyeVen
til London, flk Plads paa hans Kontor og blev

forlovet med hans Sester. Da nun dede kort

for Bryllupet, forlod B. London med en Gave
paa 10,000 Pund St. fra Svigermoderen. Paa
Hjemvejen til Svcrig kom han over Kbhvn,
hvor en Gren af hin Orden var indrettet, og
blandt dens Medlemmer var efter B.s Sigende
Grev Bernstorff og Prins Carl af Hessen, der
omfattede B. med VelvHje. Heraf tog han An-
ledning til at bosaette sig i Danmark, kebte
Slottet Frydenlund og et Hus i Kbhvn. Da
der begyndte at gaa onde Rygter om KUdcn
til hans Formue, overgav han Beviser for sin ret-

maessige Adkomst til den til Bernstorff og
bekendtgjorde dette i et dansk Blad. Efter

Bernstorffs Ded kunde imidlertid Akterne ikke

Andes, hvorfor de paany opdukkende Rygter
ikke kunde neddysses. Under Opholdet i

Kbhvn gjorde B. ofte Beseg i Sverig, og o.

1795 kom han til Stockholm. Der blev han
af Hertug Karl modtaget som en stor Mester
i hemmelig Visdom og udnaevnt til Hofsekretaer.

B. lod Hertugen indvaelge i den danske Af-

deling af E. L. U. D. og begyndte at refonnere

det sv. Frimnreri, ophaevede Adskillelsen mellem
adelige og uadelige Medlemmer og optog Kvin-
der. For sine Syner og Aabenbaringer vakte
han den mest levende Interesse. Rimeligvis

taenkte B. paa at give Ordenen en lignende

polit. Betydn. som den tyske Illuminatorden.

Han fordrede en saa blind Lydighed, at en
underordnet skulde begaa et Mord, naar den
overordnede befalede det. B.s Glanstid ved Her-
tugens Hof var Vinteren 1802, da det endog
paatsenktes at optage Gustaf IV Adolf i Ordenen,
men Breve fra den sv. Minister i Wien, Arm-
felt, vakte Mistanke mod B., og 18. Febr. 1803
blev han arresteret, udstedt af Ordenen for at

have forraadt dens Hemmeligheder og forvist

paa Grand af sin udenlandske Breweksling.
I Danmark flk han ikke Lov at blive, men
maatte saelge, hvad han ejede, og begive sig

til Hamburg, hvor han havde et Handels-
kontor, til han o. 1807 flyttede til Pyrmont,
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hvor Fyrst Georg beskyttede ham. 1814 kom
han igen til Sverig for at sage Oprejsning,

modtoges farst naadigt af Karl XIII, men blev

faa Dage efter ved Politiet udvist under Fore-

givende, at han kom uden Tilladelse, men
formentlig af Frygt for, at han igen skulde faa

Indflydelse paa Kongen. Sin Livsskaebne har
B., kort far sin Dod, selv opskrevet (udg. paa
Sv. i Ridderstads >G6mdt ar icke G16mdt< 3.

Hefte, Link&ping 1846). B. dede i Hamburg
14. April 1831. K. H.

Bote, Jergen (Georgius Boetius Agricola),

var Son af Lorenz B., den ferste evangelske

Preest i Vilstrup i Nord-Slesvig. Han studerede

i Wittenberg (fra 1538) og tog Magistergraden

der. 1540—48 var han ferst Docent og siden

Prof, pcedagogicus ved Kbhvns Universitet, men
1548 blev han Faderens Efterfelger i Vilstrup

og Hofprsedikant hos Hertug Hans, der resi-

derede paa Haderslevhus. Han udstedte 1555
en Kirkeordning for 0en Nordstrand og 1559
en lignende for Ditmarsken. 1560 blev han
Superintendent i Haderslev Amt. Han dede
1. Maj 1569. Paa Hertug Hans's Befaling af-

fattede B. et Skrift, der indeholder vigtige Op-
lysninger om Kirkevsesenets Ordning, om Kir-

kernes Ejendomme og deslige i Haderslev
Provsti. Han var den ferste indfedte Sender-
jyde, der indtog en hejere kirkl. Stilling i

Nord-Slesvig efter Ref. ; bans daglige Sprog
var Dansk, men i sine Embedsskrivelser og
Prsedikener har han uden Tvivl brugt Plat-

tysk, der var Hertugens Omgangs- og Kancelli-

sprog (H. Rordam, Kbhvns Universitets Hist.

1537—1621, I, 580 f.). Se Boye.
Boisen. 1) Peter Ontzen B. blev fedt 16.

Nov. 1762 i Emmerlev ved Hejer i en fattig

Familie. Efter at have vaeret i Huset hos en
Praest studerede han i Kiel under Cramer, der
blev >hans Laerer, Raadgiver og anden Faderc,

og tog baade her og i Kbhvn teol. Embeds-
eksamen med Udmserkelse. 1787 kaldtes han
til Sognepr. for Vesterborg og Birket Menig-
heder paa Laaland. B. var stserkt paavirket

af den rationalistiske Oplysning og bestrsebte

sig for at gore Krdm. >blid, rerende og hej-

tidelig*. Navnlig var han virksom for Skolens
Forbedring, paa hvilket Omraade han arbejdede

sammen med Grev C. D. Reventlow, og da
man var misfornejet med Blaagaards Semina-
rium, oprettede B. 1802 i sin Prsestegaard i

Vesterborg et Skoleherer-Seminarium, som snart
fik et anset Navn. 1805 udnsevntes han til

Biskop over Laaland-Falsters Stift med Til-

ladelse til at beholde sit Prasstekald og blive

boende i Vesterborg; men han udmaerkede sig

mere som Skolemand end som Biskop. I

denne Tid, da saa mange arbejdede paa den
gamle Liturgis Forandring, indgav ogsaa B.

1805 en >Plan til en Forbedring af den offent-

lige Gudstjeneste< ; men den rebede i hej Grad
Forf.s Mangel paa Blik for Gudstjencstcus

egentlige Vaesen. B. fik den evgl.-kr. Psalme-
bog indfart i hele Stiftet Efterhaanden som
Rationalismen begyndte at fortreenges, og en
dybere Opfattelse af Krdm. at arbejde sig

frem, fulgte B. ogsaa med i denne Bevsegelse

og nasrede bl. a. en levende Interesse for

Bibelselskabet. Af B.s Skrifter er hans »An-
dagtsbog< (1820) udkommet i fiere Oplag. B.

dede 10. Maj 1831 og efterlod sig flere Bern,
af hvilke 6 Senner bleve Praester (L. Koch i

Khist. Saml. 4. R. V, 180 f.). — 2) Lars
Nannestad B., f. i Vesterborg 8. Febr. 1803,
var en Sen af ovenfor omtalte Biskop P. O.
B. Som teol. Kand. (1824) foretog han en 2-

aarig Rejse til Tyskland, Frankrig og Italien,

hvor han ivrigt studerede orientalske Sprog,
men opgav, efter i Bonn at have truffet E. B.
Pusey, enhvcr Tanke om at blive Professor.
1829 kaldtes B. til Pnest for Assens og Klak-
ring og 1831 til sin Faders Efterfelger som
Priest i Vesterborg og Birket, i hvilken Stilling

han dede 22. April 1875. B., der var en nid-
kser og virksom Praest, sluttede sig i teol. og
kirkl., men ikke i polit., Henseende naer til

Grundtvig. I flere Aar udgav han >Kristelig

Samler< sammen med sin yngre Broder Carl
Christian Boisen (d. som Stiftsprovst i Ribe
8. Febr. 1866), og han har udgivet en paa
omfattende Studier grundet Fremstilling af
Israels Historie i 5 Bd. (1847—63). — 3) Fre-
derik Engelhart B., foregaaendes Broder, blev
f. i Vesterborg 11. Febr. 1808. Som teol.

Kand. (1830) paavirkedes B. staerkt af Grundtvig
og Bredrene Kierkegaard, men da han 1837 blev
Sognepr. for Skerpinge, sluttede han sig helt

til den staerkt pietistisk farvede Bevsegelse hos
Forsamlingsfolkene i dette saakaldte >hellige

Landc ; da han i 1845 kom under fornyct
Paavirkning af Grundtvig, tog han atter Afstand
fra dem. 1850—59 virkede B. som Priest i Vil-

strup i Senderjylland og 1859—81 som Sognepr.
i Stege, begge Steder med stor Iver og til

megen Velsignelse, men tillige under bitter

Modstand, hist fremkaldt af Herrnhuterne og
Pietisterne, her ved hans udpnegede polit.

Stade som gammel >Bondeven<. B., der fra

1852—79 udgav Bladet •Budstikken«, dede 17.

Sept 1882 i Kbhvn. Hans Sen, P. Bojsen,
har 1883 skrevet hans Levned; jvfr. ogsaa V.
Birkedal, F. B., en Ven, skildret af en Ven
(Kbhvn 1884). — 4) Peter Outzen B., Iige-

ledes en Sen af Biskop P. O. B., blev fedt i

Vesterborg 1815, teol. Kand. 1841, var Lserer
ved, og fra 1851 Bestyrer af, den senere Dron-
ning Caroline Amalies Asyl og af Dronningens
Asylskole. B., der fra sin Ungdom havde
elsket og beundret Grundtvig og 1847 aegtet

hans Datter, blev 1854 Grundtvigs Kapellan
ved Vartov. Som saadan virkede han med
sserlig Iver for Bernene og de fattige, og
•Dansk Samfund< havde i ham en vigtig

Stette. Han har udgivet: >Nye og gamle Vi-
ser af og for danske FoIk< og >Bibelske og
kirkehistoriske Psalmer og Sange for Skolen<,
der begge have fundet stor Udbredelse. D. 21.

Aug. 1862. K. T.

Boisgelin, Jean de Dieu Raymond de Cuc6,
fr. Kardinal, blev fedt i Rennes 27. Febr. 1732;
1765 blev han Biskop af Lavaur, 1770 iErke-
biskop af Abe. B. var en glimrende Taler,

der holdt beremte Ligtaler (over Dauphinen
1765, Kongen af Polen 1766 osv.) og Talen ved
Ludvig XVI's Kroning. Han var Medlem af
Nationalforsamlingen og tog megen Del i For-
handlingerne, navnlig ved at fOrsvare K.s Ejen-
dom og bekaempe Gejstlighedens borgerlige Kon-
stitution. Da Revolutionen havde sejret, flyg-

tede han til England, men efter Afslutningen af
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Konkordatet vendte han tilbage og blev JErke-

biskop af Tours. 1803 modtog han Kardinal-

hatten. Han dode 23. Aug. 1804 i Anger-
villiers. En samlet Udgave af bans Skrifter

udkom i Paris 1818, indledet med en kort
Biografl af Kard. de Bausset.

Boisseree, Sulpiz og Melchior, to af den
tyske middelalderlige Kunsts Studium og dens
MIndesmserkers Bevaring hejt fortjente Bradre,
fodte, den forste 2. Aug. 1783, den anden 22.

April 1786 i KOln. De flk begge ved daglig

at betragte den kun halvt fserdige KOlner-Dom-
kirke og ved en Rejse til Antwerpen stor In-

teresse for Middelalderens Kunst og foretog

sammen med deres Ven Bertram i 1803 en
Rejse til Paris for at se de gamle tyske Billeder,

som fandtes mellem de af Napoleon til Louvre-
samllngen revede Skatte. Her gjorde de Fr.

Schlegels Bekendtskab, som levende interesserede
sig for deres Studier, og kom ved ham ind i

de tyske Romantikeres Kreds. Efter Tilbage-

komsten hengav Sulpiz sig navnlig til Studier
af K&lner-Domkirken, om hvilken han 1822—31 udgav et stort Pragtvserk som msegtigt

bidrog til, at der i 1842 blev taget fat paa
denne Kirkes Fuldendelse. Melchior blev der-

imod af Bredrene den ivrigste og beldigste

Samler af gamle Malerier fra Rhinprovinserne
og Nederlandene. Denne Samling paa o. 200
Numre opbevaredes ferst i Heidelberg, hvor-
til Bredrene vare flyttede i 1810, senere i

Stuttgart og Munchen. Strixner mangfoldig-
gjorde de betydeligste Billeder i Litografi 1821—40. Dierick Bouts >Christophorus< er et ogsaa
herhjemme velkendt og skattet Billede. Kong
Ludwig af Baiern kobte Samlingen i 1827 for

120,000 Th.; den opbevaredes ferst paa Slottet

Schleisshcim, men 1836 indlemmedes den i det
gl. Pinakotek i Munchen. Sulpiz blev baiersk
Overbygningsraad og Generalkonservator for de
plastiske Mindesmeerker; Melchior blev ved sine

kemiske Kundskaber og sin Interesse for gamle
Billeder og Glasmalerier Fader til det nyere tyske
Glasmaleri. Hans Forseg i denne Teknik op-

bevares i et Musicum i K6ln. Sundhedshensyn
bragte Bredrene til at flytte til Bonn i 1845.

Her dode Melchior 14. Maj 1851, Sulpiz 2.

Maj 1854. Foruden det ovenomtalte store

Vserk om Kdlner-Domkirken har Sulpiz ud-
givet: >Denkmale der Baukunst am Nieder-

rhein* (1831—33) samt et Par mindre Afhand-
linger om den hi. Gral og Karl den stores

Kroningskappe (Dalmatica) m. m. L. F.

Bokim (Dom. 2, 1 f.), de gnedende, Betegnelse

for et Sted i Nterheden af Gilgal, hvor Israels

Folk gjorde Bod paa Grand af Frafaldet efter

Josuas Dad. Stedet kan ikke nsermere paa-
vises. Til det sigter Udtrykket: >Naar du greed i

Bokims Dale i Nordal Brans Psalme: >Beder,

og I skulle faa<.

Bokrn (1 Kran. 8, 38), en Benjaminit af
Mefibosets Shegt.

Bolanden, Konrad von, ultramontan Roman-
forf., hedder egentl. Joseph Eduard Konrad
Bischoff. Han er fodt 9. Aug. 1828 i Gail-

bach i Rhinpfalz, studerede Teol. i Munchen
og blev 1852 Domkapellan i Speier, senere
Sognepr. i BOrrstedt ved Donnersberg og i

Berghausen ved Speier. 1857 udgav han >Eine
Brautfahrt«, 1859 »Franz von Sickingen<. I

disse 2 Romaner gav han i haj Grad tenden-
tiese Skildringer af Reformationstiden og dens
ledende Personligheder; for ham er Reforma-
tionen nemlig kun en ugudelig Rebellion. Se-

nere har han i andre Romaner og Noveller givet

lignende tendentiase Indlsg i Kampen mod
Fritsenkeriet (»Hist. Novellen fiber Friedrich II <,

1865—66) og i Kulturkampen ; disse have, selv

hos Romerk.s Mend, vakt Betaenkeligheder og
Uvilje. >Naar B. behandler Dagens Spargs-

maal med * en Journalists heftige Energi og
Hensynslashed<, siger en rom.-kat. Kritiker, >saa

ssenker Poesiens Genius med Sorg sine Vinger«.

1870 nedlagde han sit gejstl. Embede. 1871

udkom en samlet Udgave af bans Skrifter (H.

Keiter, Kath. Erzahlerder Neuzeit, Paderb. 1880).

Bolin, Andreas Wilhelm, finsk Filosof, f.

1835 i St. Petersborg, blev Student i Helsing-

fors 1852, Mag. 1857, ekstraord. Prof, i Filos.

1870 og 1873 Universitetsbibliotekar ssteds.

Af hans talrige Arbejder maa nsevnes >Familje-

begreppets utveckling intill reformationen<

(1860); >Leibnitz, ett forebud till Kant« (1864);

>Unders6kning af ISran om viljans frihet<

(1868), hvori Forfatteren stiller sig paa Deter-

minismens Standpunkt. Med Ludw. Feuer-
bach stod B. i personlig Beraring, og 1891 ud-
gav han i Stuttgart >Ludwig Feuerbach, sein

Wirken u. seine Zeitgenossen<. Endelig ud-
kom 1894 i Berlin >Spinoza, ein Kultur- und
Lebensbild<. A. N.

Bolingbroke, Henry St. John, engelsk Stats-

mand og Skribent, f. 1678, d. 1751, Minister

under Dronning Anna, maatte efter hendes Dad
(1714), anklaget for Forbindelse med Stuarterne,

flygte til Frankrig. Tilladt at vende tilbage

til England (1723), levede han senere kun for

literser Virksomhcd. B. er en af de sidste

Representanter for den engelske Deisme (se

'd. Art.). Denne moder os hos B. i svrekket

Skikkelse. B. crklacrer Deismens >naturlige<

Religion for at vsere den sande. Det er dog
kun Tanken om Gud som Verdensskaberen, der
sikkert lader sig hsevde. Sjeelens Udadelighed,

som ellers herer med til de deistiske Grand-
tanker, er for B. kun en torn Fantasi. Og
medens tidligere Deister i Rel. havde set Menne-
skets vaesentlige Saerkende, mener B., at de
sande religiose Begreber ikke kan ejes af

Msengden, men kun af et lidet Aandens Aristo-

krati. Mengden bar fremdeles have de posi-

tive (>aabenbarede<) Religioner. Det har ogsaa
Oldtidens Statsmsend indset. De saa i Reli-

gionen et Middel til at styrke sin Autoritet.

Derfor opfandt de alskens Aabenbaringer, som
tilfredsstillede Folkets Overtro. Saaledes er

ogsaa Krdm., oprindelig en ren Naturrel., blevet

en mod Fornuften stridende Rel. Dog bar den
holdes oppe af politiske Hensyn, den er >et

Bidsel i de vilde Dyr-Menneskers Mund<. B.

forte de deistiske Tanker ind i den fornemme
Dannelses Verden. Tankerne ere hos ham af-

klsedte den tungere, videnskabelige Form, Stilen

er vittig og aandrig, i Shegt med den franske

Filosofis elegante Form. Derfor bliver ogsaa
B. den, som formidler de deistiske Ideers Ind-

gang i den franske Aandsdannelse — sterlig er

Voltaire paavirket af ham — og derved giver

han dem Betydning ogsaa for Fastlandets religiose

Udvikling. C. B.
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Bolivia, Republik i Syd-Amerika med o. 2

Millioner Indbyggcre. Romerk. er Statsk. der,

og der er ikke fri Religionsevelse. K. i Bolivia

styres af iErkebiskoppen af Sucre, der har 3

Lydbiskopper (Santa Cruz de la Sierra, La Paz
og Cochabamba) under sig. Bl. Indianerne,

der navnlig leve i den nordestl. Del af Landet,

drives der rom.-kat. Mission.

Holland, Johannes, Hagiograf, blev fodt 13.

Aug. 1596 i Julemont i Limburg, studerede hos
Jesuiterne i Maastricht og blev 1612 optagen

som Novitse i Jesuiterhuset i Malines. Efter

at have vserct Lserer i forskl. Ordenshuse blev

han (1625) Studiepracfckt i Malines. 1630 kom
han til Anvers, og der begyndte han Kcempe-
vserket Acta Sanctorum (se d. Art.). Han dade
i Anvers 12. Sept. 1665.

Bollandister, se Martyrakter.

Bologna (Bononia) var i Middelalderen be-

remt for sit Universitet (*Bononia doceU), der
var vokset frem af Byens Kloster- og Privat-

skoler. Der trivedes navnlig Retsstudiet, men
ogsaa Medicinen, og de frie Kunster havde tidlig

flittige Dyrkere i B. Den farste navnkundige
Retslarer var Irnerius (d. o. 1125), der sam-
lede en stor Skare om sin Lserestol. I 12.

Aarh. var der en kort Tid ogsaa dygtige Lserere

i Teol. og Kirkeret i B. ; ved Midten af Aarh.

holdt saaledes Camaldolesermunken Gratian

fra Klostret S. Felice Foredrag over den ka-

noniske Ret (se Art. Decretum Gratiani). I 13.

Aarh. aabnede Byens Dominikanere og Fran-
siskanere deres Heresale for fremmede, men
ferst 1360 blev der givet pavelig Tilladelse til

at docere Teol. i B., og det teol. Fakultet der

er nsermest at betragte som en Datter af •Stu-

died i Paris. Paa de roncaliske Marker ud-

stedte Kejser Frederik I 1158, til Tak for den
Hjselp, 4 bolognesiske Retsherere havde ydet
ham og Kejserdemmet, et akademisk Fribrev,

der efter Begyndelsesordet kaldes Habita; det

stillede alle de unge, der forlod deres Hjem
for Videnskabens Skyld, under Kejserens sserl.

Vtern. Indenfor B.s Mure skal der til Tider
have vaeret en stor Mamgde Studenter; midt i 13.

Aarh. opgives Tallet til o. 10,000. — B. blev

tidlig Ssde for en Biskop. Katalogen over de
bolognesiske Biskopper neevner den hi. Zama
(d. o. 300), der skal have modtaget Indvielsen

af Biskop Dionysius i Rom (d. 268), som Byens
forste Biskop, men det er ikke usandsynligt,

at der forud for hans Tid i B. liar vseret Bi-

skopper, hvis Navne ere gaaede tabt. — B. blev

et af Dominikaner-Ordenens Hovedsaeder. Der
holdtea 1220 det beremte Kapitel, paa hvilket

Domingo fik Ordenens Medlemmer til >at

give Slip paa og foragte alt jordisk Gods og
lfegge Vind paa Fattigdonn o: til at blive en
Tiggerorden. Aaret efter dade Domingo i B.

Hans Lig hviler i Kirken S. Domcnico i en
prsegtig Sarkofag af hvidt Marraor, smykket
af Niccold Pisanos Disciple med skonne Bas-

relieffer til Forherligelse af hans Liv og Un-
dere. — B. har o. 130 Kirker. BI. disse maa
ister mterkes Domk. (S. Pictro), den mssgtige

S. Petronio og den ved Sammenbygn. af 7

Kirker dannede S. Stefano. Mange af disse ere

smykkede med Malerier af Francesco og Gia-

como Francia, Ludovico, Agostino og Annibale
Carracci, Guido Reni og Domenichino (Fit-

ting, Anfange der Rechtsschule zu B., Berlin

1888).
'

Fr. N.
Bolsec, Jerdme-Hermes, var oprindelig Kar-

melitermunk i Paris, men da han i Kirken St.

Barthelemy havde holdt en dristig Prsediken

med reformatorisk Klang, fandt han det raade-
ligst at sage Tilflugt hos Hertuginde Renata af

Ferrara. Der studerede han Medicin og gifted

c

sig, og 1550 tog han Bolig i Nserh. af Geneve
som Lege hos en Adelsmand. Calvin sogte

forgteves at vinde ham for sin Pnedestinations-
lsere, og B. blev ferst kastet i Fcengsel og
senere forvist fra Geneve, fordi han ikke vildc

beje sig for det strenge Dogme. Efter en Tid-
lang at have segt et Fristed i Kanton Bern
vendte han tilbage til Paris, og paa National-

synoden i Orleans 1562 tilbagekaldte han sine

anti-calvinistiske Paastande for at blive rcf.

Prsest, men 1563 streg Nationalsynoden i Lyon
ham af Listen over Praesterne som >en infam
Logner og Apostate. Derpaa greb han atter

til Lsegekunsten og sogte at yene sit Livsophold
som Liege i Lausanne, men Beza fik ham for-

dreven derfra. Han rejste da til MSmpelgard
og gik tilbage til den rom. K., hvorpaa han
atter begyndte at praktisere. Han dode i Lyon
o. 1584. Efter sin Tilbagegang til Romerk.
forfattede han 2 Smeedeskrifter om Calvin (Lyon
1577) og Beza (Paris 1582), som stundum i vore

Dage af den ultramontane Historieskrivning

af lavere Rang ere benyttede som Kildeskrifter,

skont de aldcles ikke fortjene Tiltro. Fr. S.
Bolsena, Messen i. En Legende forUellcr,

at en tysk eller bohra. Prsest (Peter fra Prag) 1263
paa Vejen til Rom kom gennem B. (det gl. Volsi-

nium). Som han under Messen vilde bryde
Oblaten, skal der vaere flydt saa meget Blod
ud af denne, at hele Kalkdugen (Corporalct)

blev vtedet. Dette var den fremmede Pnest,

som efter en Beretning tvivlede om Forvand-
lingen i Nadveren, et Vidnesbyrd om, at dette

Dogme var sandt, og Rygtet om >Messen i B.<

gik vidt omkring. Pave Urban IV, der den-
gang opholdt sig i det naere Orvieto, skal ved
dette Under have felt sig tilskyndet til at paa-
byde Kristi Legemsfest, og Orvietanerne skulle

ved det have faaet Stedet til Opferelsen af
deres pnegtige Domkirke. I det venstre Side-

kapel i denne gcrames det underfulde Corporale
i et Helgenskrin, der minder om Domkirkens
Facade, og Kapellets Vsegge forUelle om dette

Under. Rafael gjorde >Messen i B.< til Emne
for et af sine beramte Vseggemalerier i Vati-

kanet (i Stanza d'Eliodoro) ; paa det ser man
den tvivlende Prast lofte Oblaten med det rede
Blodkors, der ogsaa Andes nedenunder paa Cor-
poralet. Ved Siden af Altret knseler Julius II,

og den Ro og Stilhed, der pneger den sUerke
Paves Skikkelse, danner en betydningsfuld Mod-
ssetning til den tvivlende, urolige Pnest.

Boltzius, Fredrik August, er f. 13. Maj
1836 i Grafva Sogn i Vermland i Nterheden
af Karlstad. Faderen edelagde sine OmsUendig-
heder ved Drikneldighed og forsamte Bemenes
Opdragelse; han efterlod kun en mindre Gaard,
som B. en Tid havde i Forpagtnlng, men
maatte opgive for at tjene sit Bred hos frem-
mede. 1864 blev han heftig greben af Synds-
erkendelse og gennemstred en liaard Bodskamp.
Da han havde fundet Fred, fyldtes han af en
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Jubel, der drev ham til virksom Nsestekserltg-

hed. I 1877 begyndte han, da hans syge Fod
var bleven rask, efterat han under Ben havde
lagt Haanden paa den, de Helbredelser ved
Ben, der snart bragte hans Navn langt udover
Sverigs Grsenser. Han drog dengang rundt og
opkobte gammelt Jtern o. I., men prsedikede,

bad og helbredede samtidig.

Efterhaanden sons han, felgende Anvisningen i

Jak. 5, 14—15, skaffede mange syge Lindring,

formede hans Tanker om Sygdom sig til en
ejendommelig Anskuelse (>Boltzianisme<), der
skaffede ham baade ivrige Disciple og bitre

Modstandere, ikke blot Mend, der fordemte
det hele som Overtro og Kvaksalveri, men
ogsaa fromme Kr., der med al Tro paa Ben-
nens Magt dog havde Ojnene aabne for B.s

farlige og lidet bibelske Tanker. Al Sygdom,
mener B., stammer fra Djaevelen, og til 'Syg-

dom* regner han medfedte Legemsfejl, ja Tabet
af Legemsdele ved Ulykkestilfielde eller Opera-
tion. Gud har nu lovet at give sine Bern alt,

hvad de bede ham om, ogsaa Ferligheden. De
>maa tage ham paa Ordet< og lade sig »be-

handle< efter Biblens Forskrift (Jak. 5). Gud
virker imidlertid ved sterlige Redskaber, og et

saadant er B., men stadig er Betingelsen Menne-
skets Tro — ikke paa B., thi det nytter ikke,

men paa Gud selv. Et Menneskes Heibreds-

tilstand er da en Maalestok for hans Tro og
Helliggerelse ; dog indremmer B., at et Menne-
ske ikke behever at vsere udenfor Frelsen,

fordi han ikke helbredes ved >Behandlingenc,

thi Troen paa Sjaelens og Legemets Frelse er

to Ting, og man kan vaji-e kommet vidt i den
ferste, men vsere langt tilbage i den sidste.

Hver Helbredelse er et Under og skal aabne
0jet for Guds Herlighed; saaledes bliver den
legemlige Helbredelse det staerkeste Middel til

Sjaelens Frelse.

Da Rygtet om B. bredte sig, rejste han 1883

paa Opfordring til Dalarne, hvor han offentlig,

ligesom stadig siden, modtog syge, og snart

meldtes der om de nuerkeligste Helbredelser.

Han opholdt sig derpaa o. 1 Aar i Stockholm,

hvor han vakte uhyre Opsigt, og vendte saa 1885

tilbage til Grafva med sin fuldt uddannede
Opfattelse.. Siden er han opsegt af Tusinder

ikke blot fra Sverig, men fra Norge, Danmark
og Amerika. 1887 solgtes alene for 8000 Kr.

Billetter til >Boltzianere< ved den luermcst

liggende Station. Terklaeder, som B. har terret

Sveden af Panden med, ere i Massevis sendte

til Jordens forskl. Egne og skulle have foraar-

saget Helbredelser, ligesom hans Ben har

hjulpet frav«rende. Udenfor hans Modtagelses-

vaerelse er der, som ved mange af Romerkirkens
Altre, anbragt Krykker, Stokke og Bandager;

de skulle vidne om Underne og styrke de svages

Tro. Inden >Behandlingcnc fordrer B. en Synds-

bekendelse, der har Karakter af et rom.-kat.

Skriftemaal. — Da Aviserne udbredte daarlige

Rygter om B., afgav 5 ansete Menighedsmed-
lemmer og Provsten i Grafva 1885 en Erkhe-

ring om B.s fromme, ustraffelige Livsvandel.

I Norge har >Boltzianismcn< fundet megenTil-
tro, is»r da Prtesten Lars Oftedal i >Vest-

landsposten< 1887 skildrede sit Beseg hos B.,

og Here Piecer om ham udkom.
Msend, der i en Raekke Aar har kendt B.

Kirke-Leksikon for Norden. L

og fulgt Frenomenerne, bensgte dog bestemt
Virkeligheden af en Mtengde af Helbredelserne
og isaer de underfulde i egentlig Forstand.
Kontrol er vanskelig, da nejere Undersegelse
af de syge ikke finder Sted; Myndighederne
have ikke blandet sig deri; notorisk fejlslagne

Helbredelser (saaledes Restitution af manglende
Lemmer) omtales ikke eller forklares af mang-
lende Tro. Larger anse B. for en ubevidst
Hypnotiser. — B., der utvivlsom er en god
og from Mand, har, foruden i Praedikener,

udbredt sin Anskuelse i vide Kredse i sine

>Lovsange<, der ere trykte i store Oplag (E.

Thorelius, Boltzianismen, Karlstad 1888; N.
B. Nilsen, F. A. B. og Sygehelbredelserne i

Sverig ved Troens Ben, Kra. 1887; I. B6hm,
Om underfuld helbredelse, Kra. 1887). J. 0. A.
Bomhardt, Georg Christian August, f. 7.

Nov. 1787, d. 23. Juli 1869 som Priest ved St.

Jakob i Augsburg, var en af Tysklands mest
bekendte nyere protest. Prsedikanter af positiv

Retning. Hans Pnedikener (2. Opl. Augsb. 1866)
roses for deres Forening af Inderlighed og Dybde
og for deres klassiske Retorik.

Bona, Giovanni, rom. Kardinal, f. 12. Okt
1609 i Mondovi i Piemont, tilherte en gl. fr.

Familie. 15 Aar gl. traadte han ind i Cister-

cienserordenen (Reformati di S. Bernardo), blev
Prior, Abbed og 3 Gange sin Ordens General.

Han afslog at modtage Bisped. Asti, men som
Medlem af forskl. rom. Kongregationer (for

Index, Riterne, Inkvisitionen osv.) ydede han
Paved, vigtige Tjenester og blev til Len 1669
Kardinal. Han dede 28. Okt. 1674. Foruden
ved Bidrag til d'Acherys Spicilegium og Acta
Sanctorum har han navnlig gjort sig bekendt
ved fremragende liturgiske og asketiske Arbej-

der. Hans samlede Vaerker udkom ferst 1677
i Antwerpen, senere ft. Gange andensteds; et

Udvalg af hans lserde Brevsamling blev ud-
givet i Torino 1755. Hans opbyggelige Skrift,

Manuductio ad coelum, er (Freib. 1876) overs,

paa Tysk af W. Schneider.

Bonald, Vicomte Louis Gabriel Ambroise
de, rom.-kat. Filosof, Fader til den moderne
Traditionalisme, f. 2. Okt 1754 i Milhau ved
Rouergue, var paa Revolutionstiden Maire 1

sin Fedeby. Senere blev han President for

Departementsraadet i Aveyron, men da Gejst-

lighedens borgerl. Konstitution skulde feres ud
i Livet, nedlagde han sit Embede og emigrerede
til Heidelberg. I Landfiygtigheden udgav han
sin Thiorie du pouvoir polit. et relig. (Konstanz
1796), der straks blev forbudt i Frankrig. 1

Foraaret 1797 vendte han tilbage til Paris,

hvor han 2 Aar levede i Skjul og skrev forskl.

Skrifter med samme konservative Aandsret-
ning som Thiorie da pouooir. Bonaparte satte

Pris paa B.s Hasvdelse af Autoritetsprincipet,

og efter i nogle Aar at have levet stille paa
sit Gods modtog B. 1810 Udnsevnelse som
Medlem af Universitetsraadet. Under Restaura-

tionen udviklede han sine Tanker yderligere i

fl. Skrifter, og som Medlem af Deputeretkam-
meret og under Karl X var han (fra 1827)

Formand for Censuren. Kort fer Julirevolu-

tionen skrev han et Skrift (Dimonstration philos.

du principe constitutif de la sociiti), helliget

de kr. Fyrster, som skulde forberede Politikens

Tilbagevenden til de gl. Stier. Juli-Dagene bragte

23
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straks denne Bog i Forglemmelse, og B. vendte
tilbage til sit Gods, hvor ban dede 23. Nov.

1840. Om B.s antirevolutionaere Samfunds-
fllos., bans Tanker om Sprogets Oprind., Aa-
benbaringen og Skolen se Fr. Nielsen: Det
indre Liv i Romerk. I (Kbbvn 1881) 66 f., 116 f.

Hans samlede Vaerker ere ofte udgivne, sidst

i Paris (1859) i 3 Bd. — Hans nsestaeldste Sen,

Louis Jacques Maurice de B., f. 30. Okt.

1787 i Milhau, blev Prtest 1811 og virkede

som saadan en Tidlang i Faubourg St. Ger-

main i Paris. 1823 blev han Biskop i Puy,

1839 Kard. Fesch's Efterfelger som jErkebiskop

af Lyon, 1841 Kard. og efter Statskupet 1851

tillige Senator. Han dede i Lyon 25. Febr.

1870 (Ricard, Les grands evfiques de l'eglise

de France, Paris 1893, III, 31 f.)

Bonaparte, Luciano, rom. Kardinal, Son af

Fyrsten af Canino og Faetter til Napoleon III,

blev fedt i Rom 15. Nov. 1828. Han fordomte
baade sin Faders og sin Faetters polit. Fasrd

og var en ivrig Forsvarer af Greven af Cham-
bords Ret til den fr. Trone. 1853 blev han
Praest, senere pavelig Kammerherre, Husprselat,

apostolsk Pronotar og 1868 Kardinal til Kirken
S. Pudenziana, som han med stor Bekostning

lod restaurere. Han dede i Rom 19. Nov. 1895.

Bonar. 1) Andrew Alexander B., f. i Edin-
burgh 29. Maj 1810, var forst Pra?st i Collace

i Perthshire, senere kom han til Glasgow. Han
sluttede sig 1843 til Frikirken og var 1878
Moderator for dennes General Assembly. Han
har skrevet fl. eksegetiske og opbyggelige Skrifter

og vaeret i hej Grad nidkser for den relig.

Vaekkelse i sit Faedreland. — 2) Horatius B.,

skotsk Praest, teol. Forf. og Digter, f. 19. Dec.

1808 i Edinburgh. 1838 blev han Pnest ved
North Church i Kelso; 1843 ved Frikirkens

Dannelse sluttede han og bans Menighed sig

til denne; 1866 blev han Praest ved Grange
Free Church i Edinburgh, hvor han dode 31.

Juli 1889. I sine populser-teol. Skr., hvoraf
Word of Promise, Promises of Scripture (Lon-
don 1864) maa fremhaeves, taler han Bibeltroens

Sag. Efter en Rejse i 1856 til det hellige Land
udgav han The Desertof Sinai 1857, The Land of
Promise 1858 samt Days and Nights in the East or

Illustrations of Bible Scenes 1866. Som religies

Digter udmserkede han sig ved dyb Felelse og
lykkelig Formevne. Hans Night of Weeping
1846, Morning of Joy 1852, Hymns of Faith
and Hope, 3 Bd. 1857—66, som alle udkom i

flere Oplag, foreligge i samlede Udgaver fra

1871, 1875 osv. Blandt hans senere Digtninger

kan nsevnes The Song of the new Creation and
other Pieces 1871, My old Letters, a Poem 1876,

Hymns of the Nativity 1878, Songs of the Ran-
somed 1888, Songs of Love and Joy 1888, Crow-
ned with Light 1889, Until the Daybreak and
other Hgmns 1890. A. S. P.

Bonaventura, hvis egtl. Navn var Gio-
vanni Fidanza (Fidenza), fedtes 1221 i den
lille ital. By Bagnorea. Efter at have nydt
Undervisning hos sin Fedebys Fransiskanere
optoges han, formentiig 1238, i denne Orden,
i hvilken hans Ydmyghed, Askese, Begavelse
og Energi snart skaffede ham en anset Stilling.

1242 eller 43 sendtes ban til Paris og nod, efter

eget Sigende, Undervisning af sin Ordensbroder,
Alexander Halesius, og maaske af Johannes

fra Rochelle. Fra 1248 holdt B. Forelassninger

over Lombarderens Sentenser og derpaa som
Licentiat over den hi. Skrift; 1257 blev han
Dr. theol. Hans Ry for Laerddom blev kan
overgaaet af hans Berammelse for strenge
Saeder og alvorlig Gudsfrygt. Alexander Hale-
sius skal om B. have sagt: >I Broder B. synes
Adam ikke at have syndet.< Da Dominikaneren
Thomas fra Aqvino kom for at se de Boger,
hvoraf B. este sine dybe Tanker, pegede denne
paa sit Kruciflks. — 1257 udnaevntes B. til

Ordensgeneral. Som Fransiskanernes Leder
viste han Strenghed mod Abbed Joakims Lsere-

afvigelser og styrede Ordenen med stor Dygtig-

hed under Datidens farlige Brsendinger af indre
Brydninger og ydre Farer. Skent han segte

at fere Ordenen tilbage til >den hejeste Fat-
tigdom< og principielt holdt fast paa Grund-
ssetningen om Ejendomsleshed, indvendte dog
Ordenens Rigorister meget mod hans Regi-

mente. Han forsvarede sin Orden mod Pariser-

Universitetets Angreb paa Tiggermunkene, op-
muntrede dens Mcdlemmer til Studier og apo-
stolsk Virksomhed og forkiarede dens Grund-
saetninger i Skriftet Determinationes qvwstionum
circa regulam Francisci. 1265 tilbed Clemens
IV ham forgaeves iErkestolen i York. Hans
Indflydelse skal det skyldes, at Kardinalerne
1271 efter en 3 Aars Vakance valgte ^Erke-
diakonen af Liege (Gregor X) til Pave, der
1273 til Tak ophejede sin gamle Pariserlaerer

til Kardinal og Biskop af Albano. Som saa-

dan drog B. til Kirkemedet i Lyon, hvor han,
efter energisk at have virket for en Union
mellem Ostens og Vestens Kirker, dede 15.

Juli 1274. Allerede i sin Levetid var han
elsket som faa, og efter hans Ded ansaa
mange ham for Helgen, og der taltes om Undere
ved bans Grav i Lyons Fransiskanerkirke. 1482
optoges han offlcielt af Sixtus IV paa Helgen-
listen, Sixtus V indfojede ham 1587 i Raek-

ken af K.s Laerere, og Efterverdenen kaldte
ham Dr. seraphicus. — Som Mystiker er B.
mindre selvstsendig end Victorinerne, og som
Skolastiker mangier han Thomas fra Aqvinos
Tankekraft. B. havde som segte Discipel af Frans
forst og fremmest 0jet rettet mod det prak-
tisk opbyggelige ; han var >enjohanneisk Natur<

.

Han er et fuldtledigt Udtryk for sin Tidsalders
Religiesitet og Teologi, udmaerket ved sin Aands
Rigdom og Omfang, ved den Ligevsegt, det
mystiske, asketiske og skolastiske Element ind-
tager i hans Anskuelse, videre ved sin Kserlighed

til den hi. Skrift og Naturens store Bog samt
sin af Forstand, Fantasi og Felelse lige praegede

Fremstillingskunst. Som Repraesentantforlnder-
lighedens Fromhed blev B. hejt vaerdsat af Luther,
skent han som Talsmand for Mariedyrkelsen,
som Apologet for Celibatet, Transsubstantia-
tionen og andre rom.-kat. Yndlingslserdomme
ikke lidt har befordret de hierarkiske Interesser.

Isaer var B. nidkser for Madonnas iEre. Han
paabed, at Klokkerne i Minoriterkirkerne skulde
ringe til >Angelus< til Minde om Engelens
Hilsen til Himmeldronningen, for at hun ikke
skulde staa tilbage for Jordens fagre Kvinder,
der ved Aftenstid hilstes af Troubadourer. — Det
beremteste af B.s mystiske Skrifter er Itine-

rarium mentis in Deum, hvori han saetter den
mystiske Kontemplation over den mskl. Viden-
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skab og viser, hvorledes Menneskeaandcn ved
at gaa ind i sig selv gradvis hsever sig fra

Beskuelsen af den egentlige Verden (som Spejl-

billede af den hejere) til Ekstascn (excessus

mentalis et mysticus), Blandt hans overvejende
skolastiske Skrifter maa narvnes den viden-
skabelige Dogmatik Breoiloquium og det popu-
late Centiloquium, samt hans Kommentar til

Lombarderens Sentenser og De reductione ar-
tium ad theologiam, en systemat. Inddeling af

alle Videnskaber, blandt hvilke Teologien ind-

tager ferste Plads. En Slags officiel Biografl

af den hi. Frans skyldes ogsaa B. (Saertryk

Roma 1880). Han synes at have vreret en
skattet Forfatter 1 Nordens Birgittinerklostre.

Allerede i det 13. Aarh.s Slutning oversattes

hans Meditationes vita Christi paa Sv. til

Opbyggelsesbog i Vadstena Kloster. Et Stykke
skulde >lasas til bordz om palmsdnedagh om
qwallen<, et andet >om manedax qwallen i

dymbelwiku< osv. Fra Sv. oversattes siden

dette Arbejde paa Dansk. — B.s Vserker ere

udgivne 1588—96 i 8 Bind i Bom; 1882 be-

gyndte Fransiskanerne en ny Udg., hvoraf 7

Bind vare udk. 1892 (Anton-Maria da Viccnza,

Vita di S. B., Roma 1874; Prosper, La scola-

stique et les traditions franciscaines, St. B.,

1886; Preger, Gesch. der Mystik I, 251 f.;

Hollenberg, Studien zu B., Berlin 1862; samme,
B. als Dogmatiker i Stud. u. Krit. 1868; Krause,
Die Lehre des hi. B. fiber die Natur der
korperl. u. geistigen Wesen, 1888). H. L.

Bonde, Biskop i Slesvig 1266—82, blev bispe-

viet af iErkebiskop Jacob Erlandsen, som 1266
opholdt sig i Slesvig. Den pavelige Legat Guido
gjorde Biskop B. til Dommer i Biskop Tyges
Sag med Munkene i 0m.
Bonde, Atzer, se Atzer Bonde.
Bondekrig, se Luther.
Bonet-Maury, Amy Gaston Charles Augnste,

protest. Teolog, f. i Paris 2. Jan. 1842, tog 1867
den teol. Baccalanreusgrad i Strasbourg, var
Prsest i Dordrecht 1869—72 og i Beauvais
1872—76. 1877 blev ban Prsest i St. Denis,

1881 teol. Prof, i det protest. Fakultet i Paris.

Han har bl. a. udgivet khist. Monografler om
Geert de Groot (Paris 1878), den eng. Unita-

rismes Oprindelse (Paris 1881), >De 12 Apostles

Lterdom* (1884) og en Redegerelse for Religions-

kongressen i Chicagos Arbejde (Paris 1895).

Bonqhi, Rnggero, ital. Politiker, f. i Napoli
21. Marts 1826, d. i Torre del Greco 22. Okt.

1895, blev i sin Ungdom indviklet i de revolu-

tionsere Bevsegelser, hvorfor han maatte flygte

fra Napoli. 1858 udgav han en Overs, af Platons

Dialoger, senere ogsaa en Overs, af Aristoteles's

Metafysik. 1859 blev han Prof, ved Universitetet

i Pavia, men efter meget kort Tids Forleb op-

gav ban dette Embede for at vsere Sekretser hos
L. C. Farini, Emiliens Diktator. 1861 modtog
han atter et Professorat i Torino; 1865 blev han
Prof, i Firenze, 1866 i Milano og 1870 i Bom.
I Rom docerede han den gl. Hist.; ved de
andre Universiteter havde han vseret Lterer i

gr. og lat. Literatur. 1860 blev han Med-
lem af det ital. Parlament, og 1874—76 var
han Undervisningsminister i Kabinettet Min-
ghetti. Som Politiker var han konservativ

udcn at vaere klerikal. Han har, dels i Af-

handlinger i Nuooa Antologia, dels i forskl.

Lejlighedsskrifter (Pio IX e il Papa futuro,

1877 ; Leone XIII e Vltalia, 1878), givet Indheg
i de kirkl. Stridigheder i Italien. 1889 skrev
han et Vita di Gisu.

Bonifatius. Paver. B. I (418—422) blev,

efter Biskop Zosimus's Dad, af en Del af
det rom. Prtesteskab valgt til rom. Modbiskop
over for ^Erkedegnen Eulalius, der var kaaret
af et andet Parti. Han var Sen af en
rom. Prsest. Efter sit Valg maatte han
forlade Bom, og ferst efter at han (419) var
anerkendt af Kejser Honorius, kunde ban vende
tilbage til sin Bispeby. Derpaa udstedte Hono-
rius, tilskyndet af B., en kejserl. Forordn. om,
hvorledes man herefter skulde forholde sig,

naar de rom. Prsester ikkc vare enige om
Valget; Gratian frakender dog fra sit Standpunkt
denne Bestemmelse al Gyldighed. B. greb
oftere ind i de vesterl. Biskoppers Stridigheder,

i Reglen med stort Maadehold, men det lyk-

kedes ham ikke at faa den rom. Biskops Ret
til at modtage Appellationer anerkendt af

Afrikanerne. En Synode i Carthago 419 for-

bad endog atter alle Appellationer til Dom-
mere hinsides Havet (judicia transmarina)

.

Derimod lykkedes det B., ved Kejser Honorius's
Hjaelp, at faa Kejser Theodosios II til at til-

bagekalde det Edikt, der havde lagt Illyrien ind
under den konstantinopolit. Patriarks Jurisdik-

tion. — B.II (530—532), en gotisk iErkedegn,
maatte ogsaa ferst strides med en Modbiskop,
Grsekeren Dioskur. Men efter Dioskurs Ded (530)

blev han aim. anerkendt, og derpaa gik han i

hej Grad voldsomt frem mod sin Medbejlers
Tilhsengere. Under ham faldt Afslutn. af de
semipelagianske Stridigheder. Han lod de rom.
Praster skriftligt afgive et edeligt Lefte om,
at de efter hans Ded vilde vselge Diakonen
Vigilius til hans Efterfelger. Det var et Ind-

greb i den gotiske Konges Rettigheder, og B.

blev derfor tvungen til at kaste det Dokument, der
indeholdt Prtesternes Lefte, paa Ilden. — B.
Ill (607) havde vteret rom. Diakon og Apocri-

siarius i Konstantinopel, fer han blev Pave. Som
saadan skulde ban bringe Patriarken i Konstan-
tinopel til at give Afkald paa den stolte Titel

>alm. Biskop«, og det lykkedes ham at faa Usur-
patoren Fokas til at anerkende Bom som >alle

Kirkers Hoved.. — B. IV (608—615) var B.

Ill's umiddelb. Efterfelger, men Pavestolen
havde staaet ledig i 10 Maaneder. Ogsaa han stod

i venligt Forh. til Fokas og fik af denne overladt

Pantheon, der derpaa blev omdannet til en
Kirke og viet til Guds Moder og alle Martyrer.

Han fulgte med virksom Deltagelse den kirkl.

Udvikling i Gallien og bl. Angelsachserne. —
B. V (619—625) skal have vseret en Napoli-

taner af Fedsel. Ogsaa han greb ind 1 de
angelsachsiske Kirkeforh. og gjorde 625 Canter-

burys jErkebiskop til Britanniens Metropolit.
— B. VI (896) blev, trods sit daarl. Rygte,

Pave efter Formosus's Ded, men han regerede

kun 15 Dage. — B. VII (974, 984—985) blev

ophejet til Pave af Crescentius (974), men efter

6 Ugers Regering maatte han flygte til Konstan-
tinopel. 984 vendte han tilbage til Rom og tog

Magten fra Johannes XIV, der dede af Suit eller

Gift i Engelsborg. Men efter 11 Maaneders Rege-

ring blev B. VII, der af en samtidig kaldes

»det frygtelige Uhyre«, myrdet, og hans Lig

23*
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blev slaebt gennem Roms Gader. — B. VIII

(1294—1303) hed oprindelig Benedetto Gae-
tani. Efter i Paris at have studeret borgerl.

og kanonisk Ret fik kan et Kannikedomrae i

Todi, senere Prsebender i Lyon og Rom, og
blev derpaa den rom. K.s Advokat og Notar.

1281 blev ban Kardinal-Diakon, 1291 Kardinal-

Presbyter. Som Kard. blev der betroet ham
fl. vigtige polit. Missioner, og han indtog en
fremskudt Plads i Kardinal-Kollegiet. Han
raadede Colestin V (se d. Art.) til at give Af-

kald paa Tiaraeu og blev derpaa selv valgt til

Pave i hans Sted. 1 Modsaetn. til sin For-

gtengcr var han en pragtlysten og verdensklog

Mand, og hans Papat var opfyldt af politiske

Stridigheder. Straks efter sit Valg blev han
indviklet i en heftig Fejde ined et Par Kar-

dinalcr af Skegten Colonna, der fra dercs faste

Borg i Palestrina klagedc over, at alt var til

fals i Rom. For helt at knusc den stolte

Adelssla;gt praedikede B. et Korstog mod
Palestrina, og tilsidst maatte Colonna'erne

med Strikker om Halsen bede ham om Naade,

og der blev stroet Salt paa Palestrinas Ruiner
som i sin Tid paa Carthagos. Derpaa for-

kyndte han (1300) et Jubelaar, der kaldte store

Skarer til St. Peters By og indbragte B. baade JEre

og Penge. Men den Hyldest, der i Jubclaaret

blev vist ham, gjorde ham svimmel. Han
forvandlede Tiaracn til en Dobbeltkronc som
Tegn paa Pavedommets dobbelte Magt, og bc-

ruset af sin Lykke aabnede han den ska^bne-

svangre Strid med Kong Filip den smukke af

Frankrig. I Beg. af sin Rcgering havde han
gjort sig Umag for at stifle Fred ml. Frankrig

og England for derved at gore et nyt Korstog

muligt, og fra sit Ophold i Paris kendte han
Kong Filip personlig. Men da der baade fra

Frankrig og England indlob Klager over, at

man forsegtc at tvinge de 2 Landes Prasste-

skab til at yde Subsidier til Krigen, udstedte

han Bullen: Clericis laicos, der paa een Gang
blev kundgjort i Frankrig, England og Tysk-

land. Den forbod, under Truscl af Ekskom-
munikation, Leegfolk at krarve Skat eller Af-

gift af Praesteskabet uden ferst at have ind-

hentet Pavens Tilladelsc. Denne Bulle vakte

stor Forbitrelse i Frankrig, men B. VIII viste

ikke desmindre Filip d. smukke sin Velvilje

ved at tillade iErkebiskoppcn af Reims og hans
Lydbiskopper at yde Kongen og Fsedrelandet

Stette i de vanskelige Tider og ved at kanoni-

sere Ludvig IX (1297). Men inden det 14.

Aarh. oprandt, var der kommct en ny Kurre

paa Traaden ml. det fr. Kongedemme og Rom.
B. havde nemlig erklaeret Kong Albrecht af

Osterrigs Valg til tysk Konge for ugyldigt, og

i Dec. 1299 havde Filip og Albrecht sluttet et

Forbund. B., der mente, at han >bar alle

Rettigheder i sit Brysts Skrin<, tog Filip det

meget fortrydeligt op, at han havde indgaaet

Forbund med en Fyrste, hvis Valg Rom er-

klaerede for at vsere ugyldigt, og da Filip gik

voldelig frem mod en pavelig Legat, der havde
brugt staerke Ord om den fr. Konge, tilbage-

kaldte B. ferst alle de Indrommelser, han og
hans Forgaengere havde gjort den fr. Konge,
og derpaa staevnede han alle fr. Biskopper,
Doktorer og Magistre til et Kirkemode i Rom
i Nov. 1302. Tillige udsendte han en ny Bulle:

Ausculta fill, fuld af uaergaaende Angreb paa
Kong Filip og hans Raadgiverc og af stolte

Ord om Pavens Magt og Rettigheder. Denne
Bulle lod Filip brande, og i dens Sted ud-
bredte han en falsk Bulle, der indeholdt Roms
Paastandc i tilspidset Form. Kort for Paaskc
1302 samledc han derpaa for forste Gang i Notre-
Dame-Kirken sine Baroner, K.s Tjenere og Om-
bud fra Kommunerne til Raadslagning, og i disse

>Rigsstaenders< Nservaerelse protesterede han
mod Pavedommets Krav. Derpaa udstedte han
et Forbud mod Udfersel af Penge og Guld fra

Frankrig, og alle Havne og Bjergpasser bleve
bevogtede for at hindre de fr. Proslater i at rejse

til KirkemodetiRom. Hertugenaf Burgund segte

forgseves at maegle ml. Konge og Pave. Paa
Kirkemodet, til hvilket mange Franskmaend
havde indfundet sig, blev der udtalt Band over
enhver, der vilde hindre en troende i at rejse

til St. Peters Stol. Enten under Modet eller

kort efter det udstedte B. den beremte eller

berygtede Bulle Unam sanctum (se d. Art.).

i hvilkcn ban haevdede, at K. ejer »de 2
Svserd«. Samtidig holdt Filip i Paris et Mode
med sine Baroner, Praelater og Legister, og paa
det foreslog han, at B. skulde afsaettes som
Hoeretiker, Simonist og forhaurdct Synder, og
hans Kansler, Guillaume Nogaret, der hadede B.

af hele sin Sja?l, fik med nogle andre Moend
det Hverv, >at gaa til visse Steder for visse

Forretningers Skyld<. Nogaret rejste til Italien,

og kort efter hans Afrejse kom der til Frankrig
en Bulle, i hvilkcn B. mindede Kong Filip

om, at han vilde hjemfalde til Bandlysning,
hvis han fremdeles vovede at hindre fr. Prse-

later i at rejse til Rom. B. naermedc sig

derpaa Albrecht, der nu blev godkendt som
tysk Konge. Dette gav Filip Anledn. til at rettc

nye Anklager mod B. Han tienktc paa at

sammenkalde et Kirkemode til Undersogelse
af B.s Sag, og der blev i hele Frankrig ud-
sendt kongeligc Agentcr, som skulde tvinge

alle Prselater til at stille sig paa Kongcns
Side. Imidlertid forberedte B. sig til 8. Sept.

i Anagnis Domkirke at slynge Bandstraalen
mod Kong Filip. Men 7. Sept. ved Aftenstid
trangte Nogaret ind i hans Sovevaerclsc, og B.

blev i de folgende Dage vogtet som en Fange i sit

eget Palads. Folkestemningen vendte sig imidler-

tid efter 2 Dages Forlob, og saa maatte Noga-
ret og de fremmede forlade Anagni. Derefter
rejste B. til Rom for at tage Hievn over Kong
Filip, men han macrkede snart, at hans Livs-

kraft var brudt, og Harmen over sin Afmagt
og Reedslen for fjcndtligt Overfald gjorde den
86aarige Mand naraten vanvittig. 11. Okt. 1303
dodc han. Hans Lig blev stedt til Hvile i

Peterskirkens Krypte, hvor man endnu finder
hans Kiste, paa hvilkcn hans Skikkelse er
nugget i Marmor. Det skonne Hoved med dc
aedle, men streuge Track ba?rer en Mitra med
Dobbeltkrone. Dante gav >den store Praest«

Plads i sit >Hclvede<, og det hed sig, at

Colestin V havde sagt om ham: »Han skal
komme ind som en Raev, regere som en Love
og do som en Hund<. Af de pavelige Dekre-
taler, der vare udstedte efter Gregorius IX's

Liber extra dannede B. en Liber sextus, der
(3. Marts 1298) blev sendt til de vigtigstc

Universitetcr, og et Par Maaneder for sin Dod
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paabod han ved en Bulle Oprettelscn af et

•aim. Studium< i Rom med alle Fakulteter.

Dervcd fik Rom sit bcromte Universitet, Sa-
pienza. 1294 befaledc B. hvcrt Aar at fejre

de 4 Evangelisters, de 12 Apostles og de 4
store Kirkelsereres Mindedage med dobbelte
Liturgier (W. Drumann, Gesch. B. VIII, I-II,

KOnigsb. 1852). — B. IX (1389—1404) hed op-
rindelig Pietro Tomacelli og stammedc fra

Napoli. Han blev 1389 Urban VI's Efterfolger,

men 1392 maatte han en Tidlang forlade Rom
og sege Tilflugt i Assist. Lidt efter lidt lykkedes
det ham dog at tojle de uroligc Romere, der
maatte give Afkald paa deres republikanske
Friheder; men han kunde ikke bringe de
Fyrster og Folk, der anerkendte Clemens VI
som Pave, til at lade denne falde. 1403 stad-

faestede B. Kong Wenzels AfsaHtelse og Ru-
prechts Anerkendclse. B. flk et daarligt Efter-

msele. Man bcskyldte ham for umsettelig

Havesyge, for at begunstige sine Nepoter og
drive Handel med JubiUcums-Aflad. Fr. N.

Bonifatius, angelsachsisk Missionrer, hed op-

rindelig Wynfrith. Han blev fodt o. 672 i

det sydvestl. Essex. Gennem Praestcr, der kora
til hans Faders Gaard, modtog han tidlig et

sta?rkt Indtryk af Krdm., og det var hans
0nskc at blive Munk. Men hans Fader inod-

satte sig en Tidlang Opfyldclsen af dette 0nske

;

tilsidst flk Wynfrith dog Tilladelse til at

bo i et merliggende Kloster (Adescancastre

;

Exeter?), og sencre kom han til Benedictinerne
i Hnntcelle (Nursling). 30. Aar gl. blev han
prsesteviet, og han robede store Gaver baade
som Praedikant, Sjcelesorgcr og Msegler under
Stridigheder indenfor og udenfor Klostret. Men
hans relig. Vandredrift drcv ham bort fra Hnut-
cclle; han vilde, som Abraham, bort fra sit

Fa?dreland for bl. fremmede at arbejde for

Gnds Rigc og sin egcn Sjrels Frelse.

Forst rejste han til Friesland og meldte sig

hos Kong Radbod, men da han mssrkede, at

der her endnu ikke var Udsigt til at udrette

noget, vendte han hjem til Britannien. Mun-
kene i Hnutcelle sogte at holdc paa ham ved
at tilbyde ham Abbedvserdigheden, men han
afslog deres Tilbud og rejste til Rom, til Gre-
gorius II (718). I Rom ombyttede han sit

angelsachsiske Navn med det lat. Bonifatius

(Wyn o: Lykke; dcn-sidste Del ssettes afnogle
i Forb. med fari, at tale, af andre med fatum),
og paa Gregorius II's Tilskyndelse begyndte
han at arbejde i Thiiringen, hvor der baade
tnengtes til Missionsprsediken og til Organisa-

tion af det Arbejde, de keltiske Missionairer

havde begyndt. Efter en kort Virksomhed der
tog han til Friesland for at hjselpe den gl.

Willibrord, og han virkede sammen med ham
719—722. Derpaa drog han, med Karl Martels
Samtykke, til Hessen, og paa en Basaltklippe

ved Amoneburg grundede han det forste af
de mange Klostre, han kom til at oprettc.

Under et nyt Ophold i Rom sidst i 722 med-
delte Gregorius II ham Bispevielsen, og ved
Foraarstid 723 vendte ban tilbage til Tyskland.
Med et Vaernebrev fra Karl Martel optog han
paany Missionen i Hessen og byggede af Odins-
Egen ved Geismar, som han fseldede, et Bedehus
til jEre for St Peter. Fra Hessen gik han atter

til Thflringen for ogsaa der at ordne de kirkl.

Forh., understettet af Lul fra Malmesbury, der
blev hans Efterfolger, og af Abbedisseu Lioba,

der med stor Dygtighed ordnede flere Klostre.

Ogsaa til Baiern kom han, og der traf han
Sturm, som sencre (744) blev Abbed i Fulda.

732 udnaevnte Gregorius III B. til iErkcbiskop
og sendte ham Palliet, og 738 gjorde B. sin

tredje og sidste Rejse til Rom for at faa Til-

ladelse til at genoptage Missionsvirksomheden.
Men Gregorius III vilde ikke fritage ham for

Ordningen af de forvirrede tyske Kirkeforhold,

og 739 blev han sendt over Alperne med Breve
til Bairerne og Alcmannerne. Med Hertugens
og Stormxndenes Samtykke og Pavens Billigelse

indrettede han 4 Bispedemmer, i Passau, Re-
gensburg, Salzburg og Freising, og ogsaa Thfl-

ringen og Hessen fik nu fast afgrsensede Bispe-

demmer, bl. a. Wurzburg og Erfurt. 742 holdt
han, vi vide ikke hvor, den ferste germanske
Nationalsynode, der var sammenkaldt af Karlo-

man, som onskede Biskoppernes godc Raad
om, >hvorl. Guds Lov og K.s Tugt kunde blive

genoprettet, og det kr. Folk fort til Sjselenes

Frelse <. Synoden, der lededes af B. som /Erke-

biskop og St. Peters Legat, vedtog mange strenge

Bestemmelser mod de Klerikere, der ikke levede

efter K.s Love, og mod alle Levninger af

Hedenskabet; men det var vanskeligt at fore

disse Bestemmelser ud i Livet.

Oprindelig havde Kdln vaeret udset til ^Erke-

soede for B., men en anden Biskop ilk denne
Stol, og B. maatte nejes med at blive Biskop
i Mainz med Titcl af iErkcbiskop (forst 780
blev Mainz jErkessede) og pavelig Legat. Denne
Uordholdenhed fra Frankernes Side smertede
ham meget, og Lengslen efter Missionsgerningen

voksedc paany. 747 holdt han for sidste Gang
Synodc med de frankiske Biskopper, der lovede

at lyde St. Peters Efterfolger og at holde aar-

lige Synoder. S. A. nedlagde Karloman Re-
geringen, og 752 salvedc B. Pepin til Fran-
kernes Konge. Derpaa trak han sig tilbage til

Ensomheden og lod, med Pavens Tilladelse,

Lul, som Korbiskop, tage Del i Styrelsen. Ved
Midsommerstid 753 (eller 754) rejste han til

Friesland, men ved Vintertid vendte han til-

bage til Mainz. Ved Foraarstid 754 (eller 755)

tog han atter paa Missionsrejse, og paa denne
blev han, tillige med 10 Pnester og 40 laege

Kr., dradbt af Hedningerne 5. Juni i Doccum
ved Borncflodens Bredder. Hans Lig gemmes
i Fulda. Englaenderne udmevnte ham til deres

K.s Vsernehelgen ved Siden af Gregorius d. st. og
Augustinus, og Pius IX har 1875 givet Tyskerne
og Englaenderne Anvisning paa under vanske-

lige Forh. at henvende sig til B.

iEgtheden af de B. tillagtc Preedikener (Migne
Ser. Lat. 99) er tvivlsom; derimod have vi

mange Breve fra ham og til ham og fl. Digte

fra hans Haand (JalK, Bibl. Rer. Germ. HI).

Monografier om ham ere skrevne af A. Werner
(Leipz. 1875) og O.Fischer (Leipz. 1881) Fr. N.

Bonifatius-Foreningen er en Forening, der
understotter rom. Kat., som bo 1 protest. Egnc;
altsaa et Modstykke til den protest. Gustav-

Adolfs-Forening. Den blev stiftet paa de rom.-

kat. Foreningers 3. Generalforsamling i Regens-
burg 1849, og Grev Joseph von Stolberg var
dens ferste President. Statuternc bleve opsatte

i Regensburg, udvidede i Sept. 1849 i Paderborn
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og endelig fastslaaede paa den 4. rom.-kat.

Generalforsamling i Linz 1850. 5. Juni s. A.

holdt B.-F. sin forste Generalforsamling i Fulda.

Da Grev Stolberg dode 1859, ledede Biskop Kon-
rad Martin af Paderborn Foreningen til sin Dad
(1879). Indtil 1872 havde Foreningen indsamlet

o. 47s Million Beichsmark; indtil Udgangen af

1879 havde den til Kirker og Skoler i protest.

Egne brugt over 7
1
/: Million Beichsmark; 1892

—94 samlede den over 275,000 Beichsmark.
Siden 1853 har den i >B.-Blatt<, der udgaar fra

Paderborn, Foreningens Midtpunkt, haft et

Organ; siden 1860 udkommer der et sterligt

>B.-Blatt< for Schlesien. Efter 1867 blev der
dannet >B.-F.< bl. den studerende Ungdom
(B.buch oder St. B. und sein Verein, Paderborn
1873). Ft. N.
Bonifaz, St., Benedictiner-Abbedi i Munchen,

stiftet 24. Nov. 1850 af Kong Ludvig I af Baiern
» til Minde om den store Nytte, som Benedicts

Orden i saa mange Aarh. har gjort K., Staten

og Videnskaberne< . St. B.s niestferste Abbed
(1854—72) var Daniel Bonifaz Haneberg, der
dode som Biskop af Speier. Abbediets Kirke
er den skoune >Basilika<, som Baurath G. F.

Ziebland fra Begensburg byggede (1835—50)

med Basilikacn i Monreale som Forbillede; ved
den indre Udsmykning fulgte man S. Lorenzo
og Sta Maria in Trastevere i Bom og S. Apolli-

nare i Bavenna (B. Stubenvoll, Die Basilika

und das Benedictinerstift St. B. in Munchen,
Munchen 1875).

Bonin, Ulrich Bogislaus von, f. i Cortzin

ved Coslin (i Bagpommern) 28. Sept. 1682, blev

18 Aar gl. Soldat, men efter 10 Aars Krigs-

tjeneste gik han, under Paavirkn. af A. H.

Franckes og John Bunyans Skrifter, til Halle

for at studere Teol. Han opgav imidlertid det
teol. Studium og blev Hovmester i det rigs-

grevelige Hus Bcuss-Ebersdorf i Ebersdorf. I

den Egenskab opdrog han Grev Heinrich XXIX
og hans Soster, Erdmute Dorothea, der blev

gift med Zinzendorf. Da Henrik XXIX over-

tog Styrelsen, blev v. B. hans >Bath«, og som
saadan dode han 9. Jan. 1752. Han udgav 1727,

under Pseudonymet Theophilus Pomeranus,
>Gottgeheiligte Poesien«, bl. hvilke den afH. A.

Brorson oversatte Psalme: >DenVej, dugikst i

Kors og Trang< Andes. Hans Digte ere samlede i

»Des sel. B.s crbauliche Schriften, mit vor-

angestelltem Lebenslauf< (3. Aufl. Leipz. 1760).

Bonitbo, se Bonizo.
Bonivard, Francois, >Fangen paa Chillon<,

var Prior for Abbediet St. Victor ved Geneve.

Han blev fodt 1493 i Seyssel ved Bhone og
kunde, ifelge sin Byrd og sin Sltegts Traditioner,

have gjort Krav paa fierc og betj'deligere Prae-

bender end St. Victor. Men Hertugen af Sa-

voyen flk ved Intriger sin Fatter, Fyrstbiskop
Jean af Geneve, sat i Besiddelse af de andre
Bcneficier, der tilkom B. I sin Harme herover
sluttede B. sig til Savoyens Modstandere i

Gendve, og da Hertugen kom til Byen, fandt

B. det derfor raadeligst at flygte (1519). Paa
Flugten flk to faiske Venner ham til at give

Afkald paa Prioratet St. Victor, og derpaa ud-
leverede de ham til Hertugen, der holdt ham
i Fsengsel 20 Maaneder. Efter Boms Plyndring
1527 kom han dog atter i Besiddelse af St.

Victor, og i den folgende Tid tog han Del i de

smaa Krige, som Geneve forte. Efter forskl.

Eventyr blev han 26. Maj 1530 paany taget
til Fange og fort til Slottet Chillon ved Gen&ve-
Soen. I Begyndelsen var hans Faengsel taaleligt,

men 1532 blev han indelukket i Slottcts >dybe
Kaelderhal< (jfr. Byrons >Fangen paa Chillon*).

1536, da Bernerne erobrede Pays de Vaud og
bragte Geneve Undsaetning, flk B. sin Frihed
og til Erstatning for Prioratet fri Bolig, Aar-
penge og en Plads i de 200's Baad. Derpaa
giftede han sig, efter et lesagtigt Levned, 4
Gauge i Trek, sidst med en forhenv. fr. Nonne,
der, til Straf for sit iEgteskabsbrud med en
forhenv. Munk, blev syet i en Seek og kastet
i Rhone. 1570 dode B., svaekket paa Sjael og
Legeme. Han har udfoldet en rig Forfatter-

virksomhed, der omfatter Digte og Kroniker
om Geneves Historie til Bef. ; disse udmaerke
sig mere ved Vid og Lune end ved hist. Paa-
lidelighed. Fr. S.
Bonizo (Bonitho), Biskop af Sutri, f. i

Cremona o. 1045, sluttede sig allerede som
ung Kleriker til Patarinerne (se d. Art.) i Cre-
mona og Piacenza. 1075 eller 76 blev han
Biskop af Sutri, men da han var en afgjort

Tilhamger af Gregorius VII, blev han 1082
faengslet af Henrik IV og overgivet til Mod-
paven, Wibert af Bavenna. Senere kom han
dog paa fri Fod og fandt da Ly hos Mark-
grcvinde Matilde. 1086 blev han af Pata-
rinerne i Piacenza valgt til Byens Biskop, men
forst 1089 kom han i Besiddelse af sin Bispe-
stol, og samme eller naeste Aar dode han 14.

Juli efter at vaere forjaget og lemlsestet af sine

Modstandere. I sine Skrifter optraeder B. som
en ivrig Partigaenger for Grcgor VII og hans
kirkepolit. Program (C. Mirbt, Die Publizistik

im Zeitalter Gregors VII, Leipz. 1894).

Bonn. Efter at Rhinlandene vare tilfaldne

Preussen, besluttede Friedrich Wilhclm III at

oprette et Universitet til dennc Landsdels
Tarv. Efter nogen Vaklen ml. KSln og B.

valgte han den sidste By til Saedc for det nye
Universitet, og fra Aachen udsendte han 18.

Okt. 1818 en Befaling om, at der i B. skulde
oprettes en Hojskole >for at fremme og ud-
brede sand Fromhed, grundig Videnskabelig-
hed og gode Saeder i den studerende Ungdom<

.

Bl. de ferste Professorer var A. W. Schlegel
og E. M. Arndt, de protest. Teologer Lucke og
Augusti og den rom.-kat. Teolog Hermes. Da
den gl.-kat. Beviegelse kom frcm, blev B. et af
dennes Hovedsaeder. Her virkede F. H. Beusch,
J. Langen og Kampschulte, og her opslog den
forste gl.-kat. Biskop, J. H. Reinkens, sin Bolig.

1 B. holdt Gl.-Kat. deres forste Synode (1874)
og fl. af de folgende, og der afholdt de ogsaa
2 saakaldte Unionskonferencer 1874 og 75.

Bonnechose, Henri Marie Gaston de, fr.

Kardinal, f. i Paris 30. Maj 1800, var forst

juridisk Embedsmand, men 1830, under Paa-
virkn. af Abbl Bautain, opgav han sin verdsl.

Lobebane og studerede Teol. i Strasbourg.
Efter at vaere viet til Diakon blev han af
Kard. Rohan kaldt til Besancon som Lterer i

gejstl. Veltalenhed, og efter Rohaiis Dod do-
cerede han Historie og Retorik ved Pnestesemi-
nariet i Strasbourg. 1834 blev han praesteviet,

og som Praedikant blev han i hej Grad paaskonnet.
Han prcedikede i Paris og Cambrai, og 1843
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fioldt han Adventspredikener i S. Lnlgi dei

Francesi i Rom. 1847 blev han Biskop, ferst

i Carcassonne, siden i Evreux, 1858 ^Erke-

Jiiskop af Rouen og 1863 Kardinal og Senator.

Han var en dygtig og nidkcer Biskop og en
-djaerv Talsmand for K.s Rettigheder; som
Senator forsvarede han Pavens verdsl. Magt.
Han dode 28. Okt. 1883 (L. Besson, Vie du card.

•de B. I—II, Paris 1887.)

Bonner, Edmund, eng. Biskop, f. 1496, skal

have vseret Sen af en eng. Priest. Han blev

Kapellan hos Wolsey, og 1533 rejste han til

Rom i Anledn. af Henrik VlII's Skilsmissesag.

4. April 1540 blev han viet til Biskop af

London. Under Henrik VIII var B. Medlem
af det Parti, der lededes af Gardiner og Nor-
folk, men under Edvard VI gjorde han Ind-

sigelse mod Cranmers Homilier og den Ret-
ning, den eng. Ref. da tog. Derfor blev han

* {1549) afsat og kastet i Fsengsel. Under
Maria den blodige kom han ud af Frengslet

og blev Sjslen i det reaktiomere, rom.-kat.

Parti. Han gcnindferte Messen i St. Pauls-

kirken, godkendte Pavens Overhojhed og for-

fulgte og brandte mange Tilhxngere af Ref.

Under Dronning Elisabet blev han (1559)

paany afsat som Biskop af London og dode i

Fsengsel 5. Sept. 1569.

Bonnet. 1) Charles B., schweizersk Natur-
forsker f. i Geneve 1720, d. paa sit Landsted
ved Geneve-Soen 1793, er mest bekendt ved
sine naturfilos. Spckulationer og sin apologetiske

Fremstilling af Forh. ml. Aabenbaringen og
Naturvidenskaben. I sit Essai de psychologic,

udgivet 1754 — s. A. som Voltaire kom til

Geneve — vilde han overbevise Verden om, at

Krdm. er den bedste Filos., fordi den er et

Udtryk for den fuldkomne Fornuft. 1760 ud-
gav han i Kbhvn, paa den dske Konges Be-
kostning, sit Essai analytique des facultis de
I'dme, der tilsidst (1769) blev efterfulgt af hans
Hovcdvserk: ldtes sur Vitat futur des itres

vioants ou palingenisie philosophique, i hvilket

han udvikler sin Tanke om de mskl. Vaeseners

Fuldkommengarelse i en ny Tilvserelse. Vort
Legeme indeholder efter hans Opfattelse Spiren

til et nyt Legeme og en Sjsel, der vil udvikle

sig under andre Vilkaar, og Erindringen skal

danne Baandet mellem den forste og den
anden Tilvserelse. Bogen slutter med nogle

Recherches sur le Christianisme, i hvilke Forf.

gar Regnskab for sin kr. Tro. Lavater over-

satte en Del af dette Vaerk paa Tysk og til-

eguede den jodiske Populaerfilosof Moses Men-
delssohn Overs, med en Opfordring til at

gendrive Bogen eller blive Kr. B. stod i liv-

Iigt Brevskifte med Albrecht von Haller, og
det var til B., at Joh. von M Oiler 1782
skrev det bekendte Brev, i hvilket han kalder

Kristus Verdenshistoriens Midtpunkt. Fr. N.
— 2) Jules B., fr. Kirkehistoriker, er fadt

i Ntmes 30. Juni 1820. Oprindelig var han
bestemt for Skranken, men hans Protestan-

tisme bragte ham til med Forkserlighed at sysle

med Reformationstidens Hist., og han var i

mange Aar Sekretaer for La sociiti d'hist. du
protestantisme francais. Han vandt 1850 Dok-
torgraden for en Afhdl. om Olympia Morata
(4. Udg. 1865), udgav 1854 Lettres francaises

de Calvin, 1863 et Skrift om Aonio Paleario,

og 1882 Louis de Marolles's Mimoires fra det
nantiske Edikts Ophtevelsestid. Endvidere har
han udgivet 3 Raekker Rtcitt du seiziime siecle

(1864—86). Han dode i Paris i April 1892.

Bonnevie, Jakob Aall, norsk Skolemand,
er fadt i Kristiania 31. Dec. 1838. 1862 blev
han Adjunkt ved denne Bys Katedralskole,

1865 Overlserer ved Kristianssands Katedral-

skole, 1872 Skoledirektar i Trondhjems Stift.

Han har siddet i Stortinget og veeret Med-
lem af dettes Kirkckomite, og 1889—91 var
han Medlem af det Stang'ske Ministerium. B.

har haft vsesentlig Del i den sidste Menneske-
alders Skolereformer i Norge, og han har ud-

foldet en betydelig Virksomhed som psedagogisk

Forfatter (>FolkeskoIens Undervisningsgen-
stande< Kra. 1892).

Bonnns, Hermann, Lubecks Reformator, er
fadt 1504 i Quackenbruck i Fyrstendammet
Osnabruck. 1523 blev han immatrikuleret i

Wittenberg og sluttede sig noje til Luther og
Melanchthon. Et Par Aar senere hare vi, at

han virkede i Greifswald og var en af de
Msend, der holdt Universitetet der oppe. O.
1527 blev han Lserer for Frederik I's Son, Prins

Hans, for hvem han skrev en lat. Grammatik.
1530 blev han Rektor i Lubeck, og Aaret efter

fik Bugenhagen ham gjort til >Superattendcnt<

i Lubeck, og som saadan var han i haj Grad
virksom for Ref.s Gennemforelse i Hanse-
staden. 1535 gav han Made paa det Konvent,
som Lubeck, Bremen, Hamburg, Bostock, Stral-

sund og Luneburg holdt i Hamburg for at

enes om en failles Optreden over for Papi-

ster, Gendobere og Sakramenterere. 1543 tog

han Del i Ref.s Gennemforelse i Byen og
Stiftet Osnabruck, og selv til Stiftet MQnster
naaede hans reformerende Virksomhed. 1539
udgav han en plattysk Katekisme, og han har
ogsaa stor Fortjeneste af den plattyske Psalme-
literatur, som han gennemsaa og >korrigerede<.

(Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied III,

2, 735 f.). Han synes selv at have forfattet:

>Fred gift vns, leue Here< (Wackernagel III, 2,

733), et Akrostikon paa >Frederick kOning
tho Denmerckc. Under de polit. Uroligheder i

Lubeck viste han stort Mod ogFasthed; 1535

fik han den augsb. Konfession godkendt som
Lsereregel for Lubecks K., og Gendoberne fandt

altid i ham en slagfrerdig Modstander. Der blev

fra Hamburgs og Luneburgs Side gjort Forsog
paa at vinde denne betydl. Arbejdskraft, og
fra Danmark kom der Tilbud om Bispestolen

i Flensborg, men H. B. vilde blive i Lubeck,
og der dade han 12. Febr. 1548. Fr. N.

Bonomelli, Geremia, ital. Biskop, er fadt i

Neboline i Stiftet Brescia 22. Sept. 1831; 1871

blev han Biskop af Cremona, og som saadan har
han gentagne Gange vakt en Del Opsigt. I et

Par Hyrdebreve (Proprieta e socialismo; Ca-
pitate e lavoro) har han vist en hos ital.

Pralater sjselden Forstaaelse for det sociale

Spargsmaals Betydning, og 1889 skrev han i

Rassegna Nazionate en Artikel (Roma e Vltalia

e la reatta detle cose, pensieri di un prelato

Italiano), der ogsaa udkom i Sau-tryk og fandt

stor Udbredelse. Deri hsevdede han, at Italien

urauligt kunde give Slip paa Byen Rom, og
tilraadede en Forsoning ml. Vatikanet og Kviri-

nalet. 31. Marts 1889 skrev Leo XIII et skarpt
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Brev til Biskoppen af Brescia, hvori han ud-

talte sin Harme over denne Bog og over, at Forf.

vovede at optrsede som Roms Raadgiver; og
Flyveskriftet kom paa Index. Paaskedag 1889

vedgik B. paa Praedikestolen i Cremona, at ban
var Forf. til den angrebne Bog, men som en
anden Fenelon bred han Staven over sit Vark og
underkastede sig Pavens Fordemmelse. Fr. N.

Bonosus, en illyr. Biskop (rimeligvis i Sar-

dica) i sidste Halvdel af 4. Aarh., hertc, som
HeWidius, at Maria efter Jesu Fedsel havde
fedt Josef fl. Bern. Hans Sag kom for paa en

Synode i Capua 391— 92, der suspenderede
ham. Senere blev han fordemt og dannede da
et eget kirkl. Samfund, Bonosianerne eller

Bonosiakerne, der holdt sig til det 7. Aarh.
Bonsdorff, Jacob, finsk Teolog, f. 1763 i

Borga, Student i Abo 1779, Mag. i Upsala 1785,

Docent i orientalsk Lit. i Abo 1786, teol. Prof.

1807, emeritus 1829, d. i Abo 13. Marts 1831.

B. var en af Finlands beramteste Teologer i

hans Tid. Foruden at han forsegte sig i Aiste-

tiken, anstillede han Undersogelser over Sep-

tuaginta-Tekstentil Jesaja (1786—1807), der, Iige-

som hans Anmaerkninger til den finske Bibel-

overs. (1824—29), er et filol. Arbejde af Rang.
Videre bar han udgivet Psalmerne i metrisk
Overs, med ekseget. Anma?rkninger(1825), samt
Ijob i metrisk Overs. (1830). I Arbejdet Theoria

mentis humance revelatione excaltce (1791—1807)
fremhseves, stik imod Oplysningsfilosoferne, den
kr. Religions Betydning for den hejere, aande-
lige Kultur. Et veerdifuldt Arbejde er Con-
spectus sciential pastoralis (1811, nytOpl. 1813)
ligesom hans >Utkast till afhandlingar ofver

den kr. larans fornSmsta sanningar<. A. N.
Bonwetsch, Gottlieb Nathanael, tysk Kirke-

historiker, er fedt i Norka i Rusland 17. (5.)

Febr. 1848, studerede i Dorpat og blev prwste-

viet 1871. Efter lsngere Studieophold i Got-

tingen og Bonn blev han 1882 ekstraord. og
1883 ord. Prof, i Dorpat. Nu er han Prof, i

GOttingen. Bl. hans Skr. maa fremhaeves: en
Undersegelse om Tertullians Skr.s Kronologi
(Bonn 1878) og >Die Gesch. des Montanismus<
(Erl. 1881); 1891 udgav han Methodios af

Olympos's Skr. og for Tiden udgiver han, sam-
men med H. Achelis, Hippolytos's Vrerker for

Berliner-Akademiet (I, Leipz. 1897). Som For-
studie til Udg. af Hippolytos bar han i >Texte
und Untersuchungen<, Neue FolgeI(1897) ud-
givet en Afhdl. om Hippolytos's Kommentarer
til Daniels Bog og Hejsangen. Fra 1897 redi-

gerer han, sammen med R. Seebcrg, Tids-

skriftet >Studien zur Gesch. der Theol. und K.«.

Book of Common Prayer, d. e. Aim. Bonne-
bog, indeholder den anglikanske K.s Liturgi

og bruges ved dens Gudstjeneste baade af

Prsesten og Menigheden. Efter Tabcller over de
til den daglige Ltesning bestemte Skriftstykker

(lectio continua) falge Ritualer for den daglige

Morgen- og Aftengudstjeneste, Litaniet, Banner
ved sserlige Lejligheder, Kollekter, Epistler og
Evangelier, Ritualer for Nadver, Daab (med en
lille Katekisme), Konflrmation, Brudevielse,
Sygebesag, Bcgravelse og Kvinders Kirkegang,
Davids Psalmer, Banner til Ses, Ritualer for Dia-

kon-, Preeste- og Bispeordination og endelig

de 39 Artikler.

Den blev under Edvard VI udarbejdet efter

evgl. Grundsstninger paa Grundlag af nogle
af den engelske Kirkes gamle Liturgicr, der
stammede fra de oldkirkelige, og udnuerker
sig ved et rigt bibelsk Indhold, en skonsom
kirkl. Sans og et rent, redelt og velklingende

Sprog. Ved den ferste Affattelse, af 1549, der
skyldtes Cranmer og fl. Medarbejdere (The
first Prayer-Book of King Edward VI, optrykt
i The Ancient and Modern Library of Theol.

Lit), benyttedes den Liturgi, som Melanchthon
og Bucer havde udarbejdet for Fyrst-iErkebiskop
Hermann af Koln med Luthers gudstjenstlige

Ordning for Brandenburg og Nurnberg som
Forbillede. Der var i den bevaret nogle uevgl.

Elementer. Nadverritualet var prajget af den
luth. Opfattelse. I den reviderede Form, af
1552 (optrykt ssteds som Udg. af 1549), der
var paavirket af de af ref. Flygtninge i Eng-
land anvendte Liturgier, vare de evgl. Grund- #
ssetninger gennemferte, men Nadverritualet

var tilhempet efter den calvinske Lsere. Elisabet

lod atter Bogen revidere, og i den nye Redak-
tion blev der foretaget enkelte ^Endringer, som
betegne en Mellemvej mellem Edvard VI's

forste og anden Prayer-Book; i Uddclings-
ordene i Nadverritualet sammenarbejdedes de
to seldre Formler. Under Karl II blev der
1662 gjort en stor Miengde mindre Foran-
dringer, tildels i rom.-kat. Retning (der

blev f. Eks. sat priest istedetfor pastor og
minister), uden at Bogen dog mistede sit

vssentlige Grundpreg; bl. a. blev der optaget

nogle Lsesestykker af de apokryflske Bager.

1872 bleve Lektionstabellerne reviderede, hvor-
ved Brugen af Apokryferne blev indskraenket,

og Joh. Aab. optaget i Aarets Slutning. Til-

lige blev det tilladt at afkorte Gudstjenesten
paa Sagnedage.

Hovedgudstjenesten begynder med Morgcn-
bannen (Morning Prayer), der bestaar af folg.

Dele: Opfordring til Bod; en aim. Synds-
bekendelse, som Pnesten og Menigheden (knie-

lende) fremsige, og Tilsigelse af Syndernes
Forladelsc ; Fadervor, hvori ogsaa Menig-
heden lydeligt deltager; Ps. 95; Opkesning af
Dagens Lssestykke af G. T. ; Te Deum; I^ese-

stykket af N. T. ; Sakarias's Lovsang (Lk. 1,

68—79) eller Ps. 100; den apost. Trosbekeu-
delse, som synges eller fremsiges; Banner og
Forbenner. Derefter kommer Nadvertjenestcn
(Communion Service), bestaaende af : Fadervor,
Kollekt, de 10 Bud, Ban for Dronningen (Kon-
gen), Dagens Kollekt, Epistel og Evangelium
og den nikaenske Trosbekendelse (paa visse

Dage den athanasianske Bek.). Efter en Psalme
(Hymn) folgcr Prsedikenen, og Altergangen
stutter Gudstjenesten. Aftentjenesten er noget
kortere; i dens Liturgi anvendes Marias Lov-
sang (Lk. 1, 46—55) og Simeons Sang (Lk. 2,

29—32).
B. o. C. P. har vaeret og er af stor Betyd-

ning for det religiose Liv i den anglikanske K.
Den giver Menigheden rig Lejlighed til aktiv
Deltagelse i Gudstjenesten og gor den bekendt
med hele den hi. Skrift; den indholdsrige og
skenne Liturgi er et stserkt Baand mellem alle

anglikanske Mcnigheder over hele Jorden.
Bogen er overs, paa mange Sprog og er ogsaa
af Society for Promoting Christian Knowledge
udg. i dsk Overs, ved Th. G. Repp, Kbhvn 1849
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(F. Procter, A History of the Book of Common
Prayer, 17. Ed. London 1884; H. M. Luckock,
Studies in the Hist, of the B. o. C. P., Lon-
don 1882.) C. E. F.

Jakob I segte at indfere den eng. B. o. C. P.

i Skotland, men uden Held. Efter hans
Ded blev der gjort et nyt Forseg paa at faa

Skotterne til at bruge en P.-B., der var bygget

paa den eng. P.-B.t Grundlag. 1633 udarbejdede

nemlig de skotske Biskopper Maxvell af Ross

og Wedderburn af Dunblane, i Forb. med
^Erkebiskop Laud og Biskop Wren af Norwich,

en P.-B. for Skotland, der stemmede mere med
Edward Vl's ferste P.-B. end med Elisabets;

men da den efter 1637 blev indfort fl. Steder,

vaktc den kun ringe Tilfredshed hos de pres-

byterianske Skotter. Efter at Episkopatet 1689

var ophaevet i Skotland, og Biskopperne for-

,jagne, blev den skotske P.-B. revidcret og flk

sin nuvaerende Skikkelse. De vigtigste af den
skotske P.-B.s Afvigelser fra den eng. ere: I

Nadverliturgien er der en mere udtrykkelig

Ihukommelse af de hellige og troende dode,

som i Edward Vl's P.-B. af 1549; i Daabs-
liturgien er der en saerlig Velsignelse af Daabs-
vandet; i Konflrmationsrituaiet bruges Kors-

tegnet.

Den anglikanske K. i Amerika modtog sine

ferste Biskopper fra Skotland; derfor fulgte

den i Nadverliturgien den skotske P.-B., men
paa andre Punkter den eng. Efter Friheds-

krigen besluttede Amerikanerne at udarbejde

en amerik. P.-B. Dct ferste Skridt hertil blev

gjort paa det aim. Landemode (Convocation) i

Philadelphia 1785, men forst paa Landemodet
1789 blev den amerik. P.-B. autoriseret. Flere

havde ensket at faa en hel ny P.-B., men i

Fortalen til den, som Landemodet 1789 autori-

serede, hedder det udtrykkelig, at den amerik.

K. ingenlunde vil afvige mere fra den eng.

K. i noget vaesentligt Punkt, end de stedlige

Forh. krseve. De vigtigste iEndringer ere: 1)

Sproget er moderniseret; 2) den nikaenske Be-

kcnd. kan bruges i Stcden for den apostolske;

3) i den apostolske Tro kan Leddet om Ned-
farten udelades eller ombyttes med Ordene:
He went into the place of departed spirits;

4) den athanasianske Laerebekend. er udeladt,

og ligesaa Absolutionen ved Sygebeseg; 5)

Presten kan lxse Matth. 22, 37 efter eller i

Steden for de 10 Bud ; 6) enkelte .lEndringer

i Nadverliturgien.

I I Hand blev Edward Vl's ferste P.-B. brugt

i Domkirken Paaskedag 1549, og den blev

trykt til Brug for Irland 1551, uden at der

dog blev gjort noget synderligt for at fremme
dens Indforelse. 1559 paabed Elisabet Brugen
af Edward Vl's anden P.-B. med Tilladelse til

at bruge den paa Latin, fordi der var saa

store Vanskeligheder ved at faa den trykt paa
Irsk, og fordi >kun faa kunde lsese irske Bog-
staverc. Senere blev Elisabets P.-B. oversat

paa Irsk ; ogsaa den blev dog meget lidt brugt.

1649 ophaevede en Parlamentsakt det irske

Episkopat og forbed Brugen af P.-B. i Ir-

land, men 1665 anbefalede det irske Lande-
mode, efter omhyggelig Overvejelse, Brugen af

den eng. P.-B. i Karl H's Form, som derpaa
Aaret efter blev indfert Den irske P.-B. har
en saerlig Liturgi for Takkefesten 23. Okt. i

Anledn. af Opdagelsen af Planen om 1641 at

myrde alle Protestantcr ; en Ben for den irske
Lord Lieutenant, Anvisning til at besege syge,

til at indvie Kirker og Kapeller og til igen at
hellige saadanne, hvor de af en eller anden
Grund ere blevne vanhelligede, osv. 1877, alt-

saa efter den irske Statsk.s Ophoeveise, revi-

derede den irske Synode P.-B. Den athana-
sianske Bekend. blev staaende, men den Rubrik,
deromhandlede dens Brug, blev udeladt; Absolu-
tionen ved Sygebeseg blev udeladt som >ukendt
i gl. Dago ; alle Laesestykker fra Apokryferne
bleve udeladte; det tiilades at sige Uddelings-
ordene ved Nadveren til et helt Hold af Nadvcr-
gaester paa en Gang, >forudsat, at de blivc

sagte enkeltvis til de enkelte, som enske
dette<, osv. Fr. N.

Boos, Martin, f. 24. Dec. 1762 i Baiern,
kom, efter at have gaaet i Skole hos Eks-Jesu-
iterne i Augsburg, til Universitetet i Dillingen,

hvor Michael Sailer dengang virkede. Han
traadte dog farst senere i nejere Forh. til Sailer.

Da han 1794 var bleven Kap. hos sin Fetter
Sailers Ven, M. N. Feneberg i Sceg, gennem-
kaempedc han en haard indre Kamp i Lighed
med Luthers og Sailers, hvorefter han fandt
Hvile i Retfaerdiggorelsen af Troen og fra

Kristus for os fortes til at praedike Kristus i

os. B. blev derved Hovedmand for en relig.

Vaekkelsc, som de rom. Kat. pleje at kalde > After-

mystik<, fordi den forte fra Rom til Witten-
berg; men *B. vilde dog ikke forlade Moder-
kirken, hvor staerk Forfelgelse han end var
Genstand for, navnlig efter at han var bleven
Kap. i Wiggensbach. Han maatte flygte til

Feneberg, der helt var med i Bevaegelsen, men
faengslcdes og demtes til at bo i Augsburg og
repetere sin Teologi. Ogsaa her virkede B.

som Sjaslcserger, men da man nogen Tid efter

hans Frigivelse fra By-Arresten i Jan. 1798
opsnappede et Trostebrev til hans gamlc Kreds,
forfulgtes han fra Sted til Sted, indtil den
aedle Biskop Gall i Linz, en af Sailers Me-
ningsfaeller, aabnede ham et Fristed i sit Stift,

hvor han, navnlig som Sognepraest i Gallneu-
kirchen, fremkaldte en stor Vaekkelse. 1816
kastedes han imidlertid i et haardt Faengsel,

hvorpaa han forlod 0sterrig og vendte tilbage

til Tyskland, hvor han tilsidst blev Prsest i

Sayn ved Koblenz. Men Beboerne her vare
uimodtagelige for hans Pracdiken, og under
bitre Korfelgelscr dode han 9. Aug. 1825.

(Gossner, M. B., Lcipz. 1826). K. T.

Booth. 1) William B., General for >Frelsens
Ha?r<, blev fadt i Nottingham 10. April 1829.

Hans Fader var Medlem af den eng. Statsk.,

men i en Alder af 14 Aar sluttede W. B. sig

til et lidet talrigt metodistisk Samfund (The
New Connexion), og et Aar efter blev han >om-
vendt til Gudc. Sammen med et Par andre
ganske unge Mennesker begyndte han kort

efter at drive indre Mission i sin Fedeby, og
allerede i sit 18. Aar var han en anset Laeg-

praedikant. 1853 blev han Praest i The New
Connexion, og efter en kort Virksomhed i

London rejste han til 0en Guernsey, hvor han
i Lebet af nogle Uger mente at kunne opvise

store Resultater i Form af Hundreder af »om-
vendtc<. Fra Guernsey gik B. videre paa Op-
vaekkeisesrejser, og de metodistiske Aviser kunde
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meddelc, at han i Newcastle i 1 Uge havde
>omvendt< 290, i Sheffield i 4 Uger 663 osv.

Hans Opvaekkelsesmeder bavde dog noget saa

voldsomt ved sig, at Metodisterne bleve aengste-

lige, og da de 1861 nsegtede at bruge ham som
Evangelist og vilde give ham et roligere Ar-

bejde, bred han med dem og virkede herefter

paa egen Haand, understettet af sin Hustru,
Catherine B. (f. 17. Jan. 1829 i Derbyshire,

Datter af en Metodistpnest; d. 4. Okt. 1890),

den veltalende Tolk for the female ministry,

der i et maegtigt Foredrag har udviklet sin Teori

om den Kunst at lefte og frelse Masserne
(How to exalt the Masses). De to .'Egtcfsellcrs

energiske Virksomhcd skabte i Aarenes Lab
en Raekke Missionsstationer, ved hvilke baade
kvindelige og mandlige Evangeiister virkede,

navnlig i den forsomte astlige Del af London
(East London Christian Mission). Af denne
Mission udviklede >Frelsens Hter« sig (se d.

Art.). Efterhaanden optog >General< B., som
han kaldes i sin Egenskab af Frelsens Users

Leder, Afhjselpningen af de sociale Ulykker
paa sit Program, og i det udferlige Skrift In

darkest England and the Way out (London
1890), der var helliget bans nys afdede Hustru
(the companion, adviser and comrade of nearly
40 years, the sharer of my every ambition for

the welfare of mankind), udviklede han sine

socialreformatoriske Tanker (W. T. Stead,

General B., London 1891; F. de L. Booth-
Tucker, The Life of Catherine B., London 1893).
— 2) Catherine B. den yngre, >Marskalkinden<,
er fodt i Yorkshire 16. Sept. 1859. 20 Aar gl.

flk hun af sine Foraeldre det Hverv >at erobre<

Frankrig, Belgien og Schweiz; baade i Frank-
rig og Schweiz gav hendes Virksomhcd Anled-
ning til mange stormende Optrin. 1887 har hun
segtet >Oberst< Clibborn, og dette ^Egtepar
spiller en fremtraedende Rolle i Useren. Fr. N.

Bora, Katarina von, Luthcrs Hustru, til-

herte en gammel, men lidet fremtnedende
Adelsskegt og blev f. den 29. Jan. 1499. I

Tiaarsalderen indsat i Klostret Nimtsch ved
Grimma til Opdragelse, blev hun der indviet

som Nonne 8. Okt. 1515. Greben af det
frigerendc Evangelium, som Luther havde
forkyndt, flygtede bun tilligemed 8 andre
Nonner fra Klostret og tog til Wittenberg, hvor
de ankom i Paasken 1523. Katarina flk Til-

hold hos Juristen Philipp Reichcnbach, i hvis

Hus hun boede i omkring 2 Aar, indtil hun
om Vaarcn 1525 blev gift med Luther; deres
iEgtcskab blev indgaact med forsigtig lagt-

tagelse af alle dengang brugelige Former. Med
sin Husbond levede hun et lykkeligt Samliv,
skent de vare meget forskellige. Hun var
en stolt Kvinde, af en staerk Natur og praktisk
anlagt. Med stor Dygtighed loste hun den
ofte meget vanskelige Opgavc at forestaa sin

Mands store Hus med de mange Kostgaengere.

Efter Luthcrs Ded levede hun som Enke i

meget trange Kaar, indtil hun afgik ved Daden
i Byen Torgau den 20. Dec. 1552 (F. G. Hoff-

mann, K. v. B., Leipz. 1845; M. Meurer, K.
Luther, Leipz. 1873). A. C. B.
Borastns, Gregorius Laurentii, f. i Norr-

koping 1584, kom som ung til Polen, hvor han
uddannedes af Jesuiterne. Sine teol. Studier
afsluttede han i Rom, blev Dr. jur. i Frankrig

og efter Tilbagekomsten til Polen Kong Sigis-

munds SekreUer og siden bans Hofkapcllan
med Kanonikat i Krakau m. m. Hans Dsds-
aar er ukendt Man paastaar, at han er For-
fatter til Svaret paa Karl X's Krigsmanifest

mod Polen. O. A.
Borchardsen, Hans, f. 28. Okt. 1597 i Kbhvn,

Student fra Sore 1613, 1622—29 Lsrer for den
senere Kong Frederik HI, dernsest Sognepr.
ved Frue K. i Kbhvn og 1635 Biskop i Ribe.

Som saadan suspenderede han den ulykkelige

Praest Jergen Friis i Sevel >for at dadle Peni-
tensen<. D. 4. Jan. 1643. A'. T.

Bordas-Demoalin, Jean-BaprJste, fr. Filosof,

f. i Dordogne 18. Febr. 1798, segte at forene

en rationaliseret Krdm. med Begejstring for

den fr. Revolution. I et kritisk Brev Sur
I'iclectisme et le doctrinarisme angreb han V. Cou-
sin og hans Filos.; senere delte han med F.

Bouillier den Pris, der var udsat for det
bedste Skrift om den cartesianske Filos., og med
Faugere Akademiets Belenning for en Under-
sagelse af Pascals Skrifter. Uden at ville vaere

Protestant brad ban med Romerk.s Lere og
udviklede, navnlig i Essais sur la Riforme
catholique (Paris 1856), sine Anskuelser om K.s

Demokratisering, om Prestevalg og Bispevalg

og om den sande K., der skulde vaere kat., men
ikke rom.-kat., og felge med det borgerl. Sam-
funds Udvikling. Han dede 24. Jul! 1859
efter et saare trangt Liv. En af hans faa Di-
sciple, Fr. Huet, har i: Hist, de la vie et des
ouvrages de B.-D. (Paris 1861) givet en Nogle
til Forstaaelsen af hans Forfattervirksomhed
(L. Seche, Les derniers Jansenistes III, 2 f.).

Fr. S.
Bordelum. 1 Landsbyen B. ved Husum

maerkedes o. 1735 en separatistisk Bevaegelse.

der maaske oprindelig skyldtes Paavirkn. fra

nogle fordrevne sv. Sekterere, der havde slaaet

sig ned i Egnen, maaske Eflervirkninger af
Antoinette Bourignons, Dippels og Edelmanns
Beseg. 2 teol. Kandidater, Franz Marcus Bor-
senius (Barsoenius), en Prsestesen fra Borgum.
og Petrus Lorenzen, San af Praesten .tEgidius

L. i B. (1736 Faderens Efterfalger som Pnest
der; d. allerede 27. Sept. 1736), segte ved Praedi-

kener under aaben Himmel at hverve Tilhaen-

gere for deres Separatisme. Til dem sluttede sig

en tredje Kandidat, David Bar(Bahr)fra Sachsen.
der var Husloerer i B., og han blev hurtig
Separatisternes Leder. Da fl. Laegfolk bleve
vundne for Bars Svsermeri, blev der (Febr.

1739) nedsat en Kommission, som opdagede,
at denne >Bordelumske Bande< ikke alene
forkastede al ydre Gudstjeneste, Nadveren og
iEgteskabet, men at dens Medlemmer ogsaa
gjorde sig skyldige i alvorlige saedelige Ud-
skcjelser, idet de paastod, at de fuldkomne
ikke kunde synde, og at de hellige burde leve
i Ejendomsfaellesskab og Kvindefaellesskab.

Efter at Kommissionens Undersegelser vare
sluttede, udstedte Christian VI et strengt Edikt
mod Separatisterne i B. Borsenius undgik det
truende Uvejr ved at gifle sig og fere et stille

Liv i Borgum. Bar flygtede med en anden
Mands Kone til Jena, men da han blev udvist
herfra og tog tilbage til Holsten, blev han
kastet i Faengsel i Gluckstadt. Da han, 1am-
slaaet og med nedbrudte Kraefler, kom ud af
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Fsngslet, turde ingen i B. huse ham, og han
dade i stor Elendighed i Bredsted 1743. Etter

bans Dad oplestes Scktcn i B. lidt efler lidt.

Ft. N.
Bordesholm (Borsholm). holstensk Landsby

o. midtvejs mellem Kiel og Neumflnster, var
tidligere Sa?de for et Augustinerklostcr med
henrivende Beliggenhed ved B.s So. Klostret

bier oprindelig grundlagt i Neumunster 1125
afden hi. Vicelin, de holstenske Venders Apostel

;

1332 forlagdes det til B., og Stifterens Belikvier
fortes til den nye gotiske Kirke, der delvis endnu
er bevaret trods Ombygningcr. Konventct, der
styredes af en Provst, stod under Bremer-^Srke-
stolens Opsyn og var i Begyndelsen en Monster-
stiftelse, men i 15. Aarh. slappedes Tugten og
Korherrerne bleve hengivne til Vellevned. Der
klages over deres luksuriese Klsededragt og
Privatformue, medens selve Klostrets okono-
miske Tilstand var i Porfald. Provst Martin
Kale skal 1470 have foretaget Heformer. men
U74 godtgjorde en Visitats kendeligt Frafald

fra Observansen. 1490 optoges B., ved Andreas
van Laer fra Deventers Reformation, i Windes-
heimer-Kongregationen, en ny Blomstring ind-

traadte, og Konventualernes Antal fordobledes.

Bogsamlingen. der allerede naevnes o. 1300,
ogedes betydelig, Novitser studcrede ved de
beremte Universiteter, og paa Provst Albert
Preens Bestilling fremstillede den beromte
Kunstner Hans Briiggemann 1514—21 i Kloster-

kirken sit Mestervrerk, den udskaarne Alter-

tavle, der nu er Slesvig Domkirkes Prvd (flyttet

hertil Febr. 1666). 13. Aug. 1522 sluttede

Christiern II i B. det kendte Forlig med Hertug
Frederik. 1541 visiteredes B. paa evang. Vis,

og Reformationen antoges udvortes, men Klostret

redblev at staa i Forbindelse med Windes-
heimernes Generalkapitel. Ved Dclingen 1544
tilfaldt B. Hertug Hans d. seldre, der i en Del
Aar lod den rom. Katolicisme bestaa, men da
Konventualernes Antal var ringe, og han maatte
here ilde for at beskytte >Afguderi og falsk

Gndstjeneste<, forbad han Antagelse af Novitser
og indrettede 1566 et Psdagogium eller Gym-
nasium i B. Provsten forlod B., og i en Rcekke af
Aar procederedes der for Rigskammerretten om
de ekonomiske Forholds Ordning. Gymnasiet
udvidedes 1600; 1611—16 lededes det i krypto-
kalvinsk Aand; 1627 standsede Krigcn dets

Virksomhed, 1635 restitueredes Skolcn, men
1665 ophtevedes den, da Christian Albrecht af
Gottorp grundlagde Kieler-Universitetet, Biblio-

teket fortes ogsaa derhen (Fortegnelse over
dets Indhold i Zeitschrift f. Schl.-Hol.- Lauenb.
Gesch. XIII). Kirken indcholder endnu Grav-
mindesmserker over Frederik I og hans Hustru
Anna (af Peter Vischer?). (H. Finke, Zur Gesch.
der hoist. Kldster in 15. u. 16. Jahrh. i Zeitschr.
f. Schl.-Holst.-Lauenb. Gesch. XIII; R. Schmidt,
Dieehem. Stiftsk. zu B., Darmstadt 1881 ; Kirke-
hist. Saml. 3 R. 1). /. O. A.

Bording, Anders, tilhorte en Slsgt, der
stammede fra Landsbyen Bordum (nu Borum)
ved Aarhus, hvoraf Navnet Bordingius ved
1-atiniscring. I 17. Aarh. talte Shcgten adskil-
•ige lxrde Maend, hvoriblandt ovennaevntes
Fader, Dr. med. Christen B., Provinsialmedikus
i Ribe. Her var A. B. fodt 21. Jan. 1619.
Efter at have gennemgaaet sin Fedebys Latin-

skole kom han 1637 til Universitetet. Skont
han vistnok havde gode Kundskaber fra Skolen
og vel ogsaa opnaacde at tage teol. Attestats,

ligesom han 1653 fik Magistergraden ved Sore
Akademi. saa blev han dog ikke Videnskabs-
mand. Han havde det uroligc Digterblod i

sine Aarer, der ikke tillod ham at blive ved
nogen stadig og ordnet Virksomhed. Ligesom
Ambrosius Stub passede han bedst til at vtere

en Art Forlystelsesraad i rige Mseceners Huse.
Dette gik dog kun til en Tid, og da han skulde
se sig om efter noget at leve af, var det vanske-
ligt at finde det. Lcjlighedspoesien var den
Ager, han dyrkede; men Afgroden var som
oftest kun ringe, saa Noden jevnlig bankede
paa hos ham. 1662 modtog han Anstcttelse

som Rektor i Slangerup, men han blev snart

ked heraf og frasagde sig Bestillingen. 1664
skaffede Velyndere ham Embedet som Lector

theol. i Ribe, hvormed et Pnestckald var for-

bundet. Men heller ikke dette passede for ham

;

efter et Aars Forldb vendte han tilbage til det

frie og fattige Digterliv i Kbhvn. 1666 overdrog
Regeringen ham mod en tarvelig Len at skrive

et rimet Maanedsblad, indeholdende inden- og
udenlandske Nyheder (>Danske Mercurius<), og
hermed vedblev han til sin Dod 24. Maj 1677.

B.s talrige Poesier, der udmserke sig ved et godt
Sprog og let Versiflkation, men som oftest

savne dybere Indhold, bleve udgivne samlede
1735 af Fr. Rostgaard og P. Terpager, der med
mange i Samtiden ansaa ham for sin Tids
storste danske Digter. H. F. R.

Boreel, Adam, holl. Praest, f. i Middelburg
i Zeeland 1603, nedlagde sit Embedc, da han
var kommen til den Overbevisning, at K. efter

Apostlenes Dod var affalden fra Kristus. 1645
udgav han Skriftet Ad legem et testimonium
sive erotematica propasitio qvorundam conscientia

casmim, prcecipue de publico Novi Testamenti
cultu, i hvilket han- forkastede alle Bekendel-
ser og Katekismer og haevdede, at Biblen alene,

uden nogen mskelig Udlaeggelse, er det eneste

og fuldt tilstrakkelige Middel til at fremkalde
Troen. Han ivrede mod Pnestestanden, mod
Konsistorier, Synoder og alle Forholdsregler til

Folkets Undervisning, og han paastod, at Daabs-
og Nadverliturgien stred imod Kristi Ord.
Efter Udgivelsen af denne Bog rejste han til

Amsterdam, hvor han sluttede sig til Collc-

gianterne (se d. Art.) og dannede en lille Kreds,
der skulde vise Kristendommen i dens Renhed.
Hans religiose Individualisme blev imodegaaet
af J. Hoornbeek, med hvem han kom i en heftig

Fejdc. Han dode 1666. Hans Tilhaengere,

Borcelisterne, smeltede til Dels sammen
med Kvaekerne, og en Kvaeker udgav 15 af

hans Smaaskrifter (Scripta A. B. posthuma,
Cosmopoli o: Arastelod.. 1683). Fr. N.

Borenius, Alexander Ferdinand, flnsk Paeda-

gog, f. i Nykyrka 1808, blev 1825 Student i Abo,
1832 Mag., 1833 Lcktor i Matematik ved Borga
Gymnasium, 1837 prasteviet. B. var Medlem
af Konsistoriet og siden 1871 Assessor i Dom-
kapitlet, i det hele i en Tid af 48 Aar. Han
dode i Borga 3. April 1881. B. har udgivet

adskillige Arbejder vedrorende den kirkl. Tids-

rcgning og Numismatik. A. N.
Borg, Aron Gustaf, flnsk Prast, f. i Wihandi

najrved Uleaborg 1810, blev 1826 Student, 1832
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Mag. i Abo, 1840 Dr. theol. B. virkede som
Prof, i bibelsk Eksegetik ved Helsingfors's

Universitet, blev 1845 Sognepr. i Limingo, 1857
Domprovst i Kuopio, hvor han dode 1883. I

4 Landdage deltog B. som Kuopio Stifts Re-
presentant; han sad ogsaa i Katekisme- og
Bibeloversaettelseskomiteerne. Af bans Arbejder
kan, foruden Opbyggelsesskrifter og Boger til

Sondagsskolens Behov, mserkes: Diss, ethico-

theol. de gratia et libero arbitrio (1840) og
>Inledande betraktelser till Augsburgiska be-

kannelsen« (1856). A. N.
Borga, Bispesaede siden 1721, ligger i Oster-

Nyland. Sit Navn fik Staden af den Jordborg,
som Andes ved den, og som stammer fra Middel-
alderens tidligere Tid, rimeligvis fra den sv.

Kongo Erik Edmundsson Vaderhatts Erobrings-
tog. Sin egentlige Betydning fik Byen, da
Bispesaedet fiyttedes dertil fra Wiborg, som ved
Freden i Nystad 1721 aftraadtes til Rusland.
Kort efter indrettedes her et Gymnasium, som
langt ind i 19. Aarh. vedblev at vaere 0ster-

Finlands vigtigste Loeressede og Arnen for dettes

videnskabeligc Liv og Kulturarbejde. 1743 og
1787 fremkom Forslag om Bispesaedets Over-
ferelse til Gamla-Karleby og Uleaborg, men
Sporgsmaalet faldt hen paa Gr. af Domkapitlets
og Prxsteskabets Modstand. — B.s Domk. er

bygget 1418. Til den knytter sig et af Fin-

lands storste polit. Minder. 1 B. sammen-
traadte Finlands Staender til Landdagen 22.

Marts 1809, paa hvilken Kejser Alexander 1

blev hyldet som Finlands Storfyrste og for sig

og sine Efterfolgere bekreftede Landcts Religion

og Grundlove samt lagde Grunden til Finlands
nuvsercnde Statsordning. Hyldningsakten og
Kejserens Forsikringer skete i Domkirken 17.

(29.) Marts 1809. Den Sal, hvori Stenderne
samledes, er nu Domkapitlets Solennitetssal og
findes i det gamle Gymnasichus. Dette op-
fortes under Adolf Fredriks Begering for Midler,

der vare indsamlede i hele det sv. Rige, og
indviedes 29. Juni 1767. Nu bruges det kun
af Domkapitlet. Et saerligt Ry har B. faaet i

det 19. Aarh. ved at J. L. Runeberg, Finlands
storste Digter, havde sit Hjem her fra 1833
til sin Dod 1877 (han var Lektor ved Gymna-
siet 1833— 57). Her har han digtet sine bedste
Vaerker og de Psalmer, som give ham en frem-
ragendc Plads blandt Psalmedigterne paa det
sv. Sprog. — Bisper i B.: Johannes Gezelius
1721—33; Daniel Juslenius 1734—44 (d. som
Biskop i Skara 1752); Johan Nylander 1745—
61; Gabriel Fortelius 1762—88"; Pavl Krogius
—1792; Zacharias Cygnacus —1809; Magnus
Jakob Alopieus — 1818; Zacharias Cygnaeus d.

y. 1819—20 (d. som Biskop i St. Pctersborg

1830); Johan Molander 1821—37; Karl Gustaf
Ottelin —1864; Frans Ludvig Schauman 1865
—77; Anders John Hornborg 1878—83; Johan
Viktor Johnsson 1884 (d. forTiltraedelsen); Karl
Henrik Alopreus 1885—92; Herman Rabergh
1892. H. R.

Borgerligt JEgteskah. se .lEgteskab.

Borgia (Borja) var Navnet paa en spansk,
til Italicn udvandret, Adelsslaegt, der udlcdte
sit Stamtrse fra Kong Ramiro af Aragoniens
Barnebarn, Don Pedro de Aybar, som 1115 af
Kong Alonso af Aragonien fik Slottet Borja i

Nserh. af Saragossa, hvorefter Familien da tog

Navn. Alonso B. besteg 1455 St. Peters Stol,

som Calixt III (s. d. Art.); hans Soster, Isa-

bella de B., blev ved Don Jufrt Lanzol Moder
til Rodrigo Lanzol, der af sin Morbroder
fik Tilladelse til at btere Navnet B. og besteg
Pavestolen som Alexander VI (se d. Art.) Til

Familien horte ogsaa Francisco de B., Her-
tug af Gandia, f. 28. Okt. 1510. Han levede
1527—39 ved Karl V's Hof, var derpaa 4 Aar
Vicekonge i Catalonien og overtog 1543 Styrel-
sen af Hertugd. Gandia. 1548 blev han op-
tagen i Jesuiter-Ordenen, 1551 blev han Priest,

og derpaa virkede han fl. Aar i sit Faedreland
som Praedikant, Skriftefader og Raadgiver for
Fyrster og Biskopper. 1565, efter Lainez's
Dad, blev han valgt til General for Jesuiter-

Ordenen og stvrede denne med stor Dygtighed
i 7 Aar (d. l.'Okt 1572). 1624 blev han af
Urban VIII optagen bl. de salige, og 1671 gav
Clemens X ham Plads paa Helgenlisten. Hans
Ordensbroder og samtidige, Ribadeneira, bar
skrevet hans Biografi; 1675 udkom i Bruxelles
en samlet Udgave af hans Skrifter. Fr. N.

Borgia, Stefano, ital. Kardinal, bekendt som
Maecen for fl. danske Arkaeologer og Teologer.
tilherte en ital. Familie B., der ikke var i

SIsegt med de spanske Borja'er. Han blev fiadt

i Velletri 3. Dec. 1731 og blev opdragen hos
enOnkel, Alessandro B., der var iErkebiskop
af Fermo og en laird Historiker. I hans Hus
fik S. B. sin Sans for Historicn og Oldtids-

videnskaberne i hoj Grad nsret. I en ung
Alder betroedc Pave Benedict XIV ham Styrel-

sen af Bcnevento, og der samlede han Stoffet

til sit bctydeligste Voerk Memorie storiche delta

citta di Benevento, der udkom 1763—69 i 3
Kvartbind. 1764 blev han Sekretser ved Kon-
gregationen for Aflad, 1770 Sekretajr forPropa-
gandaen og 1789, under Pius VI, Kard. af S.

Clementc og Tilsynsmand for Hittebernshusene.

Da Franskmaendene naermede sig Rom, blev

han stillet i Spidsen for Roms Styrelse, men
da den rom. Rcpublik var proklamcret, blev

han forst faengslet, siden forvist. Som forvist

levede han i Venezia og deltog i Konklavet.
Saasnart Pius VII var bleven Pave og vendte
tilbage til Rom, fulgte S. B. med. I Rom var
han forst virksom for at bringe Pengcvassenet
paa Fode, senere blev Styrelsen af Collegium
Romanum overdraget til ham. Da Pius VII
rejste til Paris, til Kejserkroningen, fulgte han
med; men han dode undervejs i Lyon (23.

Nov. 1804). Sit rige Museum testamentercde
han til Propagandacn. G. Zoega beskrev hans
Montsamling (Fr. Munter, Card. St. B., Kbhvn
1805; Fr. Cancellieri, Elogio del Card. St. B.,

Roma 1806). Fr. N.
Borgsmed, Peder (Ryanus), dsk Priest, er

fedt i Ry i Jylland. Han gik forst i Skole i

Aarhus hos Morten Borup, studerede derpaa i

Rostock og var 1530 virksom som evangelsk
Pradikant i Horsens og Udgiver af en lille

Bog: >En liden Indgang i Skriften<. Han har
digtet en Bordbon (Brandt og Helweg, Dsk.
Psdigtn. I, 50), der fik Plads i Hans Thomis-
sens Psalmebog. Han skal vaere dod 1572.

Boris, bulgarisk Fyrste, modtog Daaben 864
eller 65. Han gjorde alt, hvad han kunde,
for at udbrcde Krdm. i sit Rige, og dette blev
en Tidlang et Fristed ikke alene for Mono-
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fysitcr og Paulikianere, men ogsaa for Jadcrne.

866 skikkcde han nogle Udscndinger til Pave
Nikolaus II med 106, tildels mcget naive Sporgs-

maal, men senere sluttede han sig dog til

Grsekerne. Derpaa fik Bulgarien en egen jErke-

biskop, og den slaviske Liturgi blcv indfort 1

Landet. Efter at have regeret over en Menneske-
alder gik B. i Kloster. Han dode 907 og blev

Bulgarernes forste Helgen.
Bomemann, 1) Henrik B., Biskop, var Sen

af Finansdeputeret, Lie. jar. Philip Julius B.,

og blev fodt i Kbhvn 3. Jan. 1646. Student

1662, Cand. theol. 1668. Fra 1669 ansat ved
Kbbvns Skole, hvis Rektor han blev 1672.

Med dette Embede forbandt han en kort Tid

et Professorat i Logik og Metafysik ved Uni-

versitetet. 1675 blev han Sognepr. ved Frue
Kirke i Kbhvn og Provst i Sokkelunds Herred.

1683 Biskop i Aalborg, og s. A. meddeltes ham
den teol. Doktorgrad. 1693 Biskop over Sjael-

lands Stift. Baade i Aalborg og Kbhvn var
han indviklet i en Rtekke forargelige Stridig-

heder, for hvilke hans myndige og hidsige Vce-

sen for en stor Del bar Skylden. Han var

den fremtraengende Pietismes ihaerdige Mod-
stander. D. 31. Dec. 1710. — 2) Johan Al-

fred B., Teolog, Son af Prof. jur. Matthias

Hastrup B., blev fadt i Kbhvn 17. Jan. 1813,

Student 1830, Cand. theol. 1836. Fik den teol.

Licentiatgrad 1840 for en Afhandiing om An-
selm og Abelard. Derefter udenlands i 3 Aar.

1843—49 konst. Lektor i Moral ved Soro
Akademi. 1854 Martensens Eftermand som
teol. Professor ved Kbhvns Universitet. Trods
sine mange Kundskaber og sin filos. Begavelse

formaaede han ikke at give sine Foreleesninger

den fornodne Klarhed og havde derfor stadig

som Docent mange Modstandere. Han tog Afsked
1870 og dode i Kbhvn 4. Maj 1890. A. J. —
3) Oluf B., Biskop i Bergen, f. i Kbhvn 28.

Nov. 1683, blev 1711 Lector theol. i Bergen og
Sognepr. i Fane, 1732 Biskop. D. 2. Juni 1747.

Borneo, Jordens nseststorste 0, den storste

af Sunda-0erne, udmaerker sig ved en over-

ordentlig Frodighed og et, trods Beliggenheden

under jEkvator, sundt Klima. Fra det indre

udgaa Bjergksder i forskellige Hetninger, og
imellem dem Andes vidtstrakte Sumplande
langs store, langt op scjlbare Floder. 0en er

tyndt befolket, man regner o. 2 Mill. Beboere.
Hovedmassen og den oprindelige Befolkning
udgere de brune Dajaker, en velbegavet, men
slev og i hoj Grad overtroisk malajisk Folke-
stamme. De dyrke ikke det hojeste Vsesen

(Mahatara), men Dsemoner (Sanggiang) og ere

eller vare, indtil den hollandske Regering gjorde
Ende derpaa, ivrige Hovedjaegere, hvorved de
oprindelig mente at skaffe sig Skytsaander.

De bo langs Floderne i Kampongs, bestaaende
af lange Fsllesboliger, byggede paa Paele, om-
givne af Urskoven, og ernasre sig mest ved
Risavl og Rotangudforsel, men forarmes under
Trykket fra de indvandrede egtl. Malajcr samt
Kineserc, der overgaa dem i Energi. I det
indre af 0en leve de saa kaldte Olo Olot, sky
og naesten nogne, vtebnede med Pusteror og
forgiftede Pile og boende i Traserne. Over de
andre Dajaker have Malajerne gjort sig til

Herrer og oprettet en Del Stater, sserlig 1 Vest
og Nord (Brunej), nu afhaengige af Europaserne.

Desuden lever der en Del Kinesere som Guld-
vaskere, Handclsmamd og Arbejdere. Hollten-

derne begyndte 1612 at saette sig fast paa Syd-
Borneo og beherske nu den storste Del af
0en, undtagen det lidet kendte indre samt Nord-
Borneo, som er t Engliendernes Haender. I

Syd-Borneo har Barmer-Missionen (se Art. Bar-
mer-Missioncn) siden 1835 arbejdet bland t Daja-
kerne, Olo Ngadju, ved Kysten og trasnge nu
lssngere ind blandt Olo Maanjan og Ot Danom
(i alt kun 1600 dobte, men Fremgang i den
seneste Tid); ligeledes blandt Kineserne i Hoved-
staden Bandjerraasin. Paa Nord-Borneo arbcjde
anglikanske Missionaerer siden 1848 i Sarawak og
siden 1888 paa britisk Nord-Borneo (2500 Kr.).

Der er ogsaa en kat. Mission der (Nijlandt,

Schetsen uit Insuliude, 1893). V. Sn.

Bornholm, Jargen Mortensen, se Borring-
holm.
Bornholmerne eller Mollerianerne eller den

lutherske Missionsforening er i Danmark
forskellige Navne paa den ny-evangelske Ret-

ning, som ved Midten af Treserne fik Ind-

gang paa Bornholm og derfra har forplantet

sig til andre Dele af Landet. Den unge, born-
holmsk fadte Prsest P. C. Trandberg tog i 1860
Afsked fra en 2aarig Virksomhed som Kapel-

lan i Jylland for at begynde et Arbejde som
Vaekkelsespraedikant paa sin Fodee. Grund-
tonen i hans Forkyndelse var en staerk Synds-
bevidsthed og Fordringen om daglig Kamp i

Bou og Helliggorelse, hvortil kom en staerk For-

dommclse af Folkekirken som et verdsliggjort

Samfund. Beroringen med den kobenhavnske
Frimenighedsprsest N. P. Grunnet bidrog sit

til, at Trandberg St. Hansdag 1863 hejtidcligt

udtraadte af Folkekirken, hvorefter fulgte Dan-
nelsen af en Frimenighed og endnu samrac
Aar Udsendelsen af henved en halv Snes Laeg-

praedikanter rundt omkring paa 0en. Den be-

tydeligste af disse var Smeden HansChristian
Mo Her, fodt i Nexe 1834. Allerede i det fol-

gende Aar opstod der Strid og Uro indenfor

Frimenigheden, samtidig med, at enkelte Med-
Iemmer, navnlig Chr. Moller, begyndte at gore

Bekendtskab med den svenske Laegpraedikant

Carl Olof Rosenius's Skrifter. I disse forkyndes
den frie Naade i tilspidset Modsastning til al

menneskelig Selvretfasrdighed. Han indskaerper

paa alle Forkyndelsens Trin Menneskenaturens
dybe Afmagt. De uomvendte opfordrer han
til at lsegge al deres Synd paa Jesus, som er

vor Retfaerdighed. Til de genfadte bliver hans
Tale mere en Trest mod Syndens Byrde end en
Formaning til Helliggorelsens Arbejde. Trand-
berg var en bestemt Modstander af denne For-

kyndelse, der var saa forskellig fra hans egen

stferke Bodspraediken ; men han formaaede
ikke at hindre, at den vandt bestandig storre

Udbredelse i hans Kreds, og at den snart gjorde

alle hans Laegpraedikanter til hans bitre Mod-
standere. Allerede i Lebet af 1865 var Fri-

menigheden faktisk oplost. Januar samme Aar
havde Moller begyndt Udgivelsen af et opbygge-

ligt Maanedsblad : >Budskab fra Naadens Rige<,

som endnu fortsaettes og for Tiden har over

2000 Abonnenter. I Begyndelsen udtalte han
ikke deri noget Brud med Tr. ; men allerede i

Nytaarsnummeret 1866 erklaerede han, at hvad
han havde praediket under Tr.s Vejledning,
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havde vaeret >noget forfserdeligt Tej«; s. A.

begyndte han at overssette Rosenius's Afhand-
linger i >Pietisten« under Titlen: >HemmeIig-
heder i Lov og Evang.< (4 Bind). Mailer og de,

der fulgte ham, traadte tilbage til Folkekirken

;

thi de mente at have fundet noget vigtigere at

tenke paa end nye Menighedsdannelser; paa
samme Maade bar Partiet siden stillet sig

overalt: de trsede ikke ud af Kirken, men
modtage de kirkelige Handlinger af dens Praester

og have selv kun Laegpraedikanter. Rigtignok

var Mailer i 1864 bleven ordineret af Grunnet til

Prsest i den evangelsk-lutherske Frimenighed
i Danmark; men han har aldrig gjort nogen
Brug af denne Indvielse. — I 1866 og de
naermest felgende Aar udbredte Partiet sig til

de evrige danske Provinser: til Nordastsjsel-

land (navnlig Graested og Omegn), Kabenhavn
(hvor der 1876 i Nansensgade byggedes et

Missionshus til en Vaerdi af 84,000 Kr.) og
Holbsekegnen, Falster og Lolland, Jylland, navn-
lig Egnen mellcm Ringkebing, Holstebro,

Herning og Varde, og Randersegnen. I For-

aaret 1868 stiftedes >Bornholms Forening til

Evangeliets Fremme< ; i 1869 oprettedes en
>luthersk Missionsforening til Evangeliets

Fremme i Danmark< med Saede i Kbhvn.
De have for Tiden ialt 22 Missionshuse, hvor-

af 7 paa Bornholm, og 23 Arbejdere, ntesten

alle ulennede. Ogsaa i Hertugdammerne har
Retningen fundet betydelig Udbredelse; i 1881
stiftedes en Missionsforening for Slesvig-Hol-

sten, som har Flensborg til Midtpunkt, og
som hidtil har vseret ledet af et tidligere Med-
lem af den Christiansfeldske Bradremenighed,
Chr. Bau (d. 1897).

Partiet har til sit Fedselsmaerke en staerk

Misstemning mod Kirke og Praester, hvilket

blandt andet giver sig Udtryk i, at det ofte

holder sine Forsamlinger netop i Gudstjeneste-

tiden. Men efter sit Program vil Foreningen
kun vaere en missioncrende Kraft indenfor

Folkekirken. Den vil hverken optraede med
nogen ny Bekendelse eller danne noget saerligt

Menighedssamfund. Den vil kun virke hen
til, at baade Forkyndelsen og Livet i Folke-

kirken kan faa et mere segte luthersk Praeg.

For dette Formaal arbejder den ved Guds Ords
Forkyndelse i Almindelighed, Missionsmader,
Husbesog og Sandagsskoler samt ved Udbre-
delse af Skrifter. Mailer har udgivet en Maengde
Smaaskrifter, dels oversatte fra Svensk, dels

forfattede af ham selv. I Aarene 1878—86
havde Foreningen Bevilling til at kolportere

sine Skrifter overalt 1 Landet.

Den Laere, Partiet ferer, og som det ud-

giver for den segte og sande Lutherdom, kan
sarnies i felgende Grundtrsek. Naaden er ube-
tinget, >uden Vilkaar«. Kristus har gjort

Fyldest for alle og erhvervet Verden Retfaerdig-

hed for Gud (>Verden i Jesus retfaerdig er

vorden« er en bekendt Strofe i en af Ahn-
felts Sange). Derfor have og eje alle Menne-
sker Guds Naade, Syndsforladelsen og Barne-
retten. >Den Praediken, at vi kun paa Betin-

gelse af Forsagelse og Tro have Guds Naade,
er af Gud forbandet'. Den hviler baade paa
den selvretfaerdige Indbildning, at vi faa Guds
Naade ikke for Kristi, men for vor Tros
Skyld, og den gaar ud fra falske Forestillinger

baade om Mennesket og om Gud; thi Menne-
sket er helt og ganske opfyldt af Djaevelens

Vaesen og kan altsaa ikke forsage dette, og
Gud er uforanderlig Kaerlighed. Bannen »For-
lad os vor Skyld < kan kun bedes i den Mening,
at vi maa erkende og modtage den Tilgivelse,

Gud forlaengst har skaenket os. Men skont
saaledes alle Mennesker eje Naaden, falger

deraf ikke, at de alle nyde den, eller at den
nytter dem til Frelse; man kan jo godt eje

noget uden derfor at nyde det, enten fordi man
ikke v£d derom, eller fordi man ikke vil be-
nytte det. De trocnde vide, at de ere Guds
Barn; de vantro ere det ogsaa, men vide det
ikke. Den rette Mening med Retfaerdiggerelsen

af Troen er ikke, at Mennesket ved Troen
faar, men at det ved den ser sin Retfaerdig-

hed. Troen er alene det at faa 0je for Ret-
fserdigheden i Kristus; Menneskene kunne
>komme til Jesus, just saadanne som de ere«

;

naar et Menneske ved Loven opdager sin egen
Afmagt og ved Evangeliet erkender den ved
Kristus skete Forlesning, saa har han den Tro,
som af sig selv virker Forsagelse og alle gode
Gerninger. Heller ikke under vort fortsatte

Kristenliv er vor Besiddelse af Guds Naade
afhaengig af vort eget Forhold. Ogsaa om de
troende hedder det: Vi skulle daglig paany
frelses som ugudelige. Kedets Natur er hos
de genfedte den samme som far. Men Gud
vredes ikke paa os for vore Synder, kun for
vor Vantro. >Gud er os lige naadig, hvor-
ledes vi end baere os ad<, eller som denne
Saetning lejlighedsvis er bleven udfart: >Gud
er dig lige naadig, hvad enten du bedrivcr
Hor, drikker, stjaeler, eller du i Andagtslue
ligger paa dine Knae og beder<.
Denne Laere er et forvirret Forsog paa at

gare Evangeliet mere evangelsk, end det er og
kan vaere. Vor lutherske Laere heevder med fuld

Bestemthed, at ikke vor Tro, men alene Guds
Naade i Kristus er Retfaerdiggerelsens Grund;
men den haevder lige saa bestemt, at Troen er
Retfaerdiggarelsens Betingelse. Kristi For-
soning for hele Verdens Synd og Guds Retfaer-

diggarelse af den enkelte tar ikke sammen-
blandes. Guds Naade er ikke en upersonlig
Genstand, som man kan eje uden at have noget
personligt Forhold til den ; men den er en per-
sonlig Gave, der forudsaetter aandelig Tilslutning.

Derfor kan Retfserdiggarelsen kun faas paa
Betingelse af Tro, og den kan kun beholdes
paa Betingelse af Helliggarelse. Den farligste

Mangel ved Retningens Forkyndelse er dens
altfor svage Fremhaevelse af Helliggerelsens
Nedvendighed. Der henvises ikke til Guds
Vrede over Synden; thi om jeg begaar Here
eller faerre Synder, skal intet betyde for Guds
Forhold til mig, naar jeg kun har Troen. Der
henvises heller ikke til, at der ved Genfodel-
sen skaenkes Mennesket nye Helliggorelses-

kraefter, hvorimod det stadig fremhaeves, at
Kadets Ondskab og Svaghed er den samme
hos de genfadte som hos de ugenfedte. Den
eneste Tilskyndelse til Helliggarelse bliver da
den, der ligger i Troens egen Drift ; denne vil kun
vaere virksom i samme Grad, som Troen er
opfattet som en dyb personlig Afgerelse, hvor-
ved Mennesket i sin Viljes inderste har brudt
med Synden og vendt sig til Gud ; men vi
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have set, at Troen vaesentllg beskrives blot
som en Oplysningssag, som det at faa 0je for

Retfasrdigheden i Kristus, at opdage sin egen
Afmagt og Guds Naade; hcri er der ikke ud-
talt noget, som kunde vise Troens siedelige

Alvor og dens Vsesen som en ny Karakters
Fedsel. Naar denne Teori . endnu ikke har
affedt stedelig Slaphed, skyldes dette Tilhren-

gernes personlige kristelige Alvor, der tilmed hos
mange af dem stottes ved, at de komme fra

en Fortid med en staerk Lovprsediken, der har
laert dem at beje sig under Kristendommens
Fordringer. Dermed hanger det ogsaa sammen,
at disse Mennesker, der skulde ventes at vsere

den kristelige Friheds Talsmaend, alligevel pleje

at staa temmelig ufrit i saedelig Henseende, f.

Eks. overfor de saakaldte Mellemting.
Den indre Ga^ring, som i saa mange Maader

har pneget Partiets Historie, forte i Foraaret
1889 til en aabenbar Spaltning. Chr. Moller
havde allerede i kengere Tid haft 0je for, at

man i sin Iver for at fremhoeve Evangeliet om
den Erie Naade havde brugt uforsvarlige Ord
og altfor meget forsomt Helliggorelsens Prasdiken.

Medens mange fulgte ham i at lerape de skar-

peste Udtryk, var der andre, hvem dette i hoj

Grad forargede. Dette forte til, at der ved
Siden af den gamle Forening dannede sig en
ny: >Evangelsk-luthersk Missionsforening<.

Den gamle Forening indbefatter Partiets store

og mere maadeholdne Flertal; mellem dette

og >den indre Mission< er der i de senere
Aar sket en kendelig Tilnasrmelse. Den nye
Forening har navnlig fundet Tilhengere paa
Bornholm og i Vestjylland og virker isser ved
tilrejsende svenske Prredikanter; denne Ret-
nings betydeligste Mand var den nylig afdode
Chr. Bau; dens Organ er Maanedsbladet »Morke
og Lys< (P. Madsen, >Bornholmerne« i Fr. Niel-

sens Smaaskrifter I, 2, en Udvidelse af et Kon-
ventsforedrag i Dsk Ktid. 1880; G. D. Dresler,

Lidt om luthersk Missionsforening, 1885). P. M.
Borowski, Ludwig Ernst, preuss. Biskop,

blev fodt i K6nigsberg 17. Juni 1740. Ikke
fnldt 15 Aar gl. kom han til Universitetet i

sin Fedeby, netop paa det Tidspunkt, da Kant
som Privatdocent begyndte sine Forelsesninger.

Kant herte ham at se den herskende Rationa-
lismes Hulhed og Praleri, men den kantiske
Religionsfilosofi kunde ikke tilfredsstille hans
relig. Trang. 18 Aar gl. blev han paa Hants
Anbefaling HusUerer, og 1762 blev han Hser-

praest. I denne Stilling virkede han 8 Aar.

1770 modtog han en Kaldelse til Praest og
Superintendent i Scbaaken i 0stpreussen, men
1782 vendte han tilbage til K6nigsberg som Sogne-
pncst Da Friedrich Wilhelm HI og Dronning
LnJse 1807—9 opholdt sig i Kdnigsberg, slut-

tede de sig neje til den erfarne Praest, og B.

mterkede paa mange Maader den kongelige

Gnnst. 1812 blev han udnaevnt til General-
superintendent, 1815 til Overhofproest ved Resi-

densslottets Kirke, 1816 til Biskop og 1829 til

jErkebiskop for den evangelske Kirke. Forst

1831 dade han i en Alder af 92 Aar.
Borrebye, Anna Jakobsdatter, f. 1708, en

Datter af Praesten Jakob B. (d. som Kapellan
i Nakskov 1753), kom tidlig hjemme fra for

at tjene Bredet. 1744 udgav hun en Psalme-
samling, >Zions Sukke ved Babylons Floder

eller Guds Berns Treste-Tanker i denne Ver-
dens Modgang<. Naar de andre gik i Seng,
blev hun oppe for at Uese i Skriften, og den
Trost, hun fandt derved, kom til Orde i hendes
aandelige Dfgte, der fandt ikke saa ringe Ud-
bredelse i Danmark og Norge. Mest kendt er
vel hendes >Paaske Triumf-Sang< : >Livsalige

Paaske, livsalige Paaske med Sejeren god<.
Hun dode ugift i Nakskov 13. Juli 1762 efter

et saare trangt Liv med Sorg og Sygdom.
Borringholm, Jargen Mortensen, f. paa

Bornholm, studerede o. 1542 ved Kbhvns Uni-
versitet, blev 1548 Laesemester ved St. Knuds
Kirke i Odense, 1552 Sognepr. ved Frue Kirke
iKbhvn og 1558 Superintendent over Vendelbo
(nu Aalborg) Stift. D. 16. Febr. 1587. K. T.

Borromeo. 1) Carlo B., Kardinal ogiErke-
biskop af Milano, blev fodt paa sine Fsdres
Slot i Arona ved Lago Maggiore 2. Okt. 1538.

Hans Moder, Margherita Medichino, var Datter
af en rig Milaneser, der, efter at vaere bleven
adlet, optog Medici'ernes Navn og Vaaben,
skont han ikke var i Slaegt med denne be-
romte Familie. Margheritas Brodcr Gian-An-
gelo Medichino, blev siden Pave under Navnet
Pius IV. 12 Aar gl. modtog C. B. Tonsur;
derpaa anlagde han Praestedragt og fik som
Prebende et Abbedi i Arona. 1554 kom han
til Universitetet i Pavia, navnlig for at here
den bekendte Kirkeretslacrer, Francesco Alciati,

og der levede han til 1559, sysselsat med
Studier og Andagtsovclser. 1559 blev hans
Morbroder Pave, og den Nepotisme, man troede

udryddet, traadte frem paa den mest iojiic-

faldende Maade, idet C. B. blev overvaeldet

med Embeder og Va;rdigheder. 1560 blev han
apostolsk Protonotar, Kardinaldiakon og iErke-
biskop i Milano med Forpligtelse til at bo i

Rom og lade sit jErkcbispedemme styre af en
Generalvikar ; senere blev han Legat i Bologna,
Romagna og Ancona, Protektor for Portugal,

Nederlandene og det fr. Schweiz, for Fransi-

skanerne, Karmeliterne og Malteserne, samt
President for det verdsl. Statsraad (Consulta).

C. B.s elskelige Personlighed og store Dygtig-

hed bragte snart dem, der tog Forargelse af

den pavelige Nepotisme, til at holde inde med
deres Klager, og han robede store Gaver til

at vinde de forskelligste Mennesker. De fattige

elskede den gavmilde Kardinal, der ofrede

meget paa andre, lidet paa sig selv, og de lsrde
talte med stor iErbedighed om de >vatikanske

Aftener< i hans Bolig i Vatikanet, hvor en
Kreds af hojtdannede Romere paa Omgang
oplseste Afhandlinger om almindelig viden-

skabelige eller teologiske Sporgsmaal. 1562
dade hans Broder, Federigo B., og da traengte

Pius IV og andre ind paa ham for at faa ham
til at gifte sig og fortsaette Slaegten. Han
svarede paa disse Opfordringer ved i al Hemme-
lighed at lade sig prsestevie og derved afvise

alle jEgteskabsplaner. Som Praest blev han
end strengere Asket, og i Jesuiten Ribeira fik

han en Skriftefader, der forstod at ssette alle

hans aandelige Knefter i Bevaegelse. Han var
i hoj Grad virksom for, at Trienter-Konciliets

Arbejde blev genoptaget og fort til Ende, og da
Konciliet var sluttet, var han ikke mindre virk-

som for Udarbejdelsen af Calechismus Romanus,
Farebogen og Messebogen. 1564 drog han til
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Milano; den Residenspligt for Biskopperne,

som Trienter-Konciliet saa sta:rkt havde ind-

skserpet, vilde han ikke unddrage sig, og da
Pius IV 1566 var blcven efterfulgt af Pius V,

fik han Lov til at bo i Milano. Som Biskop
var Ambrosius, Milanos store Helgen, hans
Forbillede. Han arbejdede utrsettelig for sit ud-

strakte .Erkestift, der gjorde ham til Overhyrde
for 15 Lydbiskopper og til Tilsynsmand for

1220 Kirker og 170 Klostre. Jesuiterne fandt

i ham en biskoppelig Velynder med stor Ind-

flydelse, og Inkvisitionen fik frit Lob i jErke-

stiftet Milano. I Venezia og den Del af Schweiz,
som var underlagt hans kirkelige Styrelse,

vare Reformationens Tanker trtengte ind og
havde vundet mange Tilhsengere. Inkvisi-

tionen i dens skarpeste Skikkelse, understottet

af den verdslige Magt og C. B.s Aarvaagenhed
og grundige Visitatser udryddede, saa vidt det

var muligt, det farlige Ksetteri, og /Erkebiskop-
pens vindende Personlighed og udstrakte Gav-
mildhed bidrog ogsaa til Sejren over de ka?t-

terske Tilbojeligheder. I Milano bragte han
Synoderae i Gang, og Munke, som Barna-
biterne og Theatinerne, bleve stottede af ham.
Under hans Vinger dannedes der i Milano en
Forening af Prsester (Oblati), som ved et Lofte

forpligtede sig til at gaa overalt, hvor dercs

Biskop vilde sende dem; i disse fandt han
forst Prsester for de vildeste og odeste Egne i

Alperne, siden LsDrerc til Seminarierne og det

helvetiske Kollegium, han havde grundet.

Hans Reformation af de ogsaa i Norditalieu

dybt sunkne Klostre havde nser kostet ham
Livet. 3 Humiliat-Provster fik en Humiliat-
Prcest ved Navn Farina til at affyre en Pistol

mod iErkebiskoppen, da han 27. Okt. 1569
knselede for Altret i sit Huskapel. C. B. troede,

at han var Doden nser, men han var i Virke-
ligheden kun let saaret. Til Straf for dette

Attentat blev Humiliat-Ordenen ophsevet 1570.

jErkebiskoppens Strenghed over for Forlystel-

ser, og hans Forbud mod at bruge Kirkerne som
Smutveje vakte stor Uvilje. Det kom gentagne
Gange til Sammcnstod med den verdslige

Magt, navnlig efter at Aloysius Requesens var
bleven Statholder (1571), og der blev ogsaa
klaget til Rom. Men C. B. havde let ved at

tilbagevise disse Klager, og hans Popularitet

steg mere og mere, navnlig efter at han under
Pesten 1576 — som stadig kaldes la peste di

S. Carlo — havde vist en modig Opofrelse,

der stod i den storste Modscetning til de
verdslige Ovrighedspersoners Fejghed. Han
dode 3. Nov. 1584 med Ordene: >Se, Herre,

jeg kommer; jeg kommer snartc. I Domkirken
i Milano blev der sat ham et pragtigt Mindes-
maerke; 1610 blev han optagen bl. den rom.-
kat K.s Helgener (4. Nov. er hans Helgendag),

og 1697 blev hans kolossale Statue rejst paa
en Hoj ved Arona, saaledes at den kan ses

milevidt. Hans Homilier, pastorale Anvisnin-
ger og Breve ere samlede i den Udg. af hans
Vserker, der i 5 Foliobind udkom i Milano
1747 (Werfer, Leben des heil. K. B., Regensb.
1861). — 2) Federico B., Kardinal og jErke-
biskop af Milano, f. i Milano 18. Aug. 1564,
var en Fsetter til Carlo B. Han var forst be-
stemt til at vsere Kriger, men 1580 blev han
preesteviet af sin Fetter, og allerede 1587 fik

han Kardinalpurpuret. 1595 blev han JErke-

biskop af Milano, og det Embede rogtede han
med stor Nidkrerhed i 36 Aar som en voerdig

Efterfolger af sin fromme Slaegtning, navnlig

under den store Pest 1629—30 (se Manzonis
Roman / Promessi Sposi). 1609 aabnede han
det ambrosianske Bibliotek i Milano. Han
dade 22. Sept. 1631 og ligger, ligesom C. B.,

begravet i Milanos Domkirke (G. Roberti, Apo-
logia del Card. F. B., Milano 1870). Fr. N.

Borromaus-Foreningen, der udbreder gode
rom.-kat. Skrifter, blev dannet 1844 af Fri-

herre von Lofi, Prof. Walter i Bonn og flere

andre rom. Katollker fra Rhinegnene. Den vil

modarbejde den daarlige Literatur ved til sine

Medlemmer at uddele gode Bager og ved at

aabne Adgang til storre Bogsamlinger, som
kunne fremme kristelig og saedclig Oplysning.

Foreningens Protektor er yErkebiskoppen af

K61n; dens Hovedssede er Bonn.
Bosco, Don Giovanni Melchiore, Stifteren

af Salesianernes Kongregation, blev fodt 15.

Aug. 1815 i Landsbyen Beech i i Sognet Castcl-

nuovo d'Asti i Naerh. af Torino. Efter at vare
undervist af Stedets Praest kom han 1835 paa
Seminariet i Chieri, og 1841 modtog han Preeste-

vielsen. En Tidlang opholdt han sig derpaa i

en Fransiskaneranstalt i Torino, navnlig for at

virke bl. Byens unge Forbrydere. Det gik

snart op for ham, hvor vigtigt det vilde vaere

at have et Asyl for saadanne, og 8. Dec. 1841

tog han sig af- en forvildet 15aarig Dreng,
Bartolomeo Garelli. 2. Febr. 1842 havde han
samlet 20 ungdommelige Forbrydere, og der-

med var Grunden lagt til den Stiftelse, som
han med 2 store Navne kaldte >den hi. Frans
af Sales's Oratorium<. I Marts 1846 havde
han allerede en Flok paa 400. For dem lieste

han Messe liver Sondag i en af Torinos Kirker,

og derpaa underviste han dem i den kr. Borne-
lserdom og lrerte dem at synge; den ovrige

Del af Sondagen tumlede Drengene sig i det

fri under hans Opsigt. Saa begyndte han at

indrette Aftenskoler, i hvilke Drengene Irerte

Sprog og Matematik, og derved uddannede han
Lserere, der siden fik deres Gerning i »Orato-

rierne< i det evrige Italien, Frankrig og
Amerika. Senere lykkedes det ham at faa

bygget et Hospitium med 40 Sovesale, og hans
Moder, Fru Margherita, blev en Moder for de
hjemlose Stakler. 1856 begyndte han at ind-

rette forskl. Vserksteder og et Trykkcri for

sine Plejesonner, paa Landct indrcttede han
Landbrugsskoler, og de bedst begavede Drenge
bleve sendte i lserde Skoler eller Pneste-

seminarier. 1869 gav Pius IX forelebig Til-

ladclse til, at Don B. og hans Medhjselpere

levede efter en faelles Kegel, ogl874komden ende-
lige Stadfaestelse af Regclen for >det fromme
s a 1 e s i a n s k e S am fu n d « , der bestaaraf Prsester

og Laegbrodre. For at omgaa den italienske

Klosterlov beholder hvert Medlem sin person-

lige Formue og betaler Skat af den, men han
maa give Afkald paa Styrelsen og Udbyttet af

den til Samfundets Tarv. Der blev ogsaa dannet
en kvindelig Gren af Sarafundet, som ledes

af salesianske Prsester, og 9. Maj 1876 stad-

fsestede Pius IX endelig en Slags Tertiariere,

>de salesianske Medarbejdere< (coadju-

tori); disse virke for de samme Formaal som
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de egcntlige Salesianere og faa Del i Ordenens
rige Aflad. Kongregationen vaodt en stor Ud-
bredclsc baade i den nye og den gamle Verden,
ikke mindst i Syd-Amerika, hvor der i haj

Grad tnengtes til Arbejde for Ungdommens Op-
lysning. Don B. dode 1 Moderhuset i Torino 31.

Jan. 1888, og da ejede Kongregationen i begge
Verdensdeleo. 250 Huse, sora gavo. 130,000 Barn
Ly, og fra Salesianernes Skoler og Vaerkstedcr ud-
gik der aarlig o. 18,000 unge Mennesker. 1895
ejede den o. 400 Huse og talte o. 2000 Med-
lemmer. I dens Skoler meddeles der Under-
visning i alt lige fra de ferste Begyndelses-

grunde. Der holdes baade Sandagsskoler og
Aftenskoler af Salesianerne. En egen Gren af
disse Skoler er >Gerningen for de sent kaldede
eller Marias Senner< 3: Skoler for teldre, som
forberedes til Prastegerningen. Ogsaa Mission
have Salesianerne taget op. 1875 drog de ferste

Salesianere til Buenos Aires. Ved Afskeds-
audiensen paalagde Pius IX dem at bringe Evan-
geliet til de patagoniske Vilde, >som Jesuiterne
ikkc havde kunnet tmrame, fordi de spiste

deres Missionsrer< ; nu bar en salesiansk Bi-

skop som apostolsk Vikar Opsyn med et

Missionsomraade omtrent af Storrelse som
Europa. Efter Don B.s Dad blev Don Mi-
chele Kua (f. i Torino 9. Juni 1837, Pnest
1869) Kongregationens Leder, og Bladet Bollet-

tino Salesiano, der i Reglen trykkes 4 Gange
aarligt i 120,000 Eksemplarer, danner Baandet
ml. Salesianerne i de forskl. Egne (Ch. d'Es-

piney, Don B., 10. ed., Nice 1888). Ft. N.
Boses (1 Sam. 14, 4), en spids Klippe i Na»rh.

af Mikmas, nsevnet i Anlcdn. af Jonatans Bc-

drift i Fllisterkrigen.

Bosio, Antonio, >Katakombernes Columbus*

,

blev fadt o. 1575 paa Malta, men kom tidlig

til Rom, hvor nan boede hos sin Onkel, Ja-
copo B., der har skrevet Johanniter-Ordenens
Historic. A. B. var egentlig Advokat og For-
retningsfarer for Malteser-Ordenen, men han
helligede det meste af sin Tid til Undersogelse
af Katakomberne og af den Del af den kirkl.

Literatur, der kunde kaste Lys over deres Hi-

storic Han dede 1629 uden at have kunnet
oftentliggere Udbyttet af 36 Aars Katakombe-
forskning, men 1632 udgav Oratorianeren Seve-
rano paa Malteserriddernes Bekostning hans
Roma sotterranea, et af den kr. Arkjeologis

Hovedvserker.

Bosjdkloster, Nonnekloster af Benedictiner-
ordenen, helliget St. Nicolaus, beliggende paa
den af Bage- og Egeskov bevoksede Landtunge,
som delte RingsjSn i 2 Halvdele. Dets Privi-

legier og de betydelige Jordegodser, som dets
Stifter Thor (formentlig Thor Thott) gav det,

stadfsstedes 1181 ved Lucius Hi's Bulle. Her-
til kom siden en Del Acre Godser og de af
Lnnde-iErkebisperne bevilligede Indulgentier,

hvorved B. blev maaske Skaanes rigeste Kloster-

stiftelse. 1537 fik Torbern Bille det i Len, og
her afsluttede han 1552 sine Dage. 1560 op-
hffivedes det, og Godset tilfaldt, ved Bytte med
Ejendomme i Sjsolland, Fru Thale Ulfstand.
Af Klostret staar endnu Kirken, en af de bedst
bevarede Klosterkirker i Skaane. O. A.

Boskat (Josva 15, 29), By paa Juda Slette,

Beliggenheden ukendt.
Boskoi (de gresscnde, palmlatores) var

Kirke-Leksikon for Norden. I.

Navnet paa nogle mesopotamiske Asketer I 4.

Aarh., der svsrmede om og Ievede af Urter og
Redder, til Forargelse for dem, der anskede at

se Munkelivet undergivet regelbundne Former.
Bosor (1 Mak. 5, 26), By i Gilead, erobret

og edelagt af Judas Makkabser, er efter nogles

Mening den samme som Beser; andre flnde

den i Busr ved Sydgnensen af Lavaplateauet
El-Ledja.

Bosra, Ftestning, Navn paa flere Byer i

0st-Jordanlandet. En af de vigtigste Byer i

Edom (1 Mos. 36, 33; Jes. 34, 6) hed B.; den
er det nuvrcrende El-Buseireh i Djebal. Ogsaa
et moabitisk B. (Jer. 48, 24) omtales i G. T.

Nogle anse dette for identisk med det haurani-

tiske B., andre, maaske med starre Ret, for den
samme By, som ellers kaldes Beser eller Bosor
(der atter af nogle anses for identiske). Det
hauranitiske B. omtales 1 Mak. 5, 26 under
Navnet Bossora. Det har endnu bevaret Navnet
B., men kaldes ogsaa Eski sham, Gammel-
Damaskos. Det ligger ved Randen af 0rkenen.

Under de nabatreiske Konger spillede B. en
vigtig Rolle, men til saerlig Blomstring bragte

Romerne Byen i 2. og 3. Aarh. efter Kr. B.

var dengang den sterste Stad i 0st-Jordanlandet

og talte over 100,000 Indb. (Nova Trajan a
Bostra). Sora Bispesode omtales den ofte

i Kirkehistorien. Under Muhammedanernes
Herredemme forfaldt den dog snart. Storartede

Ruiner vise endnu den forrige Pragt (Templer,

Teatre, Kirker og Moskeer).

Bossora (1 Makk. 5, 26), se Bosra.

Bossuet, Jacques Benigne, blev fadt i Dijon

27. Sept. 1627. Hans Fader var Advokat ved
Parlamentet i Bourgogne. I sit 6. Aar blev

han sat i Jesuiter-Kollegiet i Dijon og ud-

mterkede sig snart ved sin glimrende Begavelse

og Jsernflid. Det var ikke blot Studiet af

Biblen, der optog ham, men ogsaa Oldtidens

klassiske Digtere. Han fortsatte Studeringen

ved Navarra-Kollegiet i Paris, fik 1652 den
teol. Doktorgrad, og blev straks efter Arki-

diakon ved Katedralen i Metz (1652—58). Her
begyndte han sin Polemik mod Protestanterne.

Mod den evangelske Katekisme afPrasten Ferry

i Metz skrev han en Refutation (1655). Denne
Bog har normativ Betydning for hele B.s

senere, rige polemiske Forfatterskab : Side om
Side med stor Leerddom og Skarpsindighed

traeffes de svageste og mest vovede Paastande.

1658 forflyttedes han til Paris. Enkedronningen
herte ham pradike i Fasten, og opfyldt af Be-

undring over hans Veltalenhed drog hun ham
nser til Hoffet. 1662 pnedikede han ferste

Gang i Louvre for den 24aarige Ludvig XIV;

saa blev han Kongens Pnest til 1669, og disse

Aar bleve hans hejeste Blomstringstid. Hans
Pnedikener ere historiske Mestervrerker, og

blandt disse indtager atter hans Oraitons

funibres Plads som klassiske Monstre i den

franske Literatur og ere utallige Gange op-

tryktc. 1669 udnevntes han til Biskop i

Condom, men da Dauphins Lterer dede paa

samme Tid, renoncerede B. paa sit Bispe-

demme for at overtage den fremragende Stilling

som Prinsens Lserer (1669—80). For denne

sin Elev udarbejdede han de beremte Du-
eourt sur Vhisloire unioenelle, en Slags Histo-

riens Filosofi, og Politique tirie de VEcriture
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sainte, en Forherligelse af det absolute Konge-
demme. Aldrig forsemte han nogen Lejlighed

til Konversioner, og som Vejledning ved sllge

Forsog fremkom den lille, kun 60 Sider store,

Exposition de la doctrine catholique, hvis Mod-
skrifter fra protestantisk Side udgore en hel

Literatur. Derved foranledigedes ogsaa hans
Hlstoire des variations des Eglises protestantes.

Blandt hans navnkundigste Konvertiter er Marfi-

chal Turenne. Hans Optraeden ved HofTet var en
Blanding af Strenghed og Eftergivenhed. Han
kunde til en Tid gennemryste Kongens Sam-
vittighed, og det var ham, der bestyrkede La
Valliere i at tage Sloret (1675) og sogte at faa

Mdm. de Montespan fjernet; men saa kunde han
ogsaa til andre Tider ydmygt boje sig for Kon-
gens Magtsprog om at tie. Efter Dauphins Gifter-

maal vedblev B. i 6 Aar at vaere Aumdnier
hos hans Gemalinde, men udnccvntes derefter

(1682) til Biskop i Meaux. En hel Rrekke
eksegetiske, asketiske og polemiske Skrifter

here til denne Periode, i hvilken ogsaa hans
kirkepolitiske Virksomhed indtager en stor

Plads. Det er Frankrigs Stilling til Pave-
magtcn, der skulde klares, og B.s Aands
Elasticitet blev sat paa den haardeste Prove
ved disse Forhandlinger. 1682 sammentraadte
den franske Klerus til Koncil i Paris. B. holdt
Aabningstalen om >Kirkens Enhed< — men
formulerede derefter de 4 Grundsaetninger for

den gallikanske Kirke, hvori det bl. a. fast-

slaas, at Pavens Magt ikke straekker sig over
verdslige Sager. 1 et laerdt, latinsk Vaerk
(trykt 1730 i 2 Bind) forsvarede B. udforligt

den franske Kirkes Ret. — Skont han ikke
direkte medvirkede til Beslutningen om det

nantiske Edikts Ophsevelse, billigede han dog
denne Foranstaltning. — Hans Unionsbe-
strebelser hvilede aldrig. Med Leibnitz forte

han i en Aarraekke Breweksling om Kirke-
foreningen; og i Spinolas og Molanus's For-
eningsforsog var han ogsaa interesseret. — Da
Fru Guyons kvietistiske Skrifter fik Udbredelse
ved HofTet og i Gejstligheden og bl. a. havde
en varm Forsvarer i Fenelon, optsendtes B.s

hcle Lidenskab herimod; vel muligt, at Skin-

syge mod >Svanen fra Cambray< var en af

Hovedgrundene til den voldsomme Heftighed,

hvormed >0rnen fra Meaux< kastede sig ind

i denne Strid for at udvirke Pavens For-
demmelse af Flnelons Ltere, hvilket ogsaa op-
naaedes. — Blandt B.s Kampe i hans sidste

Aar kan endnu frcmheeves hans Polemik mod
Rich. Simon's (se d. Art.) bibelske Kritik. B.

dode i Paris 12. April 1704. I Frankrig blev

han en Tidlang kaldt >den sidste Kirkefader<

;

seuere laertes der om ham i alle Skoler, at han
var en Haeretiker. En nuegtig Kirkefyrste

var han, og hans Indflydelse satte dybe Spor i

hele hans Tidsalder. Hans Vaerker ere senest

udgivne i 30 Bind (Paris 1859—65), hvortil

Menard 1883 fejede 2 Bind Oeuures intdites.

En hejst forneden kritisk Bibliografi over saavel

trykte, som utrykte Arbejder af B. udgav Abbed
Bourseaud 1896. Biografler haves af Bausset
(2. Udg. 1819, 4 Bd.), Reaume (1869, 3 Bd.) og
Floquet (1855—64). A. J.

Bost. 1) Paul Amy Isaac David B. blev fedt

10. Juni 1790 i Geneve; hans Fader var Kantor
og Medlem af Byens lille Brodremenighed.

Sin boglige Dannelse fik han dels hos Herrn-
huterne i Neuwied, hvor han opholdt sig 4
Aar, dels i Geneve, hvor han studerede Teol.

Han var et Stemningsmenneske, der svingede

ml. Tro og Vantro, herrnhutisk Mystik, neg-
tern Rationalisme og Sympati for Romerk. Fru
von Krudeners Beseg i Geneve (1813) gjorde et

vist Indtryk paa ham, men da han (1814) blev

ordineret, stod han kun i et udvortes Forh.

til Kirken. Lidt efter lidt vaagnede der hos
ham en Laengsel efter noget bedre end den i

Geneve raadende Rationalisme, og for at til—

fredsstille sin religiose Trang holdt han Bibel-

moder med nogle jsevnaldrende. 1816 overtog

han en Kapellanstilling i Kanton Bern, og
under det trofaste Arbejde der ksempede han
sig frera til en fast Tro paa Guds Naade i

Jesus Kristus. 1818 traadte han i Tjeneste

hos London Continental Society, og denned be-

gyndte hans Rejseliv og hans ihterdige Arbejde
for »OpvKkkeIsenf (le riveil). 1819 sendte han
Nationalk. i Geneve en heftig Opsigelse, og paa
sine Rejser optraadte han med megen Liden-
skab mod alle dem, der ikke kunde staa Maal
efter »Opvaekkelsens« Maalestok. En Tidlang
praedikede han for de af Nationalk. udtraadte,

som havde faaet en Forsamlingssal i Kvarteret

Bourg de Four. Paa dette Tidspunkt var det,

at han rettede et voldsomt Angreb paa Statsk.

i Geneve, som han beskyldte for at vaere en
ariansk og pelagiansk Sekt. I Flyveskriftet

:

Difense de ceux des pdiles de Genive, qui se sont

constitute en iglise indipendante, contre les Sec-

taires de cette ville (1825) brugte han saa djserve

Ord, at der blev anlagt Sag imod ham. 1 forste

Instans blev han frikendt; i anden Instans blev
han vel frikendt for Anklagen for Bagvaskelse,

men idsnit en Pengebede for fornaermende Ud-
tryk om Byens Praester. B). de vakte i Bourg de
Four kunde hans urolige Aand dog ikke i

Laengdcn trives. Han begyndte at samle en ny
Kreds i Naerh. af Geneve, rejste rundt og pne-
dikede, samt udgav en Tid et polit.-relig. Blad.

1840 blev han atter optagen bl. Geneves Prae-

ster, men kun for at lade sig kalde til Frankrig,

forst til Asnieres, siden til Bourges og Melun.
men uden at kunne slaa sig til Ro nogensteds.

1848 opgav han Stillingen som Faengselspreest

i Melun og rejste til Geneve, Ntmes, Neufchitel

og Paris, indtil han tilsidst slog sig ned hos
sin Sen i Laforce (se nedenfor), og de> dode
han 14. Dec. 1874. Han har bl. a. udgivet:

Mimoires pouvant servir a Vhist. du Rioeil

religieux (Paris 1854—55), og fl. af hans Psalmer
have fundet Indgang hos fransktalende Kr. Fr. N.
— 2) John B., Grundlcegger af de store Barm-
hjertighedshjem, som Landsbyen Laforce i

Sydfrankrig (Dordogne) skylder sin Navnkun-
dighed, er fodt 4. Marts 1817 i Moutier-Grandval
i Schweiz, hvor hans ovenfor omtalte Fader
dengang var Praest. Helbredshensyn nedte ham
til at ombytte den studerende Vej med Bog-
binderiet, hvorfra han dog paa Liszt's Raad
atter kom bort for at uddanne sit sjaeldne

musikalske Talent i Paris. En alvorlig kr.

Vaekkclse, i Forbindelse med en levende Med-
folelse for alle lidende, bragte ham dog igen

til at forlade et Livskald, der lovede ham en
stor Fremtid, og han besluttede at saette Livet

ind paa at modarbejde den aandelige og time-
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Hge Ned, hvoraf han som Medlem af en Un-
derstettelsesforening fik meget at se i Paris.

Han havde neppe nok fuldendt sine teol. Studier
i Montauban, for han blev valgt til Pnest i

Laforce, og nu tog han snart fat paa at virke-

liggere sine menneskekeerlige Ideer. Hans An-
stalter udviklede sig som af sig selv, den cne
ud af den anden. Ferst byggede han et Hjem
for forsldrelese eller faretruede Pigebern (la

famille). Dertil sendte man snart alle Slags

uhelbredelige, blinde, aandssvage eller paa an-
den Maade hjselpelose Bern, som intet Waisen-
hns Tilde optage. Han maatte, for de andres
Skyld, skille de va:rste ud og vidste forelebig

intet andet Sted til dem end Prsestegaarden,

der ogsaa siden fl. Gange blev det ferste Til-

flugtssted for dem, hvem et nyt Hjem maatte
beredes for. Nteste Gang var det Epileptikerne,

som maatte udskilles, og efterhaanden opstod
der 9 Anstalter (Betesda, Eben-Ezer osv.), med
Adskillelse efter Lidelsesform (epileptiske eller

ikke, udviklelige eller ikke osv.), Ken og Alder,

som nu tartle over 500 Beboere. Overordent-
lige Vanskeligheder voldte det ham at tilvcje-

bringe de store Summer, som dels Opforelse

og Indretning, dels den daglige Drift kraevede,

da neppe en Tredjedel af Udgiften daekkedes
ved de indbetalte Plejepenge; men han besad
ogsaa en henrivende Veltalenhed, naar han
med Mund eller Pen tolkede sine Klienters

Sag. Fra Amerika, England og Holland fik

ban Bidrag, mest dog fra de evangelske Menig-
heder i Frankrig selv, som hvis Vserk han be-

tragtede sin Barmhjertighedsgerning. Fer sin

Ded (1880) havde han faaet den fuldeste Aner-
kendelse af den borgerlige 0vrighcd og den
offentlige Mening i Frankrig: den Monthyonske
Dydsbelenning og /Kreslegionens Ridderkors for

sig, medens Anstalterne fik Guldmedaille og
Vidnesbyrd som almennyttige Institutioner 1877.

Foruden ved direkte at hjselpe saa mange
ulykkelige har han navnlig haft Betydning
ved at henlede Opmaerksomheden paa Epilep-

tikernes sserlige Trang og ved at liegge Vaegt

paa Arbejdet som et vigtigt opdragende Middel
ogsaa overfor de svagtudviklede og delvis hjselpe-

lese. Endelig har det vseret af stor Betydning,
at han har hevdet, at Omsorgen for de elen-

dige er en umiddelbar Opgave for Menigheden.
(Biografi i >Febe» for 1881). N. D.
Bostrem, Christoffer Jacob, sv. Filosof, f. i

Pitea 1. Jan. 1797, studerede i Upsala og blev

Docent ssteds i praktisk Filos., var i nogle
Aar Laerer for Kong Oskar I's Senner, udnaevntes

1837 til Adjunkt og naeste Aar til Prof, i Filos.

i Upsala. Han dode 22. Marts 1866. — B.

har til de sidste Tider i maerkelig fremtraedende
Grad behersket Aarhundredets filos. Studier
ved Sverigs Universiteter. Siden B.s Anseelse

blev fastslaaet i Upsala, have de filos. Laere-

stole med faa Undtagelser vaeret besatte med
bans Disciple. Traditionen i Lund, bundet til

Fremlings og Genbergs fine Personligheder,

gav vel store Letter, mere skandinavisk og kon-
tinental som den var, men i skabende Ejen-
dommelighed var den afgjort underlegen og
maatte vige for Upsalas med B.s eget System
og anerkendte Navn, isaer da B. med Rette
kunde betragtes som Slutstenen paa en filos.

Udvikling i Upsala, til hvilken herte Navne

som Hdjer, Biberg, Grubbe og Geijer. En af
B.s Disciple, Pontns Wikner, fik Kaldelse som
Prof, i Kristiania, ganske vist ferst efter at have
sendret sin Stilling til sterdeles vigtlge Punkter
i B.s Filos. (f. E. om Kaerlighedslivets metafysiske
Betydning), men han bevarede dog et kendeligt
Prseg af sit Discipelforhold. Derimod har B.s

Anskuelse udenfor Sverigs Graenser Dieppe
naaet naevnevaerdig Paaagtelse, end mindre
skensom Vurdering. Ja, selv i Sverig har mere
eller mindre ringeagtende Bedemmelse vekslet

med udelt Beundring, men kun faa have hidtil

arbejdet for en Videreferelse af B.s Filosofl

som den tidlig bortkaldte Wikner.
Hovedtankerne i B.s Filosofl love denne en

blivende Betydning, ikke saa meget paa Grand af
deres nyskabende Evne, som paa Grund af den
Energi, hvormed de fastholdes. For B. var jo —
reelt set — Begreberne: det aandelige modsat
det legemlige, det personlige modsat det
upersonlige, det konkrete og reale modsat
det abstrakte og formale, det organ iske og
systematiske modsat det atomistiske og
mekaniske, det faste og evige modsat det
flydende og timelige, det klare modsat det

uklare, de afgjort hejeste Grund begreber, hvis

tilsvarende Virkeligheder vare ham umiddelbart
visse ved deres egen Fornuftighed. Denne
Filosofl fremfertes nu ogsaa — formelt set —
nsesten som en Profets religiose Tro og virkede
saa meget kraftigere, som hos B. Karakterens
personlige Hejhed var forbundet med en levendc
Overbevisning om at have set filos. Syner, som
ingen anden. Et Feedrelandssind, der vovedc
at mene, at Norden ogsaa kunde evne Indsatser

i den filos. Taenknings Historie, som over-

hovedet i Verdensudviklingen, tyngede ogsaa

i Vaegtskaalen. En gennemfert Evigheds- og
Personlighedsfilosofi har vel aldrig vaeret

formuleret saa skarpt — om man vil med en
Hensynsleshed 1 Karl XH's Stil — som da B.

fremsatte sin, stik imod Aarhundredets ejen-

dommeligste Opfattelse fra modsat Hold : Posi-

tivismen og Evolutionismen. — Vaesentlige for

B. vare tilvisse ogsaa de Punkter, paa hvilke

Wikner saa hans Filosofis alvorligste Mangier,

fremfor alt B.s Mangel paa Evne til at haeve

sig over den fra Platon og Graekerne nedarvede
Intellektualismes Overvurdering af det teore-

tiske Liv. At Viljes- og Kaerlighedslivet ud-
gere det i hejeste Forstand konstitutive i Per-

sonligheden, bestred B. udtrykkelig, trods sin

Iver for at havde Menneskets Frihed og An-
svar. Ogsaa B.s abstrakte Evighedsbegreb lagde

Hindring i Vejen for Forstaaelsen af den Evig-

hedsbetydning, som tilkommer Historien netop
som Historie i hejeste Forstand. I sin Reak-
tion mod den spekulative Logiks Formastelighed

og Overgreb lod B. sig drive til den mod-
satte Yderlighed, der ofte erindrer om Vulgaer-

rationalismens >sunde«, men for det meste
flade Fornuft. Denne Svaghed traeder isaer

frem i hans ellers fortjenstfulde Gendrivelse af

den hegelske Filosofis Begreb om >den vordende
Guddom< og den denned givne Benaegtelse af

vor Frihed og Ansvarlighed. Haevdelsen af

Friheden og Ansvaret var for B. Alfa og Omega

;

heri reber han Slaegtskab med Kant. Men heri

er ogsaa givet et Udgangspunkt for hans Filo-

sofis Udvikling til sterre Overensstemmelsc

24»
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med Krdm. B.s beremte Discipel, A. Nyblseus

i Lund (>Den fllosofiska forskningen i Sverige<),

har indgaaende bestemt B.s Stilling til de to

Larere, som i meget praformerede hans An-
sknelse, Prof. Biberg og Grubbe i Upsala, og
hans Stilling til Geijer. Hvad B. isser arvede
fra forstnsevnte, var hans Iver for Friheds-

begrebet, hvori han ikke med Urette mente
at have peget paa noget nordisk og kristeligt

fremfor alt andet. Han har ogsaa dette til

fselles med Geijer, der, hvis ikke Historien,

men Filosoflen var bleven hans egentl. Hoved-
sag, kunde have stillet B. i Skygge som betydelig

Personlighedsfilosof.

B. optraadte niermestsom Schell ingianer afdet

yderste Hejre; hans Udvikling bestemtes ved
Paavirkning fra Leibnitz's Monadehcre, Platons

Idelsere og Kants og Schleiermachers Analytik.

Men modsat Monadelierens Bealisme var B.

afgjort Personalist; modsat den kantiske Ana-
lytiks Agnosticisme maa han kaldes platonisk

Gnostiker; modsat Platons antike Objektivisme,

var han en Hsevder af Krdmens Subjektivisme.

Overhovedet saa han i den kr. Livsanskuelse

et afgjort Fremskridt fra den antike, ja den
for alle Tider uovertrseffelige. Hermed kunde
han tillige fatte Kristi Betydning, ogsaa hans
Persons Betydning, thi for B. var alt virkeligt

vterende ogsaa personligt vaerende. At alt, der
med Rette griber en Personlighed, selv maa
vaere personligt, den Stetniug kan maaske, mere
end nogen anden, siges at vrere B.s HovedsaH-
ning. B.s Krdmsopfattelse var dog i mange
Henseender mere origenistisk end augustinsk,

mere rationalistisk end supranaturalistisk, mere
logisk-metafysisk og moralistisk end historisk-

metafysisk og religios, om man vil, mere spino-

zistisk end kantisk.

Filosoflen er efter B. i og for sig den hojeste

Videnskab, den — baade hvad Form og Indhold
angaar — fuldkomne Forstaaen, altsaa egentlig

Guds Alvidenhed. Som menneskelig Viden-
skab er den tilvisse samme Viden, men med
de Indskrtenkninger, som falge af Menneskets
Endelighed. » Rational Idealisme< (hvoraf det

forste Ord angiver principium cognoscendi, det

andet pr. essendi) er det Udtryk, B. selv bruger
til Betegnelse for sit fllos. Standpunkt, modsat
lavere fllos. Former, der betegncs med derefter

formede Udtryk (f. £. Hegels Filos. kaldes
>hejere empirisk ldealisme<). — Sin Filosofl

deler B. i: A) teoretisk, hvori Fornuft-
viesenerne (der ene ere Filosofiens Genstand)
betragtes udelukkcnde som erkendte eller

varende, og B) praktisk, hvori de betragtes

tillige som virkende eller handlende i og for

Menneskene. Forstnsevnte falder i 3 Hoved-
dele: 1) den rationelle Teologi (om Gud), 2)

den rationelle Antropologi (om Mennesket) og
3) den rationelle Etnologi (om Folkepersonlig-

heden). Den praktiske Filos. behandler fra

sit Synspunkt samme 3 Genstande: 1) den
rationelle Religionshere, 2) den rationelle Ssede-

lsere og 3) den rationelle Retsljere. — Gud-
dommen, det personlige, absolut fuldkomment
fornemmende Vtesen, bestemmer B. ntermere
ved sin vidtloftige Ltere om Guds Attributes

De ere dels logiske, hvilke tilkomme Gud,
betragtet i og for sig (formale, reale, ideale),

dels metafysiske, efter hans Forhold til aande-

lige Vffisener. Disse aandelige Vteseuer tagcr B.

som Guds >evige Bestemmelser, hans Ideer<

;

de danne et organisk Hele med Gud, ere

levende og fornuftige, ere Personer. Som Guds
Ideer ere de tilvisse absolut fuldkomne,
men efter Indholdet skille de sig indbyrdes
som mere eller mindre ufuldkomne, i Analogi
med Tal i Talrekken: i hvert Tal indgaa de
lavere som dets >positive<, de hejere som dets
• negative* Momenter. De aandelige Vteseners

ufuldkomne Opfattelse, hvorved de komme til

at opfatte Virkeligheden paa en vis Maade
som noget andet end den er, er Aarsag til den
sanselige Verden, den timelige og rumsbestemte
Fsenomenverden. — Mennesket er Enhed af
Vffisen og Faenomen, eller, som det i Antro-
pologien bestemmes, et sanseligt Fornuftvresen.

I dets praktiske Handlen har det at sage virke-

liggjort dets sande Jeg (Fornuften) ved Sanse-
lighedens Bearbejdclse til Organ eller Middel
for det, eller, for at sammenfatte hele Men-
neskets Udvikling baade teoretisk og praktisk:

det skal virkeliggere sig selv udi alle de hejere
Vsesener lige til det hejeste, >ved hvilket de
forst alle naa deres fulde Bestemthed« , deres
evige Liv og Salighed (Guds Riges Tilkommelse).
Denne Udvikling er efter B.s Religionsfilosofi

ikke sluttet med dette Liv. Mennesket har at

gennemleve flere Livsformer, inden det naar
sin fulde Udvikling. Det evige Onde eller

en evig Usalighed kender B. ikke. Det vilde

efter B. betyde, >at Guddommen var afmsegtig

m. H. til at virkeliggere det gode, det vil

sige selv beheftet med ondt«. >Hele Verdens-
udviklingen er ikke noget andet end de aande-
lige Vaeseners vedvarende Frelse og Forsoning<

.

Mod de ortodokse Skabelses-, Forsonings- og
Treenighedsbegreber polemiscrer han med soci-

nianske og vulgeerrationalistiske Grunde, og ved
de anforte S&etninger ogsaa mod en Eskatologi
som Martensens.

I sin Statslsere anser B. sig selv for >mest
egen og original', og vel med Rette. Han mener
ogsaa, at >hans Teori er i Ordets sande Mening
den mest liberale blandt alle, som hidtil ere
opstillede* og mere end andre egnet til at
forsvare de ringeres Ret. Den baeres af en
udpnegct Forkierlighed for den nordiske, is*er

den sv., reldgamle Folkefrihed med dens stterke,

men lovbundne Kongevslde og dens, for sund
Udvikling efter Personlighedslivets Krav mod-
tagelige, Firestsendersforfatning, som den endnu
i B.s Tid stod urokket og endnu Andes i Fin-
land.

I sine Skrifter, der ere forholdsvis faa og
kortfattede, til Dels ufuldendte, reber B. en
tydelig Streben efter en fast Terminologi og
en strengt logisk Fremstillingsmaade. Sin store

Indflydelse har han mest udevet ved mundtlig
Undervisning og personlig Omgang, i den Hen-
seende mere en Sokrates end en Platon. P. E.

Bothniensis, Nicolaus Olai, blev fodt i I -ana-
nas i Pitea Landmenighed, sandsynligvis henved
1560. Faderen, som siden blev Komminister i

Nordingra i Angermanland, synes at have va>ret

nidkar Modstander af papistisk Overtro. B.
indskreves 1578 ved Rostocks Universitet, blev
1586 Ltesemester i Hebr. ved Kollegiet i Stock-
holm, udgav her 1588 27 Teser de libero et

servo hominis arbitrio, i hvilke han i ramistisk
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Aand bekaemper al Sammenblanding af Teol.

og Filos. 1589 blev han med sine Kollcgar

Skinnerus og Kenicius kastet i Ftengsel, da de
vegrede sig ved at antage Johans Liturgi; her-

fra befriedes de forst 1592, hvorefter de an-

sattes ved Upsalas 1593 genoprettede Univer-
sitet. Glanspunktet i Mester Nils's Liv er

Upsalamedet, til hvis Prases han, under iErke-
bispevakancen, valgtes med stor Majoritet, og
bvis Forhandlinger og Beslutninger han ledede

med overlegen Kraft, Frimodighed og Klogskab.

Efter en Tale om Konciliers Nedvendighed for

at ophaeve Skismaer i Religionen lod han op-

hese de 7, af ham forfattede, Teser om Skriften

og Symbolerne, der ligge til Grund for Medets
Bekendelse herom. I hans Granskning af Au-
gustanas Artikler, Kirkeordningen og Liturgien

lyser bans lutb. Trosfriskhed og Omhyggelig-
bed for Kirkens Fribed frem, hans Lserddora

og Evue til at tneife Sommet paa Hovedet,
ofte med frisk Humor, en Egenskab, hvorom
ogsaa et Par Epigrammer fra hans Haand vidne.

Trods de folgende urolige Tider forfattede B.,

som nu var Prof, primarius, en Grammatik i de
semitiske Sprog (der bevaredes i Manuskript, til

den odelagdes ved Brandeu i Upsala 1702) og
boldt fortrinligc Forelicsninger over Apokalyp-
scn. der gcngaves ved 2 af hans Disciple i

trykte Skrifter. Under Kampene mellem Sigis-

mund og Karl stod han trofast paa den sidstes

Side og gik med sine Kollegaer som Anforer
i Spidsen for Borgere og Bonder mod de
fremrykkende Finner(>Korftaget<). Efter Abra-
ham Andrea; Angermannus's Afscettelse indtog

han jErkesaedet 1599. Han var stedse Karl hen-
given, men stod dog frimodig paa K.s Ret og
segte at formilde den strenge Herre. Efter en
opbyggelig Beredelse hensov han 18. Maj 1600,

og flk, skont kun electus, sin Grav i Upsala
Domkirkes Hojkor (A. Magnusson, N. O. B.,

Stkhm. 1893). O. A.

Bothvidi, Johannes, f. i NorrkAping 1575,

pnesteviet 1604, Hofpraedikant hos Gustaf II

Adolf 1616, Dr. theol. 1617, fulgte siden Kon-
gen som Skriftefader paa hans Felttog. 1630
blev han Biskop i LinkOping, var 1631 med
Maria Eleonora i Tyskland, flk 1632 det
Hverv at oprette Konsistorier i Magdeburg og
Minden. B. holdt Ligpraedikenen over Gustaf
Adolf og beremmes som en af sin Tids mest
begavede Praedikanter og som en nidkser Biskop.

Han dode 1635. O. A.

Botolphus (Botulf, Budolphus) er Navnet
paa en hi. Mand, som ifelge Angelsachser-
Kreniken 654 skal have grundet et Kloster i

lkanho (rimeligvis Boston o: Botulfstown, i

Lincolnshire). Beda omtaler ham ikke, men
Mabillon fandt i Ouche et Manuskript, i

bvilket der forta?lles, at B. og hans Broider

Adolf rejste til Tyskland for at lrere Krdm.
bedre at kende, og der bleve de Munke. Adulf
blev paa Fastlandet og skal vaere bleven Biskop
Utrecht (?), men B. vendte tilbage til Stor-

britannien og byggede Benedictiner-Klostret i

lkanho. 17. Jnni var hans Mindedag. Henved
50 engelske Kirker, deraf 10 i Norfolk, ere

viede til St. B., og ogsaa i Danmark blev der
bygget Kirker til bans Mre.
Bo-trx, se Budda.
Botticelli, Sandro (Alessandro Filipepi), flo-

rentinsk Maler, f. 1447, forstod tidlig at ned-
laegge en varm og fin Folelse i sine bibelske
Billeder, hvis Typer lyse af sedel, menneske-
lig Personlighed og ren og rerende Ksrlighed
(Magnificat i Ufflzierne). Hans hurtig voksende
Ry skafTcde ham en pavelig Indbydelse til Rom
for at deltage i Udsmykningen af det sixtinske

Kapel. Her malede han (1481—83) enkelte af
Pavebillederne og 3 store Fresker, der efter

Tidens Skik ere en Forening af bibelske Bil-

leder og Ceremonistykker til Forherligelse af
Bestilleren. Hovedscenen i det farste (>Jesu
Fristelse<) viser en pragtfuld Skare af pavelige

Hoffolk, der ovcrvasre den mosaiske Renselses-

ofring ved en spedalsks Helbredelse (forherliger

Sixtus IV's Oprettelse af Hospitalet S. Spirito

i Rom). Det andet skildrer Mose's Ungdomsliv
i en fint sammenstillet Billedrsekke, det sidste

Koraks Opror, den gltestl. Type paa Pave-
dommets Ukrcenkelighed — et Minde om An-
dreas af Krains (se S. 85) Oprersforsog mod
Pave Sixtus IV.

Efter sin Hjemkomst blev B. nrer knyttet til

Familierne Medici og Tornabuoni. Isser den
ferste forherligede han paa en Rtekke Billeder,

udmserkede ved sken Komposition, Farve-

tonernes Finhed og det indgaaende Kendskab
til Perspektiven (>Kongernes Tilbedelsec i S.

Maria Novella). Han blev nu staerkt greben af

det human istiske Liv ved Lorenzo Magniflcos

Hof, og Polizianos og Marsiglio Ficinos Begej-

string for Oldtiden fik kunstnerisk Udtryk
i en Rtekke herlige Billeder, som atter i

vore Dage have vundet stort Ry ved deres

fine Stemningsliv og sarte Forstaaelse af Ung-
dommens Ynde (Primavera, Venus's Fodsel).

Det menneskclige Sjaeleliv i dets Ondskab
(Apelles's Bagvaskelse) og dets dybeste Ned-
bojelse (>den forstedte<) gav han nye og maeg-

tige Udtryk. — Da Savonarolas gribende Prse-

diken (fra 1491) rystede Fiorentinerne op, hen-
reves den folsomme Maler staerkt og tolkede i

sine storladne Billeder af Kristi Gravloeggelse

denne den storste Smerte i ntesten voldsomme
Udtryk. Efter al Sandsynlighed ere de Billeder,

der fuldstsendig bortlasgge al Datidens Pragt

for ene at fordybe sig i det bibelske Emne, og
ssrlig de Madonnabilleder, der tilllge med
Moderkserligheden give Forudanelsen om den
dybe Sorg saa gribende Udtryk, fra denne Tid.

1 sine sidste Aar skabte B. en Raekke fint for-

staaende Illustrationer til Dantes Digtning (88

Blade ejes af Kobberstiksamlingen i Berlin).

Han dede i Firenze 17. Maj 1510. J. O. A.

Botvid, en ung Hedning fra Sddertorn fra

det 11. eller 12. Aarh., begav sig, efter Legen-

den, i Handelsanliggender til England, levede

der et halvt Aar hos en Pnest, der debte
ham, da >han havde lsert sig Herrens Bon og
den apostolske Tro udenad<, og han blev der-

paa >med Daaben Kristen baade i Tro og Live
Hjemkommen prtedikede han og vandt flere

ved sin Fromhed, isaer efter en underfuld Ben-
horelse under en Fiskefangst. Af en vendisk
Fange, som. han havde frikebt og vilde sende
tilbage til hans Land, blev han dnebt paa
Rogd i S6dermannaskaren og pristes siden

som Sddermanlands anden Apostel. Botkyrka,

hvortil hans Ben skal vaere fort fra deres

ferste Hvilested i Juleta, har faaet sit Navn
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efter ham. I Klemraings >Latinska Sanger,

Sveriges helgon< Andes Hymner til hans Mre.
Han afbildes i Reglen med en 0kse i den
hojre Haand og en Fisk i den venstre (Vita

S. Botlwidi i Scrip*, r. Suee. II, 377). 0. A.

Botvid Snneson (Bothvidus Sunonis) om-
tales forst som Kannik i Linkdping og blev,

da Gustaf I afsatte Strengnas-Bispen Magnus
Sommar for rom.-kat. Sympatier 1536, efter

Kapitlets Valg indsat som dennes Efterfelger.

Rimeligvis er han den Botwidus Souenis (?)

ex Suecia, der 1528 indskreves i Matriklen i

Wittenberg. I Begyndelsen fandt Kongen Be-

hag i hans kvikke Indfald, og som >en dygtig

Antiquarius og Historicusi fik han det Hverv
at bistaa O. Petri med hans Krenike, men da
han fremdrog Dokumenter, der stillede Unionen
i bedre Lys, passede hans Historiegranskning

ikke hengere efter Kong Gostas Smag. Da
han derhos modsatte sig Kongens 3. JEgteskab

med hans anden Gemalindes Sosterdatter, faldt

han i Unaade, og blev nogle Aar efter afsat

og kastet i Faengsel paa Gripsholm. Efter at

have gjort Afbigt og bodet 500 Mark Solv slap

han ud, fik Fogdo Pastoral og efter Kongens
Dad attcr 1561 sit Bispeembede. Han dode
1562. O. A.

Boulay, Cesar Egasse do, (Bulseus), d. 16.

Okt. 1678, var Syndicus ved Universitetet i

Paris og skrev som saadan i 6 Foliobind

Pariser-Universitetets Historic fra 800 (o: dets

formenUige Stiftelse ved Karl d. st.) til 1600
(Hist, universitalis Parisiensis, Paris 1665—73).

Bouquet, Dom Martin, laerd Mauriner, f.

1685, afiagde 1706 Munkeloftet i Abbediet St.

Faron i Meaux og blev derpaa, paa Grund af

sin filol. Lserddom, B. Montfaucons Medhjaelper
ved Udgivelsen af Krysostomos's Skrifter.

Senere blev han Bibliotekar i Abbediet St.

Germain des Pres og samlede da Stof til den
nye Udg. af Flavius Josephus, som Haver-
kamp i Leiden senere udgav. 1723 betroede
Generalsuperioren San Marthe ham Ledelsen
af den store Samling Scriplores rerum Gallica-

rum et Francicarum. 2 Bind af dettc Vasrk
vare fuldendte 1729, men da blev B., der var
indviklet i Stridighedeme om Unigenitus-BuUen,
forvist til Laon, og forst 1735 blev han taget

til Naade, dog uden at maatte vende tilbage

til St. Germain. Forst blev der anvist ham
Bolig i Klostret i Argenteuil, senere i et pari-

sisk Kloster. 1734 og 1739 udkom de 2 farste

Bind af hans Kaempevterk; det 9. var til

Haelvten trykt far hans Dod (6. April 1754).

Efter hans Dod blev Vserket fortsat med 4 Bd.

af hans Ordensfaeller, Brodrene Jean og Charles

Haudiquier, Housseau, Precieux, Clement,
Poirier og Brial, indtil Revolutionen satte en
Grsense for Maurinernes Arbejde. Fuldendel-

sen af Vsrket blev overdraget til Institutet, og
1806—76 udkom Bd. 14—23. Delisle har be-

serget et nyt Oplag i 19 Foliobind (Paris

1869—80). B.s Vserk prises ofte som Mau-
rinernes ypperste Arbejde. Ft. N.

Bouqnin, Pierre, Pfalz's Reformator, skal

vtere fodt i Guienne (eller Saintonge). Han
studerede i Bourges, og der vandt han 23.

April 1539 den teol. Doktorgrad. Han tilherte

oprindelig Karmeliter-Ordenen og blev Karme-
liter-Prior, men da han var bleven greben

af Ref.s Tanker, flygtede han til Basel,

Leipzig og Wittenberg. Paa Melanchthons Op-
fordring gik han 1542 til Strassburg for at

holde Forelaesninger der, senere rejste han til

Basel og Geneve og derfra tilbage til Bourges,

hvor han holdt Forelaesninger over det hebr.

Sprog og den hi. Skrift. I Bourges traf han
Dronning Marguerite af Navarra, som opholdt
sig der paa Vejen til Paris, til Jeanne d'Albrets

Bryllup, og som Lon for et Par Skrifter, han
overrakte hende og Jeanne d'Albret, fik han
en Aarpcnge og Ansaettelse som Prsest ved Dom-
kirken i Bourges. Reformatorerne i Geneve
saa med en vis Mistillid hen til B.s Feerd, og
der blev udspredt det Rygte, at han atter bar
Munkekutte. Det var dog Bagvaskelse. B. ved-
blev at vjere Ref.s Mand, og 1555 maatte han
flygte fra Bourges. Efter forgceves at have sogt

en Virkekreds i Strassburg blev han teol.

Prof, i Heidelberg, og efterhaanden rykkede
han op til at blive Fakultetets Dekan og Med-
lem af det reformerte Kirkeraad (1560). Under
Friedrich Ill's Regering spillede han en ikke
ringe Rolle, men efter denne Fyrstcs Dod
(1576) mistede han og de andre reformerte
Teologer deres Stillinger, og B. tog da (1578)
til Lausanne, hvor han virkede som Prof, og
Praest til sin Dod (1582).

Bourdaloue, Louis, Jesuit og beramt Prae-

dikant, blev fodt i Bourges 20. Aug. 1632 i en
anset Familie. Allerede 1648 indtraadte han
i Jesuiterordenen og blev i en ung Alder Prof.
i Filosofi og Moral i sin Fodeby. Hans frem-
ragende Evner som Proedikant bevirkede, at
Ordenen bestemte ham udelukkcnde for denne
Virksomhed, og efter et kort Ophold i^Pro-
vinserne anvistes ham fra 1669 Geraing i

Paris, hvor han snart vakte den storste Op-
mserksomhed og 1670 fik Ansaettelse ved
Hoffet. Efter Ophaevelsen af det nantiske
Edikt (1685) sendte Ludvig XIV ham til Mont-
pellier for at omvende Protestanter ; han
vendte dog snart tilbage til Paris og var
utraettelig virksom som Pnedikant og Skrifte-

fader til sin Dad 13. Maj 1704 — en Maa-
ned efter, at Frankrig ogsaa havde mistet
Bossuet. Hans Samtid kaldte ham >Kongeraes
Priest og Praesteroes Konge<. Han besad alles

Hojagtclse og Hengivenhed, og det er sagt om
ham, at han hverken havde Fjender eller Bag-
talere. Hans Pnediken er myndig, veltalendc.

indtaengende, mere betonende den etiske

Side af Kristenlivet end selve de kristelige

Lsercsaetninger. Hans trykte Praedikener ud-
gore 18 Bind (Paris 1707—34). (Feugere, B.,

sa predication et son temps, 1875; Lauras, B.,

sa vie et ses oeuvres, 1881 ; Menorval, B., vie
d'un Jesuitc, 1897). A. J.

Bourges (Avaricum, Bituricum) i Departe-
mentet Cher var under Kejser Augustus Hoved-
staden i Aqvitania prima, senere Hovedstad i

Hertugd. Berry. Byen blev tidlig et Bispesaede,

siden, uvist naar, iErkesaede. Pave Eugenius III

(d. 1153) overdrog Metropoliten af B. Primatet
over de 2 kirkl. Provinser B. og Bordeaux, og
herefter kaldte /Erkebiskoppen af B. sig Aqvi-
taniens Primas eller endog Patriark. Paa en
Synode i B. 842 blev iGrkebiskop Ebo af Reims
paany afsat; paa Synoden i B. 1438 blevc Ba-
seler-Konciliets Reformdekreter med nogle Mn-
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<iringer godkendte, og Karl VII underskrev der-

paa den saakaldte pragmatiske Sanction,
ved hvilken der blev gjort et Skridt henimod
en fr. Nationalk. — Domkirken i B. er en af

Frankrigs skenne gotiske Kirkebygninger.
Bonrgfontaine, Samtalen i. 1654 nedskrev

den kgl. Advokat Jean Filleau af Poitiers, paa
Ludvig XIV's Moders, Dronning Annas, Til-

skyndehte, en Fortaelling om, at 7 Personer,

der ved Forbogstaver vare gjort kendelige (bl.

a. Jean Duvergier de Hanrannes og Cornelius

Jansen), skulde vsre komne sammen i Char-
treuser-Klostret Bourgfontaine, 16 Mil Era Paris,

for at Uegge Planer til Udryddelse af den rom.-
kat. Religion og Indforelse af Deismen. Janse-
nismen skulde vrere et Middel og Overgangsled

til Indforelsen af en deistisk Religion. Efterret-

ningen om denne Samtale paastaar Filleau at

have faaet fra en Person, der foregav at have
vcret til Stede ved Samtalen. Hele Historien

er en lumpen Opdigtelse for at komme Janse-

nismcn til Livs, og det er et sergeligt Vidues-

byrd om den jesuitiske Historieskrivnings ringe

Sandhedskserlighed, at Fortsllingen om Sam-
talen i B. ikke forlsengst er henvist til Fablernes
Verden (F. H. Rcusch, Beitrage zur Gesch. des
Jesuitenordens, Munchen 1894, 120 f.). Fr. N.

Bourignon, Antoinette, til Havlvten en hy-
sterisk Mystiker, til Hrelvten en snu Bedra-
gerske, blev fodt 13. Jan. 1616 i Lille som
Datter af en velhavende rom.-kat. Kebmand.
Ved Fedselen var hendes Overlwbe groet fast

til Na:sen, og hendes Pande bevokset med sorte

Haar, saa at hun maatte underkastes en Opera-
tion, for hun kom til at ligne andre.

Livet begyndte altsaa for hende med Lidelse,

og i sit Hjem maatte hun deje meget ondt;
men under Lidelserne nuerkede hun stierkere

og strerkere lea attraits de Dieu. 18 Aar gl.

besluttede hun at hengive sig helt til Gud, og
en Tid tsenkte hun paa at gaa i Kloster. Hun
meldte sig hos Karmeliterinderne, men de Iod

hende forstaa, at de ikke kunde tage imod en
Kvinde, der kom tomhsendet; derved fik hun,
som hun sagde, 0jneneopfor > Klosterfolkenes
Hykleri<. Hendes Foreeldre besluttede da at

faa hende gift, men for at undgaa Brylluppet
flygtede hun (1636) fra sit Hjem for >i Italienc

at finde et Sted, hvor hun kunde leve som
Eneboerske. Denne >Flugt til Amerika< endte
med, at hun blev bragt tilbage til Hjemmet,
og der fortsatte hun sit asketiske Liv paa et

ensomt Kammer, under Selvpinsler og Betragt-

ning af Krucifikset og et Billede af den hi.

Antonius. I Ensomheden mente hun at hore
Gud sige, at hun var kaldet til at forny den
evangelske Aand. Hun lseste i det nye Testa-
ment, men hun fandt ikke andet der, end hvad
hun mente at have ved Guds umiddelbare
Aabenbaring i hendes Sjsels Inderste. Efter

kortere Ophold i Vor Frue Kloster i Mons, i

Liege og i Blatton vendte hun tilbage til Lille,

hvor hun forst var i sit Hjem; men efter

begge Forceldreoes Dod overtog hun Ledelsen
af et Hus for foreldrelese Piger. Det styrede
hun 1 9 Aar, men da en af hendes aandelige
Venner, Mystikeren Jean de St. Saulieu, havde
forfert en af de unge Piger, tyede hun til Gand
(1662). Der roste hun sig af heje Aabenbarel-
ser, som varslede hende, at hun skulde vsere

Aandens Brud og, som en anden Maria, fade
Gudsbern, der skulde bllve Grundstene i den
nye K. Fra Gand rejste hun til Bruxelles og
Malines, og lidt efter lldt fik hun hvervet en
lille Tilhsengerskare, der vilde tage imod >den
evangelske Aand <. Sammen med en jansenistisk

sindet Oratorianer-Superier ved Navn Christian
de Cort besluttede hun paa Nordstrand at

grunde et .Tilflugtssted for den evangelske
Aands Bern, men under et Ophold i Amster-
dam (1667—68), hvor hun faerdedes bl. Kvse-

kere, Mennoniter, Labadister og andre Svaermere
gjorde hun den sergelige Erfaring, at der ikke
var mange af Mystikerne, som egnede sig til

at vtere Medlemmer af den paatsenkte Menig-
hed paa Nordstrand. Amos Comenius var en
af de faa, hun ved nnrmere Kendskab mente
at kunne have Agtelse for som Kristen. Efter

en trang Tid, i hvilken de Cort dede (1669)
af et Slagtilfelde, saa det (1671) endellg ud,

som om Planen med Nordstrand kunde lykkes,

og A. B. rejste da til Husum for at vrere i

Naerheden. I Husum kom forskl. mystisk an-
lagte Mtend og Kvinder til hende, men de
sonderjyske Prasstcr begyndte at angribe hende,
isa?r efter at hun, som Svar paa et litenert

Overfald af den reformerte Prtest i Altona, i

Skriftet Le ttmoignage de la verlti havde ud-
viklet sine svsermerske Tanker om Jesu rene
Leere og K.s Forfald. For at verge sig skrev
hun ogsaa Skriftet La pierre de touche (Prove-

stenen), der forst blev trykt senere, og 13.

Marts 1675 sendte hun Hertug Christian Al-

brecht en Trosbekendelse, der er mterkeligst

ved det, som ikke staar i den. Da Christian

Albrecht maatte ty til Hamburg, og da den
hertugelige Del af Slesvig blev besat af de Dske,

flygtede ogsaa A. B. til Hamburg, og der traf

hun Mystikeren, Pierre Poiret, den mest tro-

faste af alle de Maend, den lunefulde Kvinde
havde formaaet at fangsle. Fra Hamburg tog

hun til 0st-Friesland, og i LQtzburg aabnede
hun et Gastehjem og Fattighus og segte at

virkeliggore Tanken om et helligt Samfund, i

hvilket Aposteltidens Aand skulde raade. Her
traadte imidlertid ogsaa hendes Herskesyge
og Utaalmodighed staerkt frem, og Beundrin-
gen for de hellige i Friesland tabte sig hurtig.

Efter et Par Aars Forlob forlod A. B. sine

aandelige Bern der og rejste til Franekcr,

hvor hun dede ensom og forladt 30. Okt. 1680;

men hendes Drem om Aposteltiden og hendes
Uvilje mod alt ydre K.veesen sikrede hende
en Stund et godt Minde hos mystisk anlagte

Senderjyder. P. Poiret udgav hendes samlede
Vierker i 25 Bd. (Amsterdam 1679—84). Om
hendes Fserd i Senderjylland se Khist. Saml.

4. R. II, 396 f. (A. v. d. Linde, A. B., Leiden

1895.) Fr. N.

Bouthilller de Ranc*, lean le, se Trappister.

Bouvier, Auguste Ami Oscar, protest. Teo-

log, f. 16. Febr. 1826 i Geneve, blev 1853
Hjtelpeprtest hos Ad. Monod 1 Paris, derpaa
Pr. ved den schweizerske Kirke i London;
1857 vendte han tilbage til Schweiz og blev

Landsbypr. i Kanton Geneve; 1861 blev han
Prof, i Apologetik og praktisk Teol., 1865 Prof,

i Dogmatik ved Akademiet i Geneve. Han har
bl. a. skrevet en Monografi om John Bost (5.

Udg. 1882), en Dogmatik (Theologie systima-
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tique 1887) og forskl. apologetiske og polemiske
Afhandlinger. D. 2. Nov. 1893 i Geneve.

Bovet, Engine Victor Felix, schweizersk

Protestant, blev fedt 7. Nov. 1824 i Neuchatel.

Der var han ferst Bibiiotekar, senere blev han
Prof, i fr. Literatur og Hebr. og efter 1853 en

af Udgiverne af Revue Suisse. Han har bl. a.

skrevet Le Comte de Zinzendorf (3. Udg. Paris

1865); Voyage en terre sainte (7. Udg. Paris

1881) og Hist, du Psautier des ighses riformies

(Neuchatel 1872).

Boye. 1) Birgitte Cathrine B., dsk Psalme-
digterinde, er fedt i Gentofte 7. Marts 1742.

21 Aar gl. blev hun gift med Skovrider H. M.

Hertz (d. 1775) og ved ham Moder til J. M. Hertz
(d. som Biskop i Ribe), der arvede noget af

hendes poetiske Evne. 1778 aegtede hun Kon-
trollor ved Maltmollen, senere Toldskriver og
Justitsraad, Hans Boye. Da Selskabet for de
skenne Videnskaber 1773 opmuntrede til For-

sog i >den bl. Poesi<, medte hun med 20 Psal-

mer, naermest Efterligninger af Klopstock og
Gellert, som gjorde stor Lykke. Da Guldberg
samlede sin Psalmebog, medtog han ikke min-
dre end 146 af B. B., >de allerfleste hendes
egne, dels over Religionens store Sandheder, dels

over visse Davids Psalmer og andre Skriftens

Steder; nogle fri Overs, af Gellerts aandelige

Sange, de evrige af Munters Psalmer eller

udaf den i Petri Kirke indforte Psalmebog «.

I det sjaellandske Provinsarkiv Andes en egen-

hiendig Afskrift af hendes til Guldberg indsendte

hi. Poesier, der ger os det muligt at efter-

spore, hvilke iEndringer hun efter Guldbergs
og Biskop Harboes Raad selv har gjort i sine

Psalmer. En Del af hendes aandelige Digtning

gik over i »Evangelisk-christelig Psalmebogt, 13

(dels originate, dels oversatte) Psalmer i >Ros-

kilde Konvents Psbog<. 12 i >Landstads Psbog<.

Bedst kendt og mest brugt er vel: >Den Helt,

som knuste Dedens Magt< og Bryllupspsalmen

:

>Du Iedte frem, al Godheds Gud«, Efter sit

sidste iEgteskab forsegte B. B. sig ogsaa i den
tragiske Poesi, og navnlig hendes heroiske Skue-
spil >Gorm den gamle< vandt Paaskennelse.

Deri Andes Visen om >Viggo, som hsevned sin

Konge<. Hun dede i Kbhvn 17. Okt. 1824. —
2) Caspar Johannes B., dsk. Prrest og Psalme-
digter, blev fedt paa Kongsberg 27. Dec. 1791.

I en meget ung Alder gennemgik han Trond-
hjems Skole, men paa Grund af sin Ungdom
kom han ferst 1810 til Kbhvn som Student.

1816 blev han teol. Kand., og da havde han
allerede gjort sig bemterket ved et Par po-

Iitiske Digte (Digtet > Nor til Dana<, trykt i A.

Faye, Norge i 1814) og versa?ttelser. 1818 blev

han Andenkerer ved Jonstrup Seminarium, og i

denne Stilling udfoldede han en rig dramatisk
Produktion, der ved sine Fortrin og Mangier
minder om Oehlenschlagers svagere Arbejder.

Fra denne Tid stammer ogsaa hans to mest
kendte Digte, >Kirkeklokken i Farunu og
>Der er et Land, dets Sted er hejt mod
Norden<. 1826 blev han Sognepr. i Sellered;

1835 blev han forflyttet til St. Olai i Helsingar
og 1847 til Kbhvn som Sognepr. ved Garnisons
Kirke. Han dede 6. Juli 1853 af Kolera, som
han havde paadraget sig ved at besege syge
paa Garnisonshospitalet. I sin Praestetid skrev
han en stor Mtengde Psalmer(samlede i : Psalmer,

2. foregede Udg. I—III, Kbhvn 1847—54), af
hvilke ikke faa have fundet Optagelsc i >Ros-
kilde Konvents< og >Landstads< Psbeger og
i >Psbog for Kirke og Hjem<. Bedst kendte
ere maaske: >Dybt haelder Aaret i dels Gangc,
>Bliv hos os, Mester, Dagen tuelder«, >Na-
turen holder Pinsefest<, >Du bange Sjcel, her
Trestens Bnd< og »Herre Kristus! dig til iEre
— slutte vi vort Kirkeaar<. 1838—39 ud-
gav han 2 Bd. >Pnedikener< ; 1853 udkom
»Ny Samling af Praedikener* i 2 Dele. —
3) Frederik B., dsk Praest, f. 1715, var i sin
Ungdom Laerer ved Waisenhuset i Kbhvn, som
en Tidlang var Midtpunktet for Pietismen i

denne By. Han blev personel Kap. hos en af
de ivrigste kebenhavnske Pietister, Praesten

C. Langemach Leth, der var Sognepr. ved
Trinitatis Kirke og Prof, catechexeos. F. B.s

Pnedikener gjorde megen Lykke hos Pie-

tisterne, og det samme var Tilfeeldet med den
Samling >Hjertesuk<, som han >efter nogle
redelige Sjseles Begseringc 1750 udgav under
Titlen: >Nogle faa udvalgte og med Blod be-
spraengte Blomster, opsamlede under Jesu Kors,
dem isrer til Trest og Opmuntring, som i Sand-
bed elskevor Frelsere<. Han erForf. tilPsalmen:
>Er der da saa stor enGlaede<. Han dede 1759.
— 4) Niclas B., Praest i Ditmarsken, f. o. 1500,
kom 1518 til Wittenberg for at studere. 1521
vendte han tilbage til Ditmarsken, greben af
den nye Lsere, og blev Praest i Meldorf. Det
lykkedes ham at vinde fl. for denne, navnlig
den ansete Enke, Vibeke Junge, og hans Fa-
railieforbindelser vaernede ham mod Munkenes
Uvilje. For at fremme Arbejdet for Udbredelsen
af den luth. Laere indkaldte han Heinrich fra

Zutphen (se d. Art.), som han rimeligvis har
kendt fra Wittenberg. Han kom og led Mar-
tyrdeden i Ditmarsken 10. eller 11. Dec. 1524.
N. B. lod sig dog ikke skraemme af Heinrich
fra Zutphens Martyrium, og den luth. Opfat-
telse fandt lidt efter lidt Indgang i Meldorf.
Han dede 1547. — 5) Nicolans B., Faetter til

den foregaaende, Prsest i Wesslingburen, kaldet
>Ditmarskens Orfevsc, var ogsaa Ref.s Ven.
Han har digtet Psalmen: »0 Godt wy dancken
diner gude<, der Andes i Kingos Psalmebog
som: >0 Gud, vi takke og love dig< . Den blev
efter et tysk Vidnesbyrd fra 17. Aarh.» med sin

liflige Melodi< sunget der ved alle Gaestebud
og Fester i Steden for Gratias. N. B. dede
1542. Fr. N.
Boyle-Lectnres er Navnet paa nogle apolo-

getiske Forelassninger, som aarlig efter Paaske
afholdes i det kgl. Kapel i Whitehall paa
Sendag-Eftermiddage ifelge en testamentarisk
Bestemmelse af Robert Boyle (f. paa Irland
1627, d. 30. Dec. 1691), 7. Sen af den ferste Jarl
af Cork og bekendt som NaturAlosof, Kemiker
og virksomt Medlem af det eng. Videnskabernes
Selskab (Royal Society). R. B. neerede en le-

vende Interesse for teol. Spergsmaal og forstod
ikke alene Hebr., men ogsaa fl. af de semitiske
Dialekter. Som Direkter for det estind. Kom-
pagni virkede han for Biblens Udbredelse i

Indien og bekostede helt eller delvis Biblens
Overs, paa Irsk, Wallisisk, Tyrkisk og Malajisk.

1691 bestemte han en Sum af 50 Pund Strl. aarlig

for 8 Praedikener (Foredrag), der haevdede den
kr. Relig.s Sandhed over for Ateister, Teister,
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Hedninger og Muhammedancre. De fa rate

B.-L. bleve holdle 1692 af R, Bentley, Der er

iiigen Hestcmmelsc om, At B,-L, skulle trykkes
h

men i den stnere Tid blive de 1 Regicn trykte,

lfi-1-G—47 var F. D, Maurice B.- Lecturer; bans
H.-L r foroliggcr 1 The Religions of the World
and their Relation to Christianity. 1854 holdt

Christopher Wordsworth B.-L, over Folkefor-

&yndelse,j\ Tieode Nodvendigh. af at have Bi-

sknppcr osv, 1866 taste Oi. H, Plumptrc
over Christ and Christendom. 1374— 75 he-

handfede H, Waee Christianity and. Morality,
ugsaa A. Barry (s. it, ArL) var 2 Gauge B.-

Leeturer, 1890 valgtc T. G, Bonncy, med Hcn-
liilik ML Lux jnapdi (se d. ArL\ at tale om O/rf

Truths in New Lights. 1895 hclyste Canon
Xeubolt The Gospel of Experience or the H'lf-

ntf* of Human Life to the Truth of Revela-

tion,

Brad laugh, Charles,, eng. Frila?nker, blev

f«dt i Hoxton L fattjge Kafir 26, Sept, 1833,

Med star Threrdighed samlede ha a sig en ikke

ringe Mamgde Kundakaber, og da Chartlsmen
saltc England i Beviegelse, optraadte C. B. T

trudi sin JJngdom. som politisk Taler, Kan
knm meget lidlig bort fra den kr. Tro og skrev
ill* rede 1SMJ eti Gp^igchc til Kidm, (A few
Words on the Christian Creed). Derpaa Ilk

han AnsA?tte.]se hoa en ligcsindct Advokat I

l^ondon, og paa hans Konlor forfatlcde han en
Kckke Angreb paa den kr. Tro, For ikke at

tkade Advukaten udgav han disse under Pseu-
•lonymet Iconoclast 1858 blev han President
for del i relig. og polit, Henseende radikale

Secular Society, udgav ogsaa et radikalt Tids-
skrift The Investigator og ka>mpcde for Parla-

menlarufofmen, 18 BO bleV han valgt til Parla-

mei i Lamed I era Tor Northampton. Fa rat natgtcde
han pan Grund af sin Ateismc at aftagge Parla-

mentseden, siden tillw*4 han at ville aflatggc

den, men blev da afvist paa Grund af sin tjd

-

liflere Erkla?riug om at vaere Atejsl. Farat 1886
blev han stedet til Edsaftaggelsen, og 2 Ses-

sioner senere vedtog Parlametittt The Oaths
Act dcr godheudte den Opfattelse af Pari a-

mentseden, for hvtlken H. havde ka?mpet r

Han dode 30 Jon, 1891. 1877 blev der anlagt
Sag imod ham og Mrs. A, Bcaaut (*. d. Art.) I

Aiiledn. af Udgivelsen af den usiedelige Bog
The Fruits of Philosophy. De blevu ferst damtc
til 6 Maanedera Frengselsstraf og en stor Bode,
m<-n wnerc, A'xaentLjg af formullc Grande, fri-

kindte,

Bradwardlna (Bredwa rdi ne), Thomas afh

eng, Skolastiker, f o, 1290 t atuderede i Ox-
ford Matematik og TeoJ, Ont ban* yd re
LLvjgyng viden kun lidt. Han blev 1330 Ed-
vard UTa Feltpreest i Krlgen mod Frank rig

n£ h\w i den Stilling Kongen saa uundva?r]ig
1

at denne ikke vilde nlippt ham, da han 1346
blev valgl til jErkebiap af Canterbury, Men
ria dErkeatolen paa ny blev ledig 1349, blev

han alter valgt, og Kongen pav nu cfter. Kun
faa L'ger akulde ban Lmidlertid bekloede sin

Sailing; han dode 26. Aug, ISM.
1 sin Ungdom havde B r , endim for han gav

aig til at studcre TeoL + en relig, Opvckkelae,
dtrhlev af genncmgrlbende Bctyduing for ham.
Hiu fortes uemlig derved til et grund igt firud

med sin Sa rutids ovcrfladiske Pelagianisme.

Guds frie Naade blev ham alt. Og .sine Tan*
ker hcrom nedlagdc han i et stort Va?rk: De
causa Dei contra Felagianos, hvori han forcr

>Guds Sag* mod alle dent, der mene, at Msket
maa tiltinge sig Guds Naade ved cgnc For-

Ij en ester- Jian forer Kernpen med filoa., ikke
med teol. Vaaben; med Foraart, da de modeme
Pelagianete iictop vare saa stolte af deres fllos.

Beviser. Han kommer da til at lvere Guds
EnevLrkcii; alt maa have sin sidste Grund og
Kilde i ham, og B, maa da konsekvent tare en
evlg Foru dbestcmm else og, hvad der er det be-

ttenkeligste, sva?kke det ondea KcgTcb, Men vig-

tlgere cud disse. oflc forfej Led e, Argumentationer
er den relig. Interease, der driver ham, sQrtl

han er sig hevidst at dele med Paulus og
Augustin, og aom omsider i Luther faar sit

store Gcunemhrud. Men da B, var Kirkens
lydigc Son, forblev ban uanfsglct, ja hied redes
endog med Tilnavnet: doctor profundus. Hans
Va?rk er udgivet (Ij>ndon 161g) af H. Savilc,

Paa Wycl if, der dog neppe har kendt ham
person tig, liar hans Tanker vlstnok hart Ind-
flydelse i^G. Lechler, J. v. Wiclif and die Vor-
gqsch d. Her [, 22»f, Lelpi, 1673), J. P. B,

Bra em, Johan, dsk. Biskop, f, 1 Kbhvn VL
April 1648, re] sic, eder at have stndcrel Teol.

hjtrmme, 16G8 til Leiden, Oxford
t
Cambridge

og Wiuenhcrg. 1674 blev han Rektor for

Latiuskolen i Hetsingor, 1681 Priest ved St.

Pcders Klrke J Nacstvcd, a. A. Pra^t og Dom-
provst 1 Boskilde og 1691 Biskop i Aarhus,

Han dode 2L Maj 1713.

Braq, Karl johan, f, 1735 i Maxstrand, hror
Faderen var Prest, blev 1761 M<xg. i Upsata,
prseateviet 1764 og a. A. Gymnasialbibliotckar

i Gotcborg- 1764 blev han Konrehtor og 1774
Sognepr, ssteds,, 1781 Provst, og a, A. dode
han, B, var en alvorllg og nidk»;r Priest haade
J sit Sognekald og i Domkapitlet. J sine Pra?-

dikener, der mest lioldt ^g til 2, Troaartikeli

vilde han heist ved Forkyndelse af Naaden
lokke Syndere til Krlstus, Han mentes derfor

at indtage en venlig Stilling til Herrnhutismen,
skont bans rene Larrc a Id rig blev betvivlet, li-

ver en flittig Skribcnt; hcrom vidner hans
>Predikobibliothek« (udg, i Forcnlng med Lebtor
Hose^n), haua 'Prospectus till Veckoprcdikniu-
gar«, et Sammend rag nf Mosheim^ thevtogia dog-
malica og li ti

1rofpsalm ert. Efter hans Dwd
udkom hans ^Postilla^ 1782. K. Jf,

Braga fHracara), ^rkebisped, i Portugal; t

Nn?rh. ligger en beromt Vulfarisklrkc do Senhor
Jesus do Monte. En af B.a beramtcsle Bi-

skoppei- var Martin af B, (d r 580), 1890 blev

ogsaa Liasahon JErkesa?dc, og 1540 var det

samme Tilfseldet med Evora. Derved nilnd-

skedes B s Helydning. og den Ret til at salve

Kongerne af Portugal, som EtlgctiUia IV (1439)

havde overdragct ^rkebiskoppernc af 3., gik

under Benedict XIV over til Ussabon,
Brahma (Sanskrit: Brahman, Ncutr. og

Masc.) er 1 den indiskc pautelstlske FilosoH

Navnet paa det hojeste Va?sen. 1 den sidste

Tid (Vedatiden) bmgtes Navnet ikke sora Be-

tegnelse for en Guddom t det betegnede blot

(som Neutrj den fromme Begejstring eller

Bnnnen og issr den deri vJrkende Kraft, eller

ogsaa var det (som Mase.) Hgefrem Betegnclse

for den Person N
Igennem hvjlken denne Kraft
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bragtes til at virkc, altsaa Pnesten (jfr. lat.

flamen), som skulde have Opsyn med Ofret

og paase, at ingen Forseelser mod Ritualet blevc
begaacde. I den falgende Periode (Brahma-
nismen) udviklcdes Begrebet (Brahman, Neutr.)

1 Filosoflen til at betegne >Selvet<, det absolute
Vsesen cller Verdensaltet i abstrakt Forstand,
medens B. (Masc.) indfortes i det mytologiske
System som identisk med Skaberguden (Pra-
japati). Da efterhaanden flere brahmanske
Setter opstod med nye Guder, identiflcerede

man det upersonlige Br. med disse, dog uden
dermed at forene nogen egentlig Kultus. I de
senere Tider (Hinduismen) optneder endelig
B. som personlig Gud (Skaberen) i Forbin-
delse med Vishnu og Civa som en Slags

Treenighed (Trimurti, se:* Indiske Religioner).

B. har i Indien aldrig vaeret nogen folkelig

Gud, man har vel Billeder af ham, men ingen
Tempter eller ofBciel Dyrkelse. Han afbildes
i siddende Stilling med korslagte Ben, ifart

en tstsluttende livid Dragt; han er enten rad-
malet eller forgyldt og har 4 Hoveder og 4
Arme. I hver Haand holder han et af de 4
Attributer — Vedaerne, en Krukke med Vand
fra Ganges, en Offerskc, en Rosenkrans. Paa
de 4 Hoveder, som vende ud til hver sit

Verdenshjerne, bterer han Tiara'er. D. A.
Brahmanisme bruges i Aim. til at betegne

en bestemt Periode i den indiske Kulturhistorie
(fra Vedatiden indtil Hinduismen). B. er altsaa

egentlig ikke Navn paa en Religion, hvor
Brahma er Hovedguden (som Civaisme, Vishnu-
isme o. 1.), men maa snarere forstaas som en
vis Type i Samfundsudviklingen (se Art. indiske
Religioner). D. A.

Brahma Samaj (udtales Samadsj) er et teistisk

Reformsamfund, der har dannet sig i Indien
under Indvirkning af den europreiske Kultur
og Krdmen. Denne Reformbcvsegelse blev sat

i Gang ved Brahmanen Ram Mohun Roy,
f. 1774 i Bengalen, der igennem alvorlige Studier
var koramen til Erkendelse af Krdmens Over-
legenhed. Det var dens praktiske Side, han
beundrede, dens ophejede Moral og dens Stif-

ters Person, medens han ikke antog Miraklerne
og Treenigheden. Han kiempede med raandig
Fasthed imod Afgudsdyrkelsen og Kasteskikkene,
srerlig Sati (Enkernes Opbnending), der blev
forbudt 1829. Efter i 1828 at have begyndt
med religiose Sammenkomster af Menings-
fteller, organiserede han 1830 Brahma Samaj
(3: Samfund, Menighed). Efter hans Dad (1833
i England) fik B. S. forst 1841 atter en frern-

ragende Leder i Debendra Nath Tagore. Men
denne fordunkledes siden ved den fyrige og
veltalende Keshab Chander Sen, f. 1838 i

Kalkutta, der 1858 sluttede sig til B. S. og
rev de yngre Medlemmer med sig til en
skarpere Optraeden imod Hasten. Dette forte

til et Brud med den konservative Retning,
der nu kaldte sig Adi (a: den oprindelige)

B. S., medens de fremskredne under Keshabs
Ledelse 1866 dannede en ny >B. S. af Indien*.
Den sidste overflejede helt den sldre og virkede
ivrigt for sociale Reformer (bl. a. for IndCerelsen
af borgerligt .fEgteskab) og Forbedring af Kvln-
dens Stilling og Uddannelse. Keshabs Anseelse
steg efter en Rejse til England 1870, hvor han
blev fejret overal Maade, men ved sinSelvraadig-

hed stedte han mange i Samfundet fra sig, og
da han 1878 bortgiftede sin mindreaarige Datter
imod de af ham selv forfsegtede Grundsietnin-
ger, skilte over 400 Medlemmer (de '/,) sig fra

ham og dannede Sadharan (p: almindelig) B.

S. Keshab gik nu, fulgt af sine ivrigste Til-

hsengere, videre paa sin egen Vej. Han tillagde

sig selv Inspiration og proklamerede 1881 >deii

nye Dispensation' med Guds Faderlighed (siden

ogsaa Guds Moderlighed) samt Mcnneskers
Broderskab som Hovedlserdomme. I Kristus
saa han en Inkarnation af Gud, men ogsaa
andre >store Ma?nd< vare Inkarnationer. Han
priste Kristus som guddommelig (Talen 1879:
• Indien sparger: Hvo er Kristus?*) og knevede
med Rette for Indien >en esterlandsk Kristus*,

men ogsaa en Kristus, der var >en Hindu af
Tro<, ja >en Yogi< (Hindu-Asket)! Alle store
Religioner stammede fra Asien, og de vare
alle sande, og skulde sammensmeltes til

en Menneskehedens Religion. Dertil ind-

farte han religiose Ceremonier, der nssrmede
sig betsenkeligt til Afgudsdyrkelsen, og Efterlig-

ninger af de kristl. Sakramenter. K. dade
1884, og de fleste af hans Tilhsngere tog da
Protap Chander Mosumdar til Leder.
Det var egentlig kun i Bengalen, B. S. fandt

Tilslutning, og selv der nejedes mange med at

sympatisere med Beviegelsen uden selv at bryde
med Hindu-Samfundet og Kasten. De Samaj'er,
der dannede sig i andre Egne af Indien, Bom-
bay, Madras o. fl. St. fik mindre Betydning,
fordi de manglede den elektriserende Varme,
der hos Keshab dskkede over Bevsegelscns
Mangel paa Dybde. B. S. byder en eklektisk
Religion, der (ligesom Ny-Platonismen) vil gere
Krdm. overfledig ved at give det bedste i den
— kun ikke Forsoningen og Treenigheden, fordi

Syndserkendelsen mangier. Men hos Keshab,
som hos Ram Mohun Roy, finder man oprigtig

Beundring af Kristus og Krdm., ligesom Keshab
udtalte sig i varme Ord om de kr. Missionaerers

Fortjenester af Indiens Folk. Reformbevegel-
sen er imidlertid ikke bleven i dette Spor,
men har faaet en mod Krdm. fjendtlig Retning
ved Pandit'en Dayanand Sarasvati (f. 1824, d.

1883 i Guzerat). Han opstillede en rent indisk
Teisme med Vedaerne som eneste Kilde for

Sandhedserkendelse, og bekaempede Biblen, ja
angreb endog Jesu Karakter. Han grundede
1875 Arya Samaj, der har fundet langt videre
Indgang end B. S. ; Folkettellingen 1891 vistc

40,000 Medlemmer af A. S., kun 3051 af B. S.

Arya S. smigrer den indiske Nationalfolelse

med, at Indien ikke tranger til Europa, men
selv ejer al Sandhed i Vedaerne, om det saa
er Principerne for Dampmaskinen og Tclcgrafen.
Den hviler imidlertid paa et falsktGrundlag, idet

den lffigger ind i Vedaerne, hvad der ikke findcs i

dem — saaledes Sjslevandringslseren, som A.
S. holder fast ved — og omtyder, hvad der
findes, og i Stedet for Vedaens vitterlige Natur-
dyrkelse stetter en Teisme (egtl. en kold Deisme),
som er den fremmed. I 0jeblikket er Arya-
nismen en Hindring for Krdm. i Indien, som
den, deri helt modsat Brahmaismen (B. S.),

beksmper med en meget aktiv Propaganda
ved offentlig Pnediken, Traktatudbredelse osv.
Men Sandheden om Vedaens virkelige Indhold
vil tilsidst komme for Lysct, og da vil A. S.
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have gjort sit til at nedbryde Hinduismens
Festning. Ievrigt ferer A. S. en ivrig Karap
mod Afgudsdyrkelsen, Bornecegteskaber o. lign.

og for Enkers Giftermaal, ligesom den soger

at slaa Krdm. med dennes egne Vaaben: Barm-
hjertighedsgerninger, Bernehjem, Hospitaler,

Undcrvisning, indbyrdes Understettelse (Monier
Williams, Brahmanism and Hinduism 1892;

J. Robson, Hinduism and its relations to Chri-

stianity, ny Udg. 1893; Murray Mitchell, Hin-
duism past and present; Samme, The Hindu
Religion; Handraann, Der Kampf der Geister

in Indien). V. Sn.

Brainerd, David, f. 1718 i Haddam i Connec-
ticut, d. 1747 i Northampton, stammede fra

en puritansk Pnesteslsgt ; i sit 14. Aar stod

han uden Fader og Moder, og bans Ungdom
blev endnu alvorligere ved svsere indre Kampe
under pradestinatianske Anfiegtelser, der vel af-

lestes af rige Naadeserfaringer, men Uroen
forlod ham aldrig. 20 Aar gl. gav han sig til

at studere; og efter i et Aar at have virket

som rejsende Evangelist optog han April 1743,

efter et Kald fra det skotske Society for the

Propagation of Christian Knowledge, en Mis-

sionsgerning blandt Indianerne og modtog
Aaret efter Praestevielse. Som anset Pnedi-

kant flk han fordelagtige Tilbud, hvilke han
afviste for at ofre sig for Indianerne. Hans
Virketid blev kun kort, ikke 4 Aar, den an-

strengte, oprivende Virksomhed under store

Savn, med ussel Fade og Bolig og lange Van-
dringer, fortserede hans svage Legeme. som han
skaanede for lidet. Men han flk alligevel ud-
rettet ikke lidet blandt Indianerne. Efter at

have virket 1 Aar blandt Mohikanerne i Egnen
af Albany gik han 1774 til Delawarerne og
optog det folgende Aar tillige Arbejdet blandt

Indianerne i New-Jersey, lnor han navnlig

virkede til stor Velsignelse. Ill Maaneder dobte
han 38 Voksne og 39 Born og oplevede mrerke-

Uge Vidnesbyrd om det nye Livs Gennembrud,
og han samlede o. 130 Indianere i en kr.

Landsby Bethel. Da han i Nov. 1746 maatte
forlade sine Indianere for at liegge sig paa
Svgelejet, traadte Broderen John B. i hans
Sted og virkede der til sin Dod (1780). Men
allerstorst Betydning for Missionen har B. faaet

ved den lid, der brcendte i ham og endnu
lenge efter hans Bortgang har trend t Uden hos
andre (F. C. Eppler, Das Lcben der Indianer-

missionars D. Brainerd). V. Sn.

Bratna, se Brahma.
Bramanisme, se Brahmanisme.
Bramante, Donato (ikke Lazzari), en af den

Ital. Renaissances sterste Bygmestere, skal vaere

fedt 1444 paa et Landsted, Monte Asdrualdo,

ndenfor Fermignano ved Urbino. Skent Vasari

bar skrevet hans Levned, vide vi dog saa godt

som intet om hans Liv og Udvikling, for han
som en ntesten gammel Mand kommer til Rom.
En Forf. fra Midten af 16. Aarh., Fra Saba
Castiglione, siger, at hans Lasremestre i Teg-

ning og Maling vare Piero della Francesca og
Mantcgna. 1 Urbino begyndte Luciano da Lau-
rana 1468 at ombygge den deroerende Borg
for Federigo II af Montefeltro, og i Mantova
begyndte Alberti 1472 at bygge Kirken S. An-
drea. Skent vi ikke vide, om B. har staaet i

et personligt Forhold til nogen af disse Kunst-

nere, eller om han nogen Sinde liar opholdt
sig i Firenze, kunne vi af hans efterladte

Vterker tydeligt se, at han i sig har optaget

den store fiorentinske Teoretikers og hans
Skoles Tanker: det bliver B., der for Bygnings-
kunstens Vedkommende fremfor nogen anden
ferer den fiorentinske Renaissance til Rom og
der bringer den til dens hojeste og skonneste
Udvikling. Dog, Vejen gik for B. over Milano,
hvor han som Arkitekt og Ingenior synes at

have vaeret i Francesco Sforzas og Ludovico
Moros Tjeneste, men ved Siden deraf at have
virket som Maler ved udvendige og indvendige
figurlige Dekorationer. Af hans arkitektoniske

Arbejder her maa fremhseves Kirken S. Maria
presso S. Celso, navnlig Sakristiet ved samme
(1472), Facaden til Kirken i Abbiate Grasso
(1477), den underste Del af Koret til S. Maria
delle Grazie (1492), forskl. Arbejder paa Slottet

i Vigevano (1495). Desuden tilkaldtes han til

Raadslagninger om Milanos Domkirkes Central-

taarn, om Pavias Domkirke og har rimeligvis

arbejdet saa vel paa Ospedale grande som paa
Domkirken i Como (sondre Dor). I Milano
trseffer han imidlertid Kard. Raffaello Riario,

for hvem han ger Tegning til et stort Palads

i Rom med tilhorende Kirke, det nuvaerende
Cancelleria og S. Lorenzo in Damaso, som skal

va?re begyndt 1495. Efter Ludovico Moros
Fald synes B. at have taget stadigt Ophold i

Rom. Han byggcr her for Ferdinand d. kat.

og Isabella det ruude Kapel i Gaarden ved S.

Pietro in Montorlo (1502), for Kard. CarafTa

Klostergaarden ved S. Maria della Pace og for

Adrian af Corneto det nuvcerendc Palads Gi-

raud-Torlonia (1504). B.s store Tid oprandt
dog ferst, efterat Julius 11 havde besteget Pave-
stolen i 1503 og nu, idet han arbejdede paa
at ha;ve Kirkestatens politiske Magt, samtidig
strsebte at gore sig udodelig ved kunstneriske
Storvwrker. Disse vare for Bygningskunstens
Vedkommende : Vatikanets Udvidelse med en af

Loggier omgiven Guard (S. Damaso) og dets

Forbindelse med Lystslottet Belvedere ved Hjselp

af 2 lange Floje i 4 og 2 Etager. Den mellem
Flojene liggende Dal skulde indrettes til en
Turneringsplads med en antik Cavea op mod
Vatikanet, et prsegtigt Trappeanlaeg skulde fore

op i den Belvederet nsermeste Del, der var be-

stemt til Have, og skulde afsluttes med en kolossal

Niche. 0nsket om at finde en passende Plads til

det hos Michel Angelo bestilte Gravmindes-
mcerke, og maaske tillige den gl. S. Pietros Brest-

faUdighed, forte derna;.st Julius II til at lade

B. udarbejde Planen til en vteldig Kuppel kirke
og, efterat Planen var vedtaget, straks (1506)

at begynde den gamle Kirkes Nedrivning og
Opforelsen af de 4 Hovedpiller, der skulde
bsere Kuppelen i den nye. De rejstes og for-

bandtes med Buer inden Pavens og B.s Dod,
og herved var Bcgyndelsen gjort til den nu-
vierende Peterskirke (se d. Art.), hvis Opforelse
skulde blivc saa sksebnesvangcr for Pave-
raagten. B. begyndte endnu for Julius II

(1511), mellem Gaden Via Giulia og Tiberen,
ved Kirken S. Biagio et stort Justitspalads paa
en msgtig Rustica-Underbygning, men dette

Foretagende standsede i dets forste Begyndelse.

Han har endelig gjort Udkastet til det af San-
sovino udforte Marmorhylster om la Casa Santa
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i Loreto og til det foran Kirken liggende Palads:

la Canonica. B. dade 11. Marts 1514 et Aar
efter Julius II og blev begraveu i Peterskirken.

Hans Slegtning Rafael, hvis Lykke ban havde
befordret, blev kaldet til at tage den kunst-

neriske Arv op efter ham, sterlig Ledelsen af

Peterskirkens Bygning. L. F.

Brammer, Gerhard Peter, f. 5. Maj 1801 i

Hillerad, d. 17. Jan. 1884 i Vejle. Allerede i

sin Skoletid paavirkedes han af Grundtvigs
bibelske Praedikener, og i sine farste Ungdoms-
aar stod han Grundtvig na>r, men senere

fjernede han sig mere og mere fra ham. Det
blev derfor en anden Kreds af Miend, end den
grundtvigske, til hvem B. kom til at staa

i Venskabsforhold : Mynster, Sibbern, Marten-
sen, C. E. Scharling, J. H. Paulli, Laub, P. A.

Bcrggreen. B. havde fortneffelige pjedagogiske

Anlseg. Disse fik han Brug for som Lajrer i

det v. Westenske Institut, som Kateket og Ferste-

lterer ved Borgerskolen i Nakskov (1826) og
som Seminarieforstander og Sognepr. i Sned-
sted (1830), hvor han virkede til Velsignelse.

Han udgav ogsaa 1838 en Laerebog i Didaktik
og Pcedagogik. 1829 blev han Licentiat, 1836
Dr. i Teologien. Efter i 2 Aar (1843—45) at

have vteret Biskop over Laaland og Falsters

Stift, blev han kaldet til Bispestolen i Aarhus.
Her kunde han 1876 fejre sit 50 Aars Praeste-

jubilseum under megen Tilslutning. S. A. ind-

viede B. under Laubs Forfald Viborgs gen-
opferte Domkirke. B. var en myndig Mand,
en dygtig Administrator, en god Kateket og
Lejlighedstaler. Foruden en Postille (1841) ud-
gav han flere Samlinger Lejlighedstaler med
Bidrag fra forskellige Praster. Hans Konserva-
tisme viste sig baade overfor Grundtvigianismen
og Pietismen og i hans Modstand med Valg-
menighedsloven. Efter sin Fratneden 1881 boede
han i Vejle, hvor han skrev sine Barndoms- og
Ungdomserindringer (Kbhvn 1884). J. P.

Brandersen, Laurens (Laurentius Branderi),

dsk Fransiskaner og Provinsialvikar for Obser-
vanterne, var 1468 Guardian i Holding og
maaske ogsaa samtidig Lssemestcr ved Or-
denens Kloster i Ribe. 1468 gav han Made
paa Ordenskapitlet i Roskilde, hvor han bad
om Tilladelse til at bringe sit Kloster >til Ob-
servans< (se Art. Observanterne). Da den nys
valgte Provinsialminister, Broder Avo, mod-
satte sig hans 0nske, rejste L. B. til Rom, hvor han
af Generalministeren, Broder Zametti, og Pave
Paul II ilk Tilladelse til at gennemfare Obser-
vansen i Klostret i Odense, for hvilket han,
paa Christiern I's Anbefaling, var bleven Guar-
dian. 1472 reforraerede han Klostret i Svend-
borg, 1477 Nysteds og 1482 Roskildes Fransis-
kanerkloster. 1481 holdt han i Odense det
ferste dske Ordenskapitel efter Observanternes
Regel, og paa det blev han valgt til Observan-
ternes Vikar (uicarius observantia) paa 3 Aar;
1487 pnesiderede han ved Kapitlet i Kage, og
1493 blev der i Odense under hans Forssede
holdt et nyt Observans-Kapitel. Han dode
1496 efter at have bragt 11 dske Fransiskaner-
klostre ind under Observansen; han blev be-
graveu i Graabredreklostret i Roskilde. Fr. N.

Brandt, Carl Joakim, dsk Pnest, f. i Ny-
borg 15. Aug. 1817, blev Student 1835, teol.

Kand. 1841. Han sluttede sig tidlig til Grundt-

vig, og i Okt. 1845 begyndte han, sammen med
sin Svoger, Th. Fenger, Udgivelsen af >Dansk
Kirketidende<, som han, med en Afbrydelse
1860—72, udgav til sin Dad i Forbindelse med
andre (foruden Fenger, L. Helveg, O. J. Sado-
lin, Fr. Nielsen og L. Moltesen). 1848 deltog

han i Stiftelsen af >Selskabet for Danmarks
Kirkehistorie«, 1853 i Stiftelsen af den dske
Forening. 1843—56 var han Lserer ved Wai-
senhuset, 1856—60 Forstander for Grundtvigs
Hajskole paa Marienlyst, 1860—72 Sogneprest
i Rannebiek og Olstrup paa Sjselland. 1868

—

69 var han Medlem af den da nedsatte Kirke-

kommission. 1872 blev han Grundtvigs Efter-

felger som Pnest ved Vartov, og i denne Stil-

ling virkede han til sin Ded (27. Decbr. 1889).

Han har forfattet en >Bibelsk Billedbog med
Fortiellinger< (6. Opl. 1893), en >Ledetraad i

den kr. Barnelerdom< (2. Opl. 1872), en Sam-
ling versiflcerede >Legender< (3. Opl. 1887)
og udgivet forskellige middelalderlige Skrifter

(>Lucidarius< 1849; >iEldre dske Digterec I,

1862; >Dansk Klosterkesning< I. 1865 og, til-

dels sammen med Th. Fenger, >Christiern

Pedersens dske Skrifterc I—V, 1850—56).
Psalmedigtningen var det egentlige Omraade
for hans Granskning. Sammen med L. Helveg.

udgav han >Den dske Psalmedigtning< I— II

(1846—47), ved Udarbejdelsen af Roskilde Kon-
vents Psalmebog gik han Udgiverne til Haande
med sit rige Kendskab til de dske Psalmer;
han var Medlem af det Udvalg, der udarbejdede
Tillieget til Roskilde Konvents Psalmebog
(1873), og af det, der udgav Forslaget til

>Salmebog for Kirke og Hjem< (1885; 2. Udg.
1888); han har samraenarbejdet Grundtvigs
>Festsalmer< til en Kirke-Psalmebog og samlet
flere smaa Tillseg til denne; udgivet en Biografl

af Psalmedigteren H. C. Sthen og et Udvalg af
hans Psalmer samt en fortraeffelig Monografi
Om Lundekanniken Chr. Pedersen og hans
Skrifter< (1882). Efter hans Ded udkom en
Samling af hans Praedikener (F. Ronning, C.

J. B. 1892). Fr. N.
Brant (Brand), Sebastian, blev fedt i Strass-

burg 1457. 1475 kom han til Universitetet i

Basel, og der blev han Baccalaureus 1477, s.

A. som hans Veil Reuchlin blev Mag. Senere
gik han fra Artisternes Fakultet over i Juri-

sternes, og 1484 blev han Licentiat i den
kanoniskc Ret. 1489 blev ban Dr. jur. utrius-

que. Han var gentagne Gange Dekan for det
jurid. Fakultet, udgav kanoniske Retsbeger og
kirkl. Forf.s Skrifter og skrev lat. Vers af
aandl. Indb., mange til den hi. Jomfrus Pris.

Ferst da Kejser Max var bleven valgt til rom.
Konge, vendte han sig til den verdsl. Poesi,

idet han skildrede Max som den Helt, der
skulde udjage Tyrkerne, forene den aandl. og
den verdsl. Magt og genoprette Tysklands
Verdensherredemme. Da det viste sig, at

denne poetiske Dram ikke vilde gaa i Op-
fyldelse, forlod B. Basel og blev ved Geiler af
Kaisersbergs Hjselp 1501 Syndikus og Advokat og
1503 Byskriver i Strassburg. Som saadan ned
han stor Anseelse og blev brugt til forskl.

Sendelser, bl. a. til Karl V i Gent 1520. Han
dade 10. Maj 1521. Hans mest kendte Digt-

ning er hans >Narrenschiff< (1494; overs, paa
Lat. 1497; udg. af K. Goedeke, Leipz. 1872;
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overs, pan nyere Hejtysk af K. Simrock, Ber-

lin 1872), der handler om en Flok paa over
100 Narre af alle Slags, der over Slaraffenland

rejsc til Narragonien. Til Digtet hare Trse-

snit, der oplyse Teksten. >Narrenschiff«, der

med stor Djaervhed revser Forh. 1 Kirken,

Staten og Hjemmene, vandt en overordentlig

Udbredelse; Geiler af Kaisersberg pnedikede
en Tid over del. Fr. N.

Brasilien. Da Portugiscren Cabral 24. April

1500 landede i B., lod han nnder Musik og
Kanontorden rejsc et Kors, og B. blev 1500

—

1520 kaldt Tierra de Santa Cruz (Korsets Land).

Der blev straks gjort Forsog paa at prsedike

Evangeliet for de indfedte, men der kom ferst

rigtig Grade i Missionen, da Jesuiterne 1549 drog
ind i Landet; 1630 skal der have vasret 70,000

kristnede Indianere. Foruden Jesuiterne kom
ogsaa Fransiskanere, Dominikanere, Karmelitere,

Kapucinere og andre Munke til B., men 1759

bleve o. 300 Jesuiter paa Pombals Ordre farte

til Portugal. Efter Ordenens Genoprettelse

viste de sig atter i Landet, men den sidste

Grundlov af 1890 indeholder et Forbud mod
Jesuiterordenens Virksomhed og mod Oprettel-

sen af nye Klostrc. Den republikanske For-

fatning, B. fik efter Pedro II's Forjagelse, liar

gennemfort Adskillelsen ml. Stat og K., indfert

borgerl. yEgteskab og konfessionslase Skoler;

de rom.-kat. Praester faa dog fremdeles Len af

Staten. I Spidsen for den rom.-kat. K. i B.

staar iErkebiskoppen af Bahia som Metropolit;

han har under sig 11 Lydbiskopper i Rio de
Janeiro, Pernambuco (Olinda), S. Luiz do Ma-
ranhao. Para (Belem), Sao Paulo, Marianha,
Goyaz, Cuyaba, S. Pedro do Rio Grande do Sul,

Diamantina og Ceara. I 1876 fandtes der kun
53 Klostre (deraf 6 Nonneklostre og 9 Hospitser),

da mange vare ophaevede i Aarene 1817—24.

I de sydlige Kystprovinser Andes en Del Prote-

stanter. Oplysninger om B.s Statistik og rets-

lige Forh. Andes i Candido Mendez de Al-

meida, Direito civil-eccles. Brazileiro (Rio de
Janeiro 1866). om dets rom.-kat Forf. og Prcedi-

kanter iWolf, Le Bresil litteroire (Berlin 1863).

Brask. 1 ) Hans (Johannes) B., den dygtigste

og mest faedrelandsksindede blandt de sidste

Forkaempere for Romerkirken i Sverig, var
fedt 1464 i Linkdping, hvor Faderen var Borg-
mester. Han blev undervist i Skara Skole,

blev Mag. i Greifswald 1488, besagte Rom
1499—1506, var samtidig Kannik i Link6ping
og siden 1505 Domprovst, valgtes af Kapitlet

til Biskop, Ak omsider Pavens Stadfsestelse og
indviedes 6. Aug. 1513 af 4 Bisper i Linkoping
Domkirke. B.var en handlekraftig, klog, myndig
og. saerlig i Lovkyndighed, erfaren Mand, der
visiterede flittig i Kirker og Klostre og atter hid-

farte god Orden. Domkirken forsynede han med
et Kobbertag og et nyt Orgel; han oprettede
den ferste Papirsfabrik i Sverig og havde et

Trykkeri i Sdderkoping, til Gustaf I ophaevede
det, da han derfra udbredte Skrifter mod
Lutherdommen. Ved sin Plan om en Kanal
mellem Wenern og Wettern viste han sig som
en fremsynct Mand, og ved et hemmeligt For-
behold i Afsaettelsesdommen over Gustaf Trolle
reddede han sit Liv ved Stockholmer-Blodbadet
1520. Forhindret ved Sygdom deltog han ikke
i Kongevalget 1523, men hilstc i et Brev Kong

Gosta som Faedrelandets Befrier. Snart ind-
traeder der dog en Spending, dels paa Grund af

Paaloeg, som efter hans Mening forarmede K.,

dels isaer da hans gentagne Advarsler til Kongeii
mod det luth. Kaitteri viste sig frugteslese. B.

saa i K.s og Ridderskabets Frihed Kronens og
Faedrelandets bedste Statte, og Sandheden af
Romerkirkens Laere var for ham en afgjort

Sag, enhver Tvivl om den var en Forbrydelse.

Ved Rigsdagen i Vesteras 1527 erklaercde

Bisperne sig vel tilfredse med >at blive saa
fattige eller rige, som Kongen vilde have
dem<, men paa B.s Initiativ skulle de have
nedlagt en hemmelig Protest i Domkirken, som
nogle Aar senere blev opdaget. Lige efter

Medet sendte Kongen Maend, der tog B.s be-
faestede Slot Munkeboda i Besiddelse; ferst

derefter Ak han Lov til at forlade Vesteras,

dog ferst, da ansete Maend vare gaacde i Borgen
for, at han ikke skulde indlade sig i Sammen-
svaergelser mod Konge og Rige. Denne Borgen
gaves tilbage, da Kongen nogle Uger efter ved
et Gaestebud paa Munkeboda forsonede sig med
B. og erklaerede, at »alt forbigangent skulde vaere

glemt<, hvorhos han AkTilladelse til at visitere

paa Gotland. Derhen begav han sig ogsaa snart,

men sejlede derfra under 0nsket om >hvad som
heist Vind, blot den ikke farte til Sverig*.

Han kom til Danzig og vendte aldrig mere
tilbage; i Skrivelser til Kongen protesterede

han mod dennes Foranstaltninger i hans Stift,

og i et Hyrdebrev af 29. Sept. 1533 formanede
han gejstlige og verdslige i Stiftet til at blive

den gl. Lsere tro, samt afviste Beskyldningen for

at have sammensvoret sig med Rigets Fjcnder.

Han vilde >leve og da som en god sv. og kr.

Mand og efter Evne serge for Faedrelandets

bedste*. Efter at have boet nogen Tid i Oliva

Kloster, tilbragte han sine sidste Aar i Klostrct

Landa i iErkebispedemmet Gnesen, hvor han
dede >Tirsdag efter St. Olafsdagc 1538. O. A.
— 2) Petrus B., begavet Psalmedigter, var
Sen af Praesten Samuel Petri B. (bekendt
som dramatisk Forfatter). Dette er ogsaa om-
trent alt, hvad man v£d om hans Liv. Man
antager, at han er fedt i LinkSpings Stift om-
kring 1650, og 1691 var han endnu i Live.

Af hans Overssettelser af tyske Psalmer ind-

lemmedes 11 i den gl. sv. Psalmebog (1695),

og af disse gik 9 over i den nye (1819) nemlig
Nr. 109, 137, 192, 253, 254, 389, 413, 441 og
457. J. N. S.

Bratt, Torbjorn Olafsson, Trondhjems ferste

evang. Superintendent, tilharte en norsk Adelsaet.

Efter at have studeret i Tyskland blev han
indvalgt i Trondhjems Domkapitel, der 1538
gjorde ham til sin Dekan og 1542 valgte ham til

Superintendent. Men Kongens Stadfaestelse Ak
han forst 1546, efterat han 2 l

/s Aar havde
studeret i Wittenberg; her boede han en Tid
hos Luther, der gav ham godt Vidnesbyrd.
Han begyndte med Iver paa det forsemte Stilts

Evangelisering; sserlig laa Latinskolen ham
paa Hjerte. Men han bortrykkedes pludselig

under en Tilbagerejse fra Kbhvn 1548. A, B.

Braun. 1) Heinrich B., kurfyrstelig baiersk

gejstlig Raad i Munchen, f. 17. Marts 1732, d.

8. Nov. 1792, er navnlig bekendt som Refor-

mator af det lavere Skolevaesen i Baiern og
som Forkaemper for en tj-sk Folkedannelse. I
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sine sidste Leveaar havde han den Sorg at se

de baierske Gymnasier gaa over i Klosterfolks

Hender. Han trestede sig da med at ovcr-

saette Biblen, men dede, fer Arbejdet var belt

fuldendt. — 2) Konrad B. (Brnnus), tysk Jurist

og Teolog, f. o. 1491 i Kirchheim ved Neckar,

var, efter at have taget baade den jurid. og

den teol. Doktorgrad, 15 Aar Professor i Tu-
bingen. Senere kom ban i Tjeneste hos Bi-

skoppen af Wurzburg og Hertugen af Baiern,

og fra 1538 var han ferst Assessor, siden Prae-

sident for Kammerretten i Speier. I denne
Stilling viste han sig som en heftig Mod-
stander af Ref. Karl V overdrog ham 1548,

i Faellesskab med K. Visch, at gere Udkast til

en ny Ordning af Kammerretten. Senere blev

han Kansler hos Biskop Otto af Augsburg,
og han forfattede i denne Egenskab Biskop
Ottos Protest mod Religionsfreden i Augs-
burg (1555). Han dede i Munchen i Juni 1563
paa Hjemrejsen fra Innsbruck, hvortil Kejser

Ferdinand havde kaldet ham for at forhandle

med ham om Rigets polit. og relig. Forh.

Han var den ferste Tysker, der skrev imod
Matthias Flacius's Magdeburger-Centurier(1565);
til Svar skrev Flacius da Refutatio invectives

Bruni (Basel 1566).

Braune, Karl, Generalsuperintendent i Alten-

burg, f. i Leipzig 1810, d. i Altenburg 1879,

var virksom for indre og ydre Mission og
Medarbejder paa J. P. Langes Bibelvaerk.

Braunsberg, By i Regeringsdistriktet Konigs-

berg nser ved Danzig, var en Tidlang Ssede for

Biskoppen af Ermland, men 1298 blev Frauen-
burg Bispesasde i Steden for B. I 16.— 17. Aarh.
blev B. Knudepunkt for den Jesuit. Propaganda,
der gjorde sig Haab om at tiibageerobre Norden
for Rom. Da Kard. Hosius, der var Ermlands
Fyrstebiskop, 1565 vendte tilbage fra Trienter-

Konciliet, overgav han nemlig Jesuiterne de
Skoler, han havde grundlagt i B., og mange
nordiske protest. Forteldre betroede i den fol-

gende Tid Jesuiterne i B. Opdragelsen af deres
Senner. Efter Tilskyndelse af den bekjendte
Jesuit Antonio Possevino blev (1578) Kollegiet

i B. (ligcsom Kollegiet i Olmfitz i Mahren)
omdannet til et Seminarium for Ynglinge fra

Sverig, Danmark og Norge, der skulde oplaeres

til at virke for Romerk. i de nordiske Lande.
1818 blev Lyceet (Lyceum Hosianum) om-
dannet til et filos. og teol. Fakultet, ved hvil-

ket Ermlands Pnester siden have faaet deres
Uddannelse.
Braunschweig. Hertugdommet B. har 403,773

Indb., af hvilke 380,682 Where den evgl.-luth.

Landsk., 2972 ere Reformerte, 16,419 rom. Kat.

og 1635 Jader; Resten ere Medlemmer afluth.

Frimenigheder, Baptister osv. 1568 blev den
evgl.-luth. K. organiseret i Landet; Fyrsten
ever Episkopalmagt og gav i Kraft af denne
1657 en ikke fuldendt, 1709 en fuldsttendig

Kirkeorden. Da Hertug Anton Ulrich 1710
gik over til Romerk., blev Varetagelsen af de
episkopale Rettigheder overdragen til Gehejme-
raadskollegiet og Konsistoriet. Men da Anton
Ulrich dede allerede 1714 og fik en luth.

Efterfelger, overtog Fyrsten paany Episkopal-
magten. 1871 blev der oprettet en Lands-
synod e, bestaaende af 32 Medlemmer; 12gejstl.

og 16 verdsl. Medlemmer vaelges af 7 Valg-

kredse, 2 gejstl. og 2 verdsl. af Fyrsten selv. Den
sammentraeder hvert 4. Aar. 5 Medlemmer af
den vselges til et >Synodalausschuss<, der be-
serger de lebende Forretninger, forbereder de
Sager, der skulle forelsegges Synoden osv.

(Loven er aftrykt i Friedberg, Gelt. Verf.-Gesetze

der evgl.-luth. Landeskirchen 779 f.). Landsk.
styrea af 6 Generalsuperintendenter (i Braun-
schweig, Wolfenbuttel, Helmstadt, Blanken-
burg, Gandersheim og Holzminden). Konkordie-
formlen er ikke symbolsk Bog i Landet. Ved
Religionsundervisningen bruges en Forklaring
af Luthers lille Katekisme af H. F. T. L. Er-
nesti (1859). Universitetet i Helmstadt havde
i Melanchthonianismens og Synkretismens Tid
en Blomstringsperiode. Da Gottingen 1733 fik

sit Universitet, dalede HelmstSdter-Universi-
tetets Indflydelse, og 1809 blev det ophaevet.

Bray, Guy de, se Bres.

Breakspear (Brekspere), Nicholas, se Ha-
drian IV.

Breckling, Friedrich, f. i Hanved ved Flens-
borg 1629, var et af Leddene i den Ksede af
Mystikere, som forberedte Jordbunden for

Speners Pia desideria og Pietismen. Hans
Fader, Prasten Jens Hansen B., havde vteret

paavirket af Johann Arnd og havde tidlig og
silde grublet over, hvorledes han skulde kunne
>lsege Josefs Skadec. I den Anledning havde
man beskyldt ham for >Weigelianisme< (se

Art. Weigel). 17 Aar gl. kom Fr. B. paa Uni-
versitetet i Rostock; senere tog han til Konigs-
berg og Helmstadt, hvor han traf Georg Calixt

og kom under Synkretismens Paavirkning.

Derfra tog han til Wittenberg, hvor han horte
Calov og Quenstadt, senere til Leipzig, Jena
og Giessen. Der vandt han 1653 Magister-
graden for en Afhandling >om de hl.sSamf.<, i

hvilken Giessenerne lugtede >Weigelianisme<

.

I Giessen sluttede han sig ogsaa til den mystisk
og teosofisk anlagte Lege, Prof. Tackius, der
anbefalede ham at studere Hermes Trismegistos.

Paracelsus og Jakob Bohme, og under hans
Paavirkning blev den tidligere Arndske My-
stiker en Teosof. For at traenge dybere ind
i den hemmelige Visdom gik B. til Hamburg,
hvor han traf en lille Kreds, som svsermede
for >en prsesteles Krdm«, og der oplevede han
en relig. Opvaekkelse, der vendte hans Blik
bort fra >Verdens farisaeiske Vaesen« . Fra Ham-
burg rejste han over Strassburg, Taulers By,
til Amsterdam, og der kom han sammen med
ligestemte Sjiele, bl. a. med »Universalsynkre-
tistenc Elias PrStorius, som harvdede, at Kristus

for den herskende K. var den store ubekendte.
1656 kom han hjem til Faderens Prstgd., belt
forandret, med Lyst til paa alio Punkter at
reformere. Under Svenskekrigen 1657 prcedi-

kede han for Generalsuperintendenten St. Klotz,

der var flygtet, og 1659 blev han ordineret til

Faderens Medhjeelper. Men ved Udgivelsen af
Skriftet »Gottes Worte an das ehrwurdige
Consistorium in Flensburg<, et Praeludium til

Speners Pia desideria, lagde han sig ud med
de senderjyske Prsester og Klotz. 1660 blev
han afsat af en flensborgsk Synode, og han
slap med Ned og Dieppe ud af Byen. Fra
Flensborg flygtede han til Amsterdam, og der-
paa blev han Pnest i Zwolle, hvor han fik

nogle rolige Aar. Idyllen der fik dog Ende,
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da. han havde regtet en ung, sindssyg Pi|[e
t
der

havde fundet Qptagclse. i lians Mus, og 1672

forlod Kan Zwolle, Sine aidate Aar tllbragte

had i Amsterdam og Hang, sysselsak med
my&tiske og kirkehistoriske Studier, Han havde
i Siude at skrive en Kirkehtatorie fra Mysti-

kens Standpunkt, med Sympati for dr senna

Og Uvllje Tor det store K.samf , men da han
havde Iffst Gottfried Arnolds >Erste Lichc,
saa han, at Arnold var den ret to Maud til det

Arbcjdc. Kan dftde 16. Marts 1711; hans
sidjitc Aar varc trange

1
men Dronning Maria

af Oratiien, Kurfyrst hide Anna Sophie af Sach-

sen of; and re understottede ham, og i Spcner
og Can^tein havde Kan formaaende Talsm£cnd L

Gichtcl, som. en Tid var hans Ven t sagde med
Rette om ham, at han havde vjeret en lid-

aand h dvgtigere til at rive ned end til at byggc
op (L, Moltcsen, Fr. »., Kbhvn 1893; Fr. N,

Bredkirkt (Broad Cttureli). lied dette Navn
betegnes den Hetn. indenfor den anglikanske

K>, som, til Dels med Sam, Coleridges Filosofi

som Udgnngspunkt, liar gjort Front mod den
hajkirkl, Puseyismes Anglnkatolicismt,, og som
m.i-'ibjlliger den lavkErkL Uetniiigs Ensidighed
og Snneverhed. Ondct ska I vsere brugt f°r forstc

Gang af Dean Stanley i en A Hull- I Edinburgh
Review for Jul* 1M50 nm Gorham-Sagen (ac

Art, Gorham 1
- Stanley hatvder J denne Afhdl,.

at Englands K. »hverken er hoj elicr lav, men
bred (rummelig^, og at den ikkc kan gores

til 6t med noget PartL fordi dens Eorfatn. og

Historic omfatter t\u forxkl. Sider af due: aande

lige Sandhed, Sam Betegnelse af et kirk I.

Parti blev Navnet forst brugt et Par Aar
sen ere i det samme Tidsskrift af Conybeare i

en Afhdl. nm Church Partita. Mamd som Th.

Arnold, jErkebiskap Whately, F. D. Maurice,

Julius Hare, Gh, Kingaley, F.W.Robertson, A.

P. Stanley, ^rkebiskop Trench og F. W. Farrar
blive sndvanlig regnede til denne Rctn, Fr. N-

Brcitenaa, Christoph Genjeh von, Chr
Gensch blev fodt I Nauniburg It. Aug, 1639,

studerede HetsvEdenskah 1 Leipzig og blev 1667

Hofraad hos Hertug Joachim Ernst af Ploen,

Til Lon for hans V irksomhed ved Forliget ml,

Danmark ogPlorn. udnH°vnte Ghristiaii V liam til

udenlandsk Baad. Seneru blev lian Kansk r i

Oldenburg og adlet med Navnet iBrci ten am,
1700 blev han kaldet til Kbhvn som Ueputeret

ved Pinanseme, men gik kort efter ttlbage til

Oldenburg, Han dode i LQbcck 11, Jan. 1732

som pension eret dsk Gebejcneraad. Han ud-

gav 1674 den holstenak-plutfiiske F'salmebogp til

hvilken han selv meddcltc fL Hldrag, som i

Registret ere msrkede med 2 Trikker. Han
er Dieppe, som man stnudum har ment, Forf.

til Psalmen: >MeEn Hert^ sey zu frieden, be-

trube dieh nlLht!^ der i Overs. ; jVp?r trastig,

mlt Hjertet bedrav dig ej mere er optagen I

H. A. Brorsona »Nogle Psalmer om Troens
Fmgt* (1734).

Breithaupt. Joachim Justus, pietistisk Tco-

log, var fodt ItiSS i Nnrdheim i Hannover.
Efter at have studeret i Hi-lmatidt blev lian

Konrtktor 1 Wolfeubflltelf men da Peaten kom
til denne By, gik han til Kiel

N
hvor han blev

Prlvatdocent, Paa dctte Tidspunkt af sit Liv

la*rte han Spcner at kendc, og Paavirkningcn
fra ham nk afgorende lletydn. lor B. Han

var en kort TEd Prof, i HomileLik i Kiel, blev
dtrpaa (1685) Hofprsst i Me in in gen hoa deu
fivnme Hertug Brnihard, og (IBS 7) Senior,
Praai ved *Prcd3gerkirchei og Prof I Erfojrt.

Her begyndte han at vlrkc i ['ieUameus A and
ved Katckisationcr og indtrccngende Korma-
ninger I Skrirte&toleiv og da A. H. Francke,
der var bleven Diakonua ved en anden af
Erfurts Kirker, samtidig slog til Lyd Tor Op-
viekkebe og Omvendelae, blev der fremkaldt
et iliL-rkt aandcligt Llv n men ogsaa vakt stor
Modslaild. Da Franekr liavdc maattct Vlge

Tor denne
1
forlod ogsaa B. Erfurt for at «vin-

tage et teol. Professorat ved det nya op-
rett^de Unkersitet I Ha]3e. og i Nov. 1691
EujI dt. han dcr tlv ftjrste !ci>1. Fin^la'sninger,

Kort efter kom Franeke til Halle,, n# i ham
og Paul Anton, der sencre Hyttedc dertil

h
fandt

B. trofaste Medarbejdere, Han lagde istorst

Vsegt paa *ine kursoriske Furelarsninger over
den hi. Skrift, der IkUe alcne akuldc oplys*,

men ogsaa opbygge Tilhererne, og samtidig

sogte ban person tig at paavirke Studenlerne.
1705 bkv D, General supermini dent for Hertugd.
Magdeburg, 170& Alihed for Kloster Bergen, men
han beholdt tillige l'rofe*Boratet i Haile, dog saa-

ledcs n at Joachim La nge delte dettes Forpligtel-

Mr med ham. B- lcvi;dc ugifl i den &tor*ite

Nojaomhcd for at have noget at medekte atidre,

og han vilde aelv En let eje h fordi han folte sig

som en fremmed i dennc Verde n. Hans af

Eromhed dybt pra?gedc Perjwtnlighed ajnrde
sta.irkt Indtr^'k paa a Me, sOm miulte bam. Han
var [&£tr en Elainiens og Ear bo tin ens Mand, ug

ofte tilbragte ban heEe fatten i Ben og Kor-

bon for Kirken og sineVenner. Han dode Ifi.

Marts l732 r Hans Valgspr^tg var: »Den ret-

fffrdigc ska I greunea som Palm cue (Ps. 92, 13),

Foruden Prrcdikcner og en af Pletismen be-

frugtet dogmatisk Lferchog (Inttitaiioats tfteolo-

ffifw) har han ogsaa efterladt sig PsalmcT-
1BS7 udgav han sin Afskcdsprarriikcn i Mejltln-

gen og sin Tiltra:delaespiiediken E Erfiui
h
led-

saget af nogle Psaimer. Kn af dis^e er den
af H. A. Brorson (173^ 1 ^ Nogle Psalmer om
Troens Grund*) ovcrsatte: ^Forsoger eder selv

n

om 1 i Troeni ere*. Fr-. X.

Breitiager
h Johaun Jakob, Antilles i Zurich^

blev fodt i denne By 1^, April 157a, Han
studerede ved de reformerte Univenitetcr i

Tyskland og Holland og blev l.i97 Prrest i

Zurich, Efter at have udfart et trofa.it Ar-
hejde baade I K.s og Skolens TJeneste blev

ban 1613 Priest ved GrossmQuster og derved

Zurichs overste Gejstlige. KH4 blev han til-

lige "Skoleherre*. 161 S var han, som Ziiriehs,

Ombud. til Stcde paa Synod en i r>ttrdrcclit.

Hans reformerte OrtodoksL og den Omslcendlg-

hed, at ban virkede ved Zwlnglis Kirke, gav ham
slur Anseelse paa Synodcn h og efter sin Hjem-
komat var han den meat indflydelscarige Pf«est

i hele det reformerte Schwciz, Hans vimae
og friske Pnediken, bans Nitlkjei-bed sotn Sjade-

swrger, lians Tver for at lofle Piieatostaodcn,

bana Qmaorg for de fattige og hana ypperligc

Gaver 1 Hetning af Organisation, vandt ham
mange Venner og Beundrere, Han udvidede
Liturgien med fl, Led, som cudnu ere i Brug,

og ferst ved hans Bestnebclser fik Sangen en

fast Plads i Zurichs Kirkcr. Gentagne Gauge
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var ban fristet til at gribe ind i de politiske

Forh. Han sorgede for at faa Zurich befasstet,

og ban synes at have vseret Hovedmand for

et svensk Parti i Zurich, som vilde bringe

Schweizerne til at tage Del i Trediveaarskrigen.

Han dede 1645 (J. C. MSrikofer, B. und Zurich,

Zurich 1873). Fr. N.
Breklum-Missionsselskab (Schleswig-Holst.

cvang.-luth. Missionsgescllschaft) stiftedes 1877,

efter at Praesten Jensen i Breklum, Nord for

Husum, paa egen Haand havde sat Opforel-

sen af et Missionshus i Gang, der indviedes

1877 med 12 Elever. 1881 udsendtes de to

forste Missionaercr til den valgte Missionsmark
i Indien. Det var Gonderne i den central-

indiske Tributstat Bastar, man sogte, men de

to Udsendinge fik ikke Lov at bosaette sig der
og maatte saa efter store Besvaerligheder med
Rejser og Sygdom gaa til at oprette Stationer

imellem Kysten og Bastar, ferst (1883) i Telugu
(Salur) og siden Parvatipur (med Telugusprog),

derpaa i Fyrstendommet Jeypur (Dsjaipur) i

Koraput, Kotapad, Jeypur og Navrangabad
(med Uriyasprog). Til disse to Sprog vil Mis-

sionen endnu faa et tredje at arbejde med,
hvis den traenger frem til Bastar, hvortil Ad-
gangen nu er aaben, men Selskabets Knefter

ikke tilstraekkelige. Dertil er Arbejdsmarken
haard, og Klimaet i Jeypur usundt. Der er nu
11 Missionerer og o. 350 Paria-Kristne. Ogsaa
i Hjemmet har Selskabet ksmpet med sserlige

Vanskcligheder: den forste Missionsinspcktor

dede efter 2 Aars Forleb, den anden, Gr6n-
ning, gik til en anden Mission i Indien, den
tredje trak sig tilbage paa Grund af Uenighed
med Stifteren, der heller ikke kunde cnes med
den avrlge Bestyrelse og i 1893 endog op-

rettede et nyt Missionsselskab. Den sidste

Strid er dog nu bilagt. Selskabets Indtagt er

steget fra 22,000 Kr. i de forste Aar til

79,000 Kr. i 1895. Nordslesvig har tidligere (se

Art. Nordslesvigsk Missionsforening) naermest

stottet Hermannsburg, men under den nu-
vaerende Missionsinspcktor Babnsen har B.

vundet Tilslutning ogsaa der. Desuden har
Barmer-Missionen sin dygtige Missionaer paa
Sumatra, Nommensen, fra Nordstrand, og stettcs

ogsaa fra Senderjylland. Endvidere er der i

B. uddannet Prcester til Amerika (o. 70) og a.

St. (A. Fiensch, Kurze Gesch. der Entsteh. und
bisherigen Arbeit der Schl.-Holst. ev.-luth. Mis-
sionsgesellsch. ; Schlesw.-Holst. Missionsblatt.)

V. Sn.

Bremen. Oprindelsen til Bispedommet skyldes

Willehads Missionsvirksomhed i Nedre-Weser-
egnen. Karl d. st. lod ham vie til Biskop 15.

Sept. 787 i Worms og anviste ham et Distrikt,

der omtrent svarede til det senere Dioces (Egnen
om Weser indtil Elben og mod V. indtil

Friesland); han tog Seede i Byen B. Defini-

tivt fastsloges B.s Dioces efter Sachsernes
Underkuelse, da Willerich blev Biskop. Saedet

stilledes under Kdln, men ved Biskop Leu-
derichs Ded tabte det sin Selvstaendighed, idet

det 845 sloges sammen med iErkessdet Ham-
burg, for at muliggore Ansgars Mission (se

ievrigt Art. Hamburg). — Byen B., dervar jErke-
bispens Seede, haevede sig i 13—14. Aarh. ved
sin Handel og unddrog sig mere og mere JErke-
saedets Myndighed ; den tiltraadte en Tid Han-

saen. 1522 prasdikede Heinrich fra Zfltphen

Evangeliet, og Reformationen tnengte nu snart
ind. Den sidste rom.-kat. iErkeb., der tillige

var Biskop afVerden, residerede i denne By, og
kunde intet udrette, trods Brugen af sin Magt.

1534 trykkes den forste evang. Kirkeordning
for B. Stiftet tiltraadte det schmalkaldiske
Forbund, og da B. havde besejret en kejserlig

Haer 1547, forsvanit omtrent alle Spor af rom.
Katolicisme af dette. Byen tilfortes den fllip-

pistiske Lejr ved Domprovst Hardenbergs
Praedikener. Vel fik Hesshusius ham afsat

1561, men Aaret efter udjog Kaadet de lutherske
Praester, og i Lobet af 17—18. Aarh. ude-
lukkedes Lutheranere fra kirkl. Embeder i B.
Ved Superintendent Cbr. Pezel grundlagdes 1584
et Gymnasium, der isaer vandt aim. By ved
Teologen Matth. Martini, Coccejus's beromte
Laerer, og siden ved dennes Discipel Lampe.
Raadet sendte Ombud til Dordrechter-Synoden,
og siden 1618 fik den nederlandske K. over-

vejende Indflydelse i B. Byens Rigsumiddelbar-
hed erkendtes af Kejseren 1646, men sikredes

ferst 1741. Kirkevaesnet er nu ordnet med en
Presbyterialforfatning, og Lutheranerne have
Majoritct. De rom.-kat. Kr. here under Osna-
briick. Domkirken, oprindelig viet St. Peter,

siden Jfr. Maria, er en Pille-Basilika med
dobbelt Kor, 2 Taarne, 2 Krypter, bygget o. 1050
efter Domkirken i Beneventos Forbiilede; den
ombyggedes i tidlig Gotik i 13. Aarh., edelagdes

i stilistisk Henseende i 16. Aarh., men er siden

1888 restaureret. Ansgarkirken, oprindelig en
romansk Kirke fra 13. Aarh., ombygget i

sen-gotisk Stil, bevarer ved sit Navn Mindet
om iErkesaedets beremteste Indehaver. — Efter

Ref.s Indferelse var Stiftet en Pnebende for

fyrstelige Personer. 1586 tilfaldt det Joh. Adolpli

af Gottorp, der dog 1596 maatte overlade sin

Broder det, da han giftede sig. Ved Restitu-

tionsediktet genindfertes den rom. Katolicisme
udvortes, men efter Slaget ved Leipzig 1632
gik denne Nyordning ganske til Grunde. 1634
fik den senere dske Konge Frederik III Stiftet

(til 1644). Ved den westfalske Fred sajkulari-

seredes det og tilfaldt (med Verden) Sverig som
Hertugdemme. J. O. A.

Bremer-Missionen (Norddeutsche Missions-

gesellschaft) dannedes 1836 (L. Mallet fra

Bremen) ved Sammenslutningen af forskellige

nordtyske Missionsforeninger (den aeldste i Bre-

men fra 1819). Den omfattede baade Luthe-
ranere og Reformerte, men som Folge af den
paany vaagnende konfessionelle Bevidsthed have
Luth. for en stor Del udskilt sig og sluttet sig

til Leipzig eller Hermannsburg, skont B. 1844
stillede sig paa den augsb. Bekendelses Grund.
De forste Missionaerer gik ud 1842 til New-Zee-
Iand (afsluttet 1894), de meste 1843 til Indien
(overgivet 1847 til amerik. Luth.). 1847 op-
toges Selskabets nuvaerende eneste Mission i

Vestafrika blandt Evefolket paa Slavekysten.

Bestyrelsens Saede var ferst i Hamburg, men
forlagdes 1850 til Bremen, samtidig opgaves
Missionsskolen. Denne Forandring skete paa
et for B. meget kritisk Tidspunkt, da den
ramtes af store Ulykker i Hjemmet og paa
Missionsmarken, ja Vestafrika stod helt uden
Missionaerer. Den fik da 2 fra Basel, og siden
er Forholdet til Basels Missionsanstalt fortsat.
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Men det har vaeret en Mission, der har knevet
store Ofre af Menneskeliv. Ved SO Aars Festen
1886 vare i 39 Aar HOMsend og Kvinder ud-
sendte til Vestafrika, og af dem vare dc 54 faldne

som Ofre for det usunde Klima. Og saaledes

er det vedblevet, men B. har aldrig manglet
Msend og Kvinder, der vare rede til at gaa ud.
Den har nu 17 Missionaerer og 8 ugifte Kvinder
paa 2 Stationer paa Slavekysten (Keta og Ho) og
1 i tysk Togoland, med 43 indfedte Medarbejdere
(1 ordineret) og 1623 dobte Kr. Dens Indtaegt

var i 1894 125,000 Kr. Siden 1862 har F. M.
Zahn vaeret Missionsinspektor (Festschrift zur
50-jahr. Jubelfeier der norddeutschen Missions-
gesellsch. 1886; Monatsblatt der norddeutsch.
Missionsgesellsch.). V. Sn.
Brenner. 1) Elias B., flnsk Arkaeolog og

Maler, f. 1647 i Storkyro naer ved Wasa i Fin-
land af gammel Prastesltegt. Han blev Student
i Upsala 1663 og 1668 antaget som Tegner
ved Collegium antiquitatum. Han aftegnede
derefter de folgende Aar en Mtengde saavel

profane, som kirkl. Fortidslevninger i Upsala,
Vester- og OstergOtland. Paa en Rejse til

Hjemmet 1670—71 aftegnede han Fortidsmin-
desmaerker i Abo Domkirke og de naermest lig-

gende gamle Landsbykirker; hans Rejse strakte
sig gennem Nylands og Wiborgs Len og Tavast-
land. Takket vaere denne Rejse, kender man
i vore Dage forholdsvis vel Kirkernes Indre
i Tiden for den store Ufred 1708—21, da
Russerne skaanselslost hsergede og brandte
Kirkerne i Finland. 1677 blev B. Hofminiater,
og 1717 dede han i Stockholm. A. N. — 2)

Peter Johansson B., f. 1677 i Nerpes i Fin-
land, Sen af Sognepr. Joh. B., blev efter sine

Studiers Afslutning Batallionspr. i Riga og
derefter Garnisonspr. i Narva. Ved Stadens
Overgang til Russerne fortes han som Fange
til Rusland, men betjente her evang. Menig-
heder som Praest. Omsider opsogte han Karl
XII i Bender og fik 1712 Fuldmagt som Sognepr.
og Provst i Wasa. Efter Kongens Ded begav han
sig til Sverig. I Udlandet havde han gjort sig

mindre vel bekendt ved sin Uredelighed og falske

Anklager; nu fortsatte han dette, og Pneste-
standen naegtede ham derefter paa Rigsdagen
1719 Tilladelse til at deltage i Standens For-
handlinger. B. rejste da til Danmark, hvor
han indlod sig paa forrcederiske Forhandlinger
mod Sverig med den russiske Minister og Dan-
skeren Levenern. Paa den ferstes Raad be-
gav han sig til Czaren, men blev faengslet i

Hamburg og fort tilbage til Sverig. Selv i

Faengslet fortsatte han Angiverierne, bl. a. mod
den tidligere Kancellipraesident Cederhjelm.
Stamderne nedsatte en Undersegelseskommis-
sion, der domte B. til Doden 1. Juni 1720.

Han henrettedes 4. Juli. I Faengslet kom han
sluttelig til alvorlig Anger, og paa Retterstedet

holdt han en gribende Tale, der Here Gange
erbleven trykt og oversat paa fl. Sprog. K. H.
Brentano, Clemens, romantisk Digter, blev

fedt i Frankfurt a. M. 9. Sept. 1778; han dode
i Aschaffenburg 23. Juli 1842. Efter en be-
vaeget Ungdom, i hvilken han snart felte sig

dragen til Protestantisraen, snart sukkede efter
en absolut Autoritet paa alle Omraader (Digtet

>Fruhlingsschrei eines Knechtes aus der Tiefe«),

kom han, under Luise Hensels Paavirkning,

Kirke-Loksikon for Norden. I.

tilbage til Krdm. i rom.-kat. Sklkkelse. 1817
aflagde han for en rom.-kat. Praest i Berlin et

Generalskriftemaal, og fra det Ojeblik af var
han en gledende Tilhtenger af Romerk. 1818
rejste han til den ekstatiske Nonne i Dulmen,
Anna Katharina Emmerich, og var hos hende,
til hun dede (1824). Efter hendes >Visioner<,

som han nedskrev, udkom 1833: >Das bittere

Leiden unseres Herren Jesu Christie og 1852
>Leben der heil. Jungfrau Maria<, det sidste

forberedt til Trykken af Clemens B.s Broder,

Christian B. (f. 1784, d. 27. Okt. 1851). En
ny Udg. af denne saelsomme Maria-Biografi er

udkommet i Regensburg 1895.

Brenz, Johann, schwabisk Reformator, luth.

Teolog, fodtes 24. Juni 1499 i Weilderstadt i

Schwaben og ilk af sine Forseldre en kuerlig

og omhyggelig Opdragelse. 1512 blev han ind-

skrevet ved Heidelbergs Universitet og dyrkede,

efter grundige humanistiske Studier (Oekolam-
padius var hans Lserer i Graesk, Schnepf i Fil.

og Retorik), fra 1517 Teol. Ved Luthers Op-
traeden i Heidelberg 1518 blev B. vundet for

den evang. Laere. 2 Aar efter ansattes han som
Kannik ved Hellig-Aandskirken der og vandt
Anerkendelse som Laerer og Praedikant, men
anklagedes snart for Nyheder i Laeren. Medens
Undersogelsenheromendnustodpaa,kaldteshan
til Praest ved Mikaelskirken i den schwabiske
Rigsstad Hall. Under megen Modstand opfyldte

han her redelig en evang. PrsBsts Hverv.

Allerede 1523 fordrede han den rom. Messes

Afskaffelse. B.s reformat. Praediken fremkaldte

store Virkninger. Klostre forvandledes delvist

til Skoler, og Munke og Nonner maatte vige

for evang. Laerere. Det laa ham varmt paa
Hjerte at skaffe det aandeligt forkomne Folk

religies Pleje og kr. Undervisning. Den dybe
Brist, som saerlig Bondekrigen 1525 aaben-

barede, foranledigede ham til med Kraft at fore-

holde Ovrigheden dens Pligt m. H. til Folkets

kr. Opdragelse. Efter Krigen begyndte B.

Kirkevaesenets Organisation. Julen 1525 uddeltes

Nadveren under begge Former, naeste Aar ud-

kom hans Kirkeordning for Byen Hall og

omliggende Landsbyer. 1527—28 udgav B.

• Fragstuck des chr. Glaubens far die Jugendf,

den evang. K.s aeldste Katekisme. Den heri

fulgte Ordning: Daab, Credo, Ben, Budene,
Nadver, iagttages endnu i den wurttembergske
'Bornelaeret. I Nadverstriden stillede B. sig

paa Luthers Side mod Zwlngli og Oekolam-
padius (Sgngramma Suevicum, underskrevet

Okt. 1525 af 14 Teologer). B. deltog baade i

Kollokviet i Marburg 1529 og i den vigtige

Rigsdag i Augsburg 1530, saint i Religions-

samtalerne i Hagenau og Worms 1540, i Re-

gensburg 1541 og 1546. Mod Karl V's Interim

gjorde han energisk Modstand og maatte der-

for Hygte Dec. 1546 til Stuttgart. Til Triden-

tiner-Konciliet udarbejdede han, i Tilslutning

til Conf. Aug., Confessio Wuerttembergica eller

Suevica. B. var selv til Stede i Trient, men
kunde dog intet udrette. 1553 kaldtes han af

Hertug Christoffer til Provst og forste Praest ved

Stiftskirken i Stuttgart, hvor han udovede en

ligesaa betydningsfuld som velsignelsesrig Virk-

somhed. Allerede fra 1535 havde han, paa

Opfordring af Hertug Ulrich, virket for Re-

formation af K.- og Skolevsesenet i Hertug-

25
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demmetWurttemberg. Indferelsenafen nejagtig

Kontrol (ved Visitationer) med Pnesternes Lrere

og Liv, Menighedernes Tugt og Ordning, Be-

tryggelsen af Pnesternes Indtsegter, virksom og
ordnct Fattigpleje, Reformer paa yEgteskabs-

stiftelsens Omraade og tilsidst Omdannelsen
af Tfibingens Universitet i protest. Aand, alt

dette er Frugter af B.s Virksomhed. 1559 ud-

kom hans, ikke blot for Wfirttemberg, men
ogsaa for andre Landskirker vigtige store
K.ordning. S. A. udgav B. ogsaa sin store

Katekisme. Han dede 11. Sept. 1570 og blev

efter sit 0nske begraven i Stuttgarts Stiftskirke, i

Nserheden af Pnedikestolen. — B. var en sgte
evang. Kr. og Skriftteolog. Efter Luthers Me-
ning var ban Tysklands farste Bibeludlaegger.

I sin reformat. Virksomhed var han besindigere

end Luther, fastere end Melanchthon. Wurt-
tembergs Landsk. har han paatrykt et varigt

Pweg. I dogmehistorisk Henseende er ister

hans Kristologi af Betydning. Modsat Chem-
nitz og Giessener-Teologerne (xfyioats goyanos)
mente B., at Kristus som Menneske i For-
nedrelsesstanden ikke blot ejede, men ogsaa vir-

kede med de Egenskaber, der tilkom den raskl.

Natur ved Foreningen med Logos, men at denne
Brug af de guddommelige Egenskaber skete paa
skjult Vis (den mskl. Naturs baade xttjms og

XQqms af de guddommelige Egenskaber, men en
xQvipig tijs xQqoHos). B.s Skrifter udgaves (dog

ufuldst.) 1576—90 i 8 Bind; jfr. ogsaa Th.
Pressel, Anecdota Brentiana, Tub. 1868, og Cor-
pus reformatorum (J. Hartmann og Jager, J.

B., Hamburg 1840—42; J. Hartmann i >Die

Vater u. Begrunder der luth. K.<, VI, Elberf.

1862; om hans Teol. se Dorner, Gesch. des
prot. Lehrbegriffs). H. L.

Bres (Bray), Guy de, blev fodt i Mons 1522.

Han tilhorte en rom.-kat. Familie, men ved
at lcese i Biblen blev han fort til Brud med
Romerk., og 1548, da der i Mons udbrod en
Protestantforfolgelse, fandt han det sikrest at

flygte til England. 1552 vendte han tilbage til

Fastlandet. Ferst opholdt han sig i Lille;

derfra maatte han atter flygte. Denne Gang
rejste han over Gand og Frankfurt a. M., hvor
han (i Efteraaret 1556) traf Calvin, til Lau-
sanne og Geneve. 1560 var han igen i Lille,

men efter kort Tids Forlob maatte han paany
paa Flugt, fordi der udbrod nye Forfolgelser.

Han rejste da til Anvers og besegte derfra de
protest. Menigbeder i Dieppe, Mondidier og
Amiens. Saasnart Uvejret var ovre, tog han
til Tournai. Tidligere havde han, til Stette

for sine Venner, udgivet Skriftet >Troens Stav<

(Le Boston de la Fog) ; det blev nu omarbejdet
til en Confession de Fog, der skulde vise,

hvilken Tro han og hans Venner bekendte sig

til. Denne Bog lod han komme offentlig frem
1561, og den vandt megen Anerkendelse; men
Protestantismens Fjender satte sig i Bevxgelse
imod ham, og han maatte atter paa Flugt.

Senere opholdt han sig i Sedan, Anvers og
Valenciennes. Da der var udstedt Arrestordre
imod ham, forlod han hemraelig Valenciennes
Natten 28.-29. Marts 1567. Men i St.-Amand
blev han og hans Ledsagere kendte og fsengs-

lede, og 31. Maj 1567 led han modig Deden
for sin Overbevisning. Hans Confession de Fog
fik siden, under Navnet den belgiske Be-

kendelse (se d. Art.), stor Betydning (D. Oilier,

G. de B., Paris 1883).

Brescia. 1) Angela fra B„ se Angela. — 2)

Arnold fra B., se Arnold.
Bresciani, Antonio, ital. Jesuit, blev fodt

i Ala i det vaslske Tirol 24. Juli 1789. 1820
blev han Prsest, 1824 i Rom optagen i Jesuiter-
Ordenen, og 1824—48 var han Lserer ved
Jesuiter-Kollegierne i Torino, Genova, Modena
og Rom. Derefter blev han Medarbejder paa
det jesuitiske Tidsskrift Cioilta Calloliea, for

hvilket han bl. a. skrev fl. rom.-kat. Tendens-
romaner (Ebreo di Verona, Don Giovanni,
Matilda di Canossa, Oderico ovvero il Zuaoo
Pontificio); en Del af disse er overs, paa
Tysk (ved C. Braun, Regensb. 1852—79). Han
er ogsaa Forf. til det lserde Skrift Dei costumi
dell'isola di Sardegna comparati con quelli

degli antichissimi popoli orientali (Roma 1850)i

Han dode 14. Marts 1862 i Rom.
Bretschneider, Karl Gottlieb, tysk Teolog

og Generalsuperintendent, f. 11. Febr. 1776 i

Gersdorf ved Hohenstein i Sachsen, havde i

sin Ungdom mere Interesse for i£stetik end
for Teol. 1804 holdt han i Wittenberg Bios.

og teol. Forelsesninger, 1807 blev han Ober-
pfarrer i Schneebcrg, 1808 Superintendent i

Annaberg og 1 8 1 6 Generalsuperintendent i Gotha.
Han dode 22. Jan. 1848. B., der nrermcst maa
regnes til de saakaldte 'rationale Supranatura-
lister<, udfoldede en betydelig Forf.virksomhed.
Han udgav bl. a. en »W6rterbuch z. n. Test.

(3 Opl. 1840) og angreb 1820 Johannes-Evgl.s
iEgthed i Skriftet Probabilia de evang. et epist.

Joannis indole et origine; paa Grund af dette
Evgl.s formentlige Modstrid med Synoptikerne
mente han, at det var forfattet af en Hed-
ningkr. (rimeligvis i Alexandria) fra Beg. eller

Midten af 2. Aarh. Han har ogsaa udgivet
>Systemat. Entwickelung aller in der Dogmatik
vorkommenden Begriffe< (4. Opl. 1841) og
>Handb. der Dogmatik der evgl.-luth. K.< (4.

Opl. 1838) samt >Relig. Glaubenslehre nach der
Vernunft und der Offenbarung fur denkende
Leserc, forskl. Prsdikensamlinger og relig. Ro-
maner i rationalistisk Aand. Da Tysk-Katoli-
cismen traadte frem, segte han at stette den
ved et >Votum< til Gunst for den (1845).

Varigst Fortjeneste har han indlagt sig ved
Udgivelsen af Melanchthons Vaerker i Corpus
Reformatorum. Han har skildret sit Liv i

Selvbiografien >Aus meinem Leben< (Gotha
1851).

Breve er Navnet paa visse Aktstykker, ud-
stedte af det pavelige Kancelli; de have en
mindre hejtidelig Form, men ikke altid et

mindre vigtigt Indhold end Bullerne (se d. Art.).

Et Breve udfterdiges paa tynde, hvide Perga-
mentblade, med et rodt Voksaftryk af Fisker-

ringen (sub annulo piscatoris), der til Stempel
har Peters FiskedraH og den regerende Paves
Navn. Medens Bullerne begynde med Pavens
Navn uden Tal (t. E. Leo episcopus), men med
Tilfejelsen: serous servorum Dei, begynder et B.
med Pavens Navn med Tal (t. E. Leo P. P. XIII).

Ligesom Bullerne kan ogsaa et B. begynde med
Ordene : In perpetuum eller Ad perpetuam (arter-

nam) rei memoriam. De indledes ofte med
Ordene: Dilecte fili eller Salutem et apostolicam
benedictionem. De underskrives af den Kardinal,
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der er >Sekretser for Breverne<, medens Bullerne
underskrives af Prodataren; den sidste Safer

alUd Titlen til sit Navn, hvad Sekreteren for

Breverne ikke ger.

Breve, katolske, har fra eeldgammel Tid
vaeret et felles Navn paa Jakobs Brev, Peters

2 Breve, Johannes's 3 Breve og Judas's Brev.

Navnet kommer deraf, at de fleste af disse

Breve ikke, som de paulinske, ere skrevne til

bestemte Personer eller enkelte Menigheder,
men til storre Menighedskredse eller hele

Kristenheden. Se forevrigt Jakob, Johannes,
Judas og Peter.

Breve, paulinske, se Panlus.

Breviarlnm, se Farebog.

Bria (1 Mos. 46, 17), en Shegt i Assers

Stamme. Ogsaa i Efraims (1 Kren. 7, 23) og
Benjamins Slsgt (1 Kren. 8, 13) nsevnes B.

eller Beria.

Briconnet, Gnillaume, fr. Kirkefyrste paa Re-

formationstiden, herte til en af Frankrigs for-

nemste Shegter og delte i sin Ungdom Tidens
Begejstring for klassiske Studier; men den be-

remte Lefevre d'Etaples, hvis Discipel han blev,

vakte tillige hans Interesse for den mystiske
Teologi. I ung Alder blev han Biskop af Lo-

deve og var gentagne Gange fransk Gesandt
ved Pavehoffet under vanskelige politiske For-
hold; men den ssedelige Fordasrvelse, han her
saa, gjorde ham til en varm Ven af de Be-
strasbelser for en Kirkereform »paa Hoved og
Lemmeri, som bl. a. affodte Kirkeforsamlingen

i Pisa 1511, hvori han deltog med sin Fader,

der, efter at vsere traadt over i den gejstlige

Stand, var bleven jErkebiskop og Kardinal og
herte til Forsamlingens Ledere. 1507 blev

han Abbed for det hovedrige Kloster St. Ger-
main des Pres i Paris og fik derved fyrstelige

Indtajgter. 1516 blev han tillige Biskop af

Meaux, og 1521 valgte Universitetet i Paris

ham til sin Patron. Han var nu en af Frank-
rigs uuegtigste Msend, hajt anset for Laerddom
og Fromhed samt for sin store Godgorenhed.
I sit Kloster havde han gennemfert en alvorlig

saedelig Reform, og da han sammen med sin

Ven Lefevre var bleven paavirket af Luthers
Skrifter, sogte han at reforntere sit Stift. Han
segte ferst at tvinge sine Pnester til at passe

deres Embeder i Steden for deres Fornejelser;

men de fleste af dem viste sig ubrugelige, og
1521 bevaegede han derfor Lefevre og den Kreds
af asldre og yngre evangelsk sindede Msend,

der havde samlet sig om ham, deriblandt Guil-

laume Farel og Orientalisten Vatable, til at

fiytte fra Paris til Meaux, hvor han brugte dem
dels som Pnester, dels til litenere Arbejder,

navnlig til at oversaitte det nye Testamente
paa Fransk og til at udarbejde en opbyggelig

Forklaring til Sondagsteksterne, som tilligemed

andre folkelige Opbyggelsesskrifter blev trykt

i et Bogtrykkeri, som han i den Anledning
anlagde i Meaux. Selv prasdikede han flittigt

paa Modersmaalet og deltog i det hele ivrigt i

Arbejdet, og da han stod i hej Gunst ved
Hoffet, navnlig hos Kongens Soster Marguerite,

der brugte ham som sin private Skriflefader

og stod i stadig Breweksling med ham, saa

det nd til, at Reformationen i ham havde
fundet en Beskytter, der ikke skulde svigte;

men da Forfelgelserne kom, tabte han Modet.

Allerede 1523 udtalte han paa et Landemode
en Fordemmelse over Luthers Laere og skilte

sig af med nogle af de ivrigste reformatoriske
Prsedikanter, deriblandt Farel, medens han
iovrigt lod de andre fortsaette deres Virksom-
hed, idet han vistnok har naeret det Haab, at

Sandheden nok skulde sejre ved egen Kraft,

saaiedes at de kirkelige Misbrug skulde falde

bort af sig selv, uden at der behevedes nogen
voldsom Afskaffelse af dem ; men den religiose

Opvaekkelse, som fremkaldtes ved hans og hans
Medarbejderes Forkyndelse, voxede ham over
Hovedet. Ikke blot talrige Laegfolk, men og-

saa flere af hans Prsedikanter gav i Slut-

ningen af 1524 deres Uvilje mod Romer-
kirkens Vildfarelser Luft i tumultuariske Op-
trin, og Briconnet optraadte da som den kirke-

lige Ordens Haandhaevder, men undgik derved
dog ikke, at den Kaetterforfolgelse, som
udbred nogle Maaneder efter (jvfr. Art.

Berquin), ogsaa vendte sig mod ham som
Bevaegelsens Hovedleder. Flere af hans Pnester
og mange Laegfolk bleve faengslede og stillede

for en Kaetterdomstol, som gav dem Valget
mellem Dod paa Baalet eller Tilbagekaldelse

og livsvarigt Faengsel. Et Par af Biskoppens
Medarbejdere, deriblandt Lefevre, lykkedes det
ham at hjaslpe til at flygte ud af Landet, et

Par andre bleve skjulte af hemmelige Tilhsen-

gere af Reformationen, indtil Stormen var
drevet over, og Biskoppen selv gjorde nu alt,

hvad han kunde, for at daempe den Bevaegelse,

han selv havde rejst. Alligevel blev han af
Munkene i Meaux indviklet i en Proces, under
hvilken der fremkom saadanne Oplysninger,

at Parlamentet stillede ogsaa ham for en Kaetter-

domstol. Imidlertid kom Frans I hjem fra

sit Fangenskab i Spanien, og denned var Bri-

connet paany en saa maegtig Maud, at hans
Modstandere fandt det raadeligst at nojes med
hans Frafald fra Reformationens Sag. I No-
vember 1526 gav de deres Samtykke til, at

Processen imod ham overfartes til Statsraadet

og denned blev begravet. Han blev saa i sit

Embede indtil sin Dod i 1534 og fik derved
den sergeligc Lod at skulle lede Forfolgelsen

imod sine tidligere Tilhorere og Trosfaeller,

indtil han i de sidste Aar af sit Liv fik Lov
til at overgive denne Del af sin Gerning til

en Medhjaelper (V. Sthyr, Studier over Ref.s

Hist i Frankrig for Calvin, Kbhvn 1870, I,

121 f.). H. V. S.

Bridgewater-Traktater. Francis Henry
Egertou, 8. Jarl af B., f. i London 11. Nov. 1756,

d. i Paris (i Hotel Egerton i Rue St Honore)
11. Febr. 1772, efterlod 8000 Pd. St. til Be-
lonning af det bedste Vaerk om Guds Godhed,
som den har aabenbaret sig i Skabelsen. Efter

Royal Society's Bestemmelse blev Summen delt

imellem 8 Msend: Dr. Chalmers, Dr. Kidd
Dr. Whewell, Sir C. Bell, P. M. Roget, Dean
Buckland, Praesten W. Klrkby og Dr. Prout,

som Forfattere af 8 Afhandlinger, der senere

gik under Navnet Bridgewater Treatises.

Brieger, Theodor, tysk Kirkehistoriker, f. i

Greifswald 4. Juni 1842, blev 1870 Privat-

docent i Halle, 1873 ekstraord. Prof, ssteds,

1876 ord. Prof, i Marburg, 1886 ord. Prof, i

Leipzig. Han har udgivet »Quelien und For-
schungen zur Gesch. der Ref.< og flere Af-

25*
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388 Brieger — Brigittinere.

handlinger, navnlig til Belysning af den luth.

Ref.s Historie. Han er ogsaa Redakter af
• Zeitschrift fur Kirchengeschichte<.

Brietn, Yaldemar, islandsk Praest og Psalme-

digter. Han er fedt paa Gaarden Grund i 0-

fjorden paa Nordlandet den 4. Februar 1848,

hvor Faderen, Temmermester Olafur Briem,

levede som Bonde og Haandvserker, en Son af

Sysselmand Gunnlaugur Briem paa Grund,
Thorvaldsens Medelev paa Kunstakademiet (d.

1834), Stamfaderen til Slaegten Briem, som har
givet Island mange i flere Henseender frem-

ragende Maend. 10 Aar gammel kom V. B. i

Huset hos sin Onkel, Provst Johan Briem til

Hrum paa Senderlandet, med hvis Datter 016f

han er gift. Han blev Student 1869, Kandidat

fra Praesteskolen 1872 og blev praesteviet det

felgende Aar til et ringe Prsestekald, Hrepp-
hdlar paa Senderlandet, som senere er forenet

med St6rinupur, hans nuvaerende Opholdssted.

V. B. er Islands ypperligste Psalmedigter i det

19. Aarhundrede, og med Rette stilles han ved
Siden af Hallgrimur Pjetursson, som den anden
store Psalmedigter, Island har frembragt.

Han var den yngste af de 7, som Biskop
Pjetur Pjetursson i Aaret 1878 overdrog at

revidere den islandske Psalmebog. >Den nye
Psalmebog< udkom 1886, og med Rette kunde
den kaldes ny; af 650 Psalmer var der kun
124 overferte fra den aeldre i belt uforandret

Skikkelse, omtrent ligc saa mange seldre over-

satte Psalmer vare beholdte, men i en ny
Overssettelse; Resten eller o. 400 Psalmer
vare helt nye. Her meder V. B. med 106

originate Psalmer og 36 Oversaettelser, og det

er ikke mindst hans Psalmer, der skaflfede

Bogen i sin Tid en saa hjertelig Modtagelse

hos Menigheden, at den i Lebet af faa Aar
helt fortrsengte den gamle fra 1801 og den
mindre vellykkede Revision af 1871. Et fuld-

endt Mesterskab over Rimet og Sproget og
inderlig Trosvarme udmserker alle V. B.s

Psalmer. Han er nsesten udelukkende religies

Digter, og siden Psalmebogens Fremkomst har
han vseret meget produktiv. En Msengdc
religiose Digte og Psalmer, originale og over-

satte, Andes i alle de udkommende islandske

kirkelige Tidsskrifter. Hans Hovedvaerk, der
ved Siden af hans Bidrag til Psalmebogen altid

vil bevare hans Navn i den islandske Kirke,

er hans bibelske Digte (>BiflfuIj6S<), en ud-
forlig Saraling Digte over bibelske Emner,
hvor saerlig det historiske behandles i Tids-

felge. Forste Samling er udkommen 1896,

den strakker sig over det gamle Testamente
og indeholder 120 Digte. Det er andet og
mere end rimet Bibelhistorie, det er hele Aaben-
baringen, genspejlet i en troende Digtersjsel,

hvor Haand i Haand med det belserende Ele-

ment gaar Bekendelse og Lovprisning. Med
en begrundet Stolthed kaldes V. B. ogsaa af

sine Landsmrend for >Islands Gerok<. Th. B.

Briggs, Charles Augustus, amerik. Pres-

byterianer, er fedt i New York 15. Jan. 1841, stu-

derede ferst ved Virginias Universitet, senere ved
Union Theological Seminary i sin Fodeby og
i Tyskland, tog derpaa Del i Borgerkrigen og
blev 1870 Praest for en presbyteriansk Menig-
hed i Staten New York. 1874 blev han Prof,

i de semitiske Sprog ved Union Theological Se-

minary, og 1880 begyndte han Udgivelsen af

Presbyterian Review. Han har bl. a. skrevet

Biblical Study, its Principles, Methods and Hi-
story (2. ed. New York 1885), American Pres-

byterianism, its Origin and Growth (New York
1885) og Messianic Prophecy (New York 1886).

1893 blev B., paa Grund af sin Benaegtelse af

Mosebogernes Affattelse ved Mose og andre
Kcettcrier af den presbyterianske General As-

sembly stroget af Listen over de presbyterianske

Praester. S. A. udgav han The Higher Criticism

(2. ed. New York 1897).

Brigham Young, se Young.
Bright, William, eng. Kirkehistoriker, blev

fedt i Doncaster 14. Dec. 1824 og studerede i

Oxford. 1868 blev han Prof, i Kirkehist 1

Oxford og tillige Kannik ved Christ Church.
1885 blev han eksaminerende Kapellan hos
Biskoppen af Lincoln. Han har udgivet de gr.

Kirkehistorikere Evsebios og Sokratcs, udvalgte

Skrifter af Athanasios og Augustinus samt de

4 ferste ekumeniske Synoders Kanoner i Grund-
sproget og en Overs, af nogle af Leo d. st.s

Pncdikener (London 1862). Hans Hovedvaerk

er en udferlig Fremstilling af den aldste

engelske K.s Historie (Chapters of Early Eng-
lish Church History, 3 ed., Oxf. 1897). 1896
udgav han The Roman See in the Early Church
and other Studies in Church History.

Brightman, Thomas, eng. Prsest, f. i Notting-

ham 1562, d. 24. Aug. 1607, var en af de ferste

Eksegeter efter Ref., der fortolkede de 7 Sende-
breve i Johannes's Aabenbaring som en Profeti

om 7 kirkehist. Tidsrum, saaledes at Menig-
heden i Laodikea (Joh. Aab. 3, 14 f.) blev en
Profeti om den eng. K. I Fortolkningerne

til Apokalypsen og Daniel gik han i sin puri-

tanske Iver navnlig ud paa at vise, at Paven
er Antikristen.

Brigida, Abbedisse af Kildare, >Irlands

Maria<, er en af den granne 0s beremteste
Helgeninder. Hendes Fader, Dubtach, var fra

Leinster; hendes Moder, Broiccseach, skal

have vaeret en Slavinde. Hun blev fedt o.

450 1 Fochart, i Naerh. af Dundalk og flk en
god Opdragelse. For at undgaa iEgteskab tog
hun 467 sin Tiiflugt til Biskop Macchille, der
gav hende en hvid Klaedning som Tegn paa
Jomfruelighcd. Legenden fortaeller, at hun
bad om at faa en Legemslyde for at vaere

sikker for iEgteskabstilbud, og at hendes ene
0je da svulmede op og brast. Hun grundlagde
Klostret Kildare (cella quercus), til hvilket der
herte forskl. andre Munke- og Nonneboliger
over hele Irland, saa at B. blev hilset som
>Abbedissernes Abbedisse<. Hun skal vaere

ded i en Alder af o. 74 Aar og jordet i en
praegtig Grav ved Altret i Kildare. Hendes
Hoved skal, efter at Henrik VIII havde ede-
lagt hendes Grav, vaere kommet til Jesuiter-

Kirken i Lissabon. Paa Irland blev der viet

en stor Maengde Kirker til St. B. ; det samme
var Tilfaeldet i England og i de Dele af Skot-
land, som ere Irland naermest. 1. Febr. er
hendes Helgendag. Vi have fra den tidligste

Middelalder en hel Raekke Helgenkreniker, som
snart paa Vers, snart i Prosa, fortaelle B.s
fromme Liv.

Brigitta, se Birgitta.

Brigittinere, se Birgittinere.
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Brinck, Iver, dsk Pnest, f. 19. Nov. 1665 i

Bergens Stift, gik i Skole i Kristiania og stu-

derede i Upsala og Kbhvn. En Tidlang var

ban i Huset hos Ulrik Christian Gyldenleve.

1689, kort efter Teaterbranden paa Amalien-
borg, vcd hvilken hans Forlovede omkom, blev

ban Haerpnest ved de engelske Hjaelpetropper

og kom med dem til Irland. 1691 blev han
kaldet til Pnest for de Dske i London, og en
dsk Kirke blev ved hans energiske Bestrabel-

ser opfert i den eng. Hovedstad. Til Gen-
drivelse af Robert Molesworths berygtede Skrift

om Danmark i 1692 skrev han Animadversions
on a pretended Account of Denmark (London
1694). 1702 blev han, til Dels som Lan for

dette Skrift, Pnest ved Holmens Kirke, og 1708
ledsagede han Frederik IV paa hans ital. Rejse
som kgl. Konfessionarius. 1711 blev han
Sognepr. ved Nikolaj Kirke og virkede som
saadan til sin Dad (25. Juni 1728). Han udgav
Psalmesamlingen >En Kristens Tanketejle«,

af hvilken den bekendte Nadverpsalme : >Op
sedeste Sang< er tagen. Ved sit andet Mgle-
skab med Konferensraad H. Seidelins Datter,

Sophie, blev han Starafader til Slasgten Brinck-
Seidelin.

Bring. 1) Ebbe Gustaf B., f. 4. Juli 1814
i Akersund, hvor Faderen var Ltege, tilherte

en skaansk Prsesteslaegt (af hvilke felgende far

ham have beklsdt Professorstole ved Lunds
Universitet: den beramte Historieskriver Sven
B., adlet som Lagerbring, Erland Samuel B.,

Prof, i Historie, Ebbe Samuel B., Prof, i Filos.,

siden i Hist). B. blev Student i Upsala 1829,

i Lund 1832, Mag. 1835, Docent i systemat.

Teol. 1837, teol. Adjunkt og Provst 1844, Prof,

i Pastoralteol. 1848, forste teol. Prof, og Dom-
provst 1856, Dr. theol. 1860, Biskop i Linkoping
1861. Hans Studietid faldt ved det Tidspunkt,
da det hegelske System stod paa sit Glans-

punkt i Tyskland, og den Forsoning mellem
Krdm. og Filos., som her mentes vundet,

grebes med Begejstring af den unge spekulativt

begavede B. Retningen indenfor det teol. Fa-
knltet var imidlertid antihegelsk, og at B. hael-

dede til Hegelianismcn, fremkaldte Reuterdahls
og, fremfor alle, gamle Ahlmans Indsigelse, men
med sjaeldcn Uegennytte skaenkede dog sidst-

narvnte i de 3 sidste Aar af sin Livstid samtlige

Indtaegter af sit Praebendepastorat til B. og den
ligeledes ulennede Docent H. M. Melin. Den Afsle-

ring af Hegelianismen, som skete ved Strauss's

Forfatterskab, og den stedse mere fremtrsedende
kr. Alvor hos B. samt Paavirkningen fra Menig-
hedslivet i Lund forvandlede ham lidt efter lidt

fra en Hegelianer af Marheinekes Skole til en af
den bekendelsestro Lutherdoms Starter i Sverig.

Hans teol. og kirkl. Anskuelse flk sit Praeg

dels ved Martensen, dels ved Schartau. For
Prasteuddannelsen virkede han epokegarende
Ted at give de praktiske 0velser den fortrin-

Uge Organisation, de i Hovedsagen siden have
beholdt. — Sit teol. Forfatterskab havde han be-

gyndt ved sin Docentafhandling om unio per-

umali* og communicatio idiomatum (trykt med
bans Proveforelresn. om attribula divina og om
Pnnkterne i ordo salutis i Theol. Quartalskr.

1837). Som Adjunktsafhandling udgav han 1844
en lat. Studie om de i Rom. 7, 9—25 skildrede

aandelige Tilstande og som Professorafhdl. 1846

de principio theol. practical, ved hvilket Skrift

en strengt videnskabelig Behandling af den
praktiske Teol. i Sverig grundlagdes. Med Me-
lin ndgav B. 1841—42 » Theol. Quartalskriftc

og med Sundberg og Flensburg 1855—63 >Sv.

Kyrkotidningc, der har vaeret af starste Betyd-
ning for det teol. og kirkl. Liv i Sverig. Som
Medlem af en 1849 nedsat Kommission har
han taget vssentlig Del i det Arbejde, som gav
den sv. K. de 2 Aargange nye Praediketekster,

hvis Betydning B. udviklede i sit grundige
Skrift >Om det kyrkl. perikopesystemet< 1851.

De nye Kirkebanner, som 1868 indfertes i den
da gaeldende Kirkehaandbog, ere vaesentlig hans
Vaerk, ligesom den 1878 antagne og nugsldep.de
Katekisme. Desuden har han udgivet >Kyrko-
tukten enl. Sv. kyrkans g&llande ordning< 1865;
>H6gmessopredikningar< 1862; • I'redikningar

och Tal< 1877, der udmserke sig ved grundig
Tektsbehandling, tro Iagttagelse af Kultushen-
syn og dyb kr. Erfaring. Nidkaer og alvorlig

i sin Bispevirksomhed, stod han ogsaa her
som en af den sv. K.s bedste Maend. Han
dede stille og rolig Natten mellem 12. og
13. Aug. 1884 (G. Billing, Biskopen E. G. B.,

nagra minnesblad, 1886). O. A. — 2) Sven Li-

bert B., farnasvntes Fetter, f. 3. Febr. 1826 i

Ossjo i Skane, hvor Faderen var Provst; Dr.
pint. 1850, Docent 1857—60, Sognepr. i Torr-

16sa 1862, Dr. theol. 1868, Prof, i prakt Teol.

i Lund 1886, fremragende som dograat. Prof,

og Taenker i spekul.-kr. Retning samt som
aandrig praktisk Teolog og Pwestelaerer. Skrifter

:

>Dogm. utveckling af Gudsbegreppetc 1859,

>Kyrkotukten, betraktad fran biblisk stand-

punkt< 1859, >Satser om rel., kristendom och
kyrka< 1864, >Grunddragen af den kr. tros-

laran« 1869, 1876 f., >Treenighetsbegreppets

etiska betydelse< 1884, >Kyrkans handlande
s&som objekt for den praktiska teol.< 1885,

>Passionshistoriens homiletiska behandlingc

1893. Desuden en Miengde opbyggelige Af-

handlinger, Praedikener og Taler. — 3) Johan
Christopher B., foregaaendes Broder, f. 1 Ossjd

6. April 1829, prssteviet i Lund 1852, For-

stander og Sjseleserger ved Diakonissestiftelsen

i Stockholm siden 1862, dertil Hofprtedikant

siden 1873, Dr. theol. 1893, fremragende Prredi-

kant og Sjseleserger og isser Organisator af den
sv. Diakonissevirksomhed, hvortil der tidligere

kun var gjort en ringe Begyndelse, men som
B. har givet den Forening af kr. Alvor og
Kirkelighed, som udmaerker den. Han har ud-

givet Opbyggelsesskrifter og siden 1864 >01ive-

bladet<, Organ for Diakonissegerningen, og

Kalenderen »Febe« (9 Aarg.).

Brinkmann, Johann Bernhard, Biskop af

Munster, blev fadt 4. Febr. 1813. En Tidlang

tsenkte han paa at vselge den militaere Stand,

men 1832 begyndte han at studere Teol., og
1839 blev han Priest. Efter at have virket

paa forskl. Steder, bl. a. ved Valfartskirken i

Kevelaer, blev han 1857 Paul Melchers's

Efterfelger som Generalvikar i Munster og

1870, efter Biskop Joh. Georg Mullers Dad,

Biskop der. For Overtraedelse af Majlovene

blev han gentagne Gange idemt haje Beder

og tilsidst (18. Maj 1875) fsngslet og fort

til Warendorf. Efter at have vaeret i Fsengsel

blev han afsat, men da Kulturkampen var til
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Ende, kom han tilbage til sit Stift. Han
dede 1889.

Brocarda (Brocardica, Procardia) er et bar-

barisk Ord, hvis Afledn. det hidtil ikke er

lykkedes at eftervise. Med det betegnede Legi-

sten (Retslaereren) Pillius, der dede o. 1207, en
liber disputatorius, og senere blev det et teknisk

Udtryk for korte, af Retskilderne uddragne,
retslige Regler. De beremteste kirkeretlige

Regler ere Damasus's (d. o. 1215) regular

canonical.

Brochmand. 1) Hans Enevoldsen B., f. 16.

April 1621 i Kege, blev Student fra Herlufs-

holm 1638. Efter at have studeret i Kbhvn
rejste han 1642 til England, hvor han blev

Magister og giftede sig med en adelig Dame.
1646 vendte R. hjem og blev 1649 Spr. ved
Nikolaj Kirke i Kbhvn. Da han paa Grand
af Svagelighed ikke kunde overkomme sit Em-
bede, blev han 1660 udset til ekstraord. teol.

Prof., men fik allerede s. A. Bispestolen i Aar-
hus. Han beremmes som Taler i engelsk

Maner, men beskyldes for hovmodig Optrseden.

Da Niels Svendsen Cronich (s. d. A.) vandt
Tilhsengere blandt Studenterne i Kbhvn, skrev

en af disse, den senere Prsest Esaias Fleischer,

et Tordenbrev til B. (1655), der anklagede ham
for at vasre >fuld af dede Bene og hans Hustru
for at give Forargelse ved Adelsstolthed og
luksuries Kkededragt. B.s trykte Ligpraedikener

vise ham dog som en Mand, der kunde give

Bibelordet personlig Anvendelse. Han dede
3. Marts 1664. — 2) Hans Rasmussen B., f.

i Kege 1594, dimitteredes fra Herlufsholm 1611

og studerede derefter flittig i Kbhvn og Tysk-
land. Efter at have virket som Rektor i Sore,

blev han 1621 Prof. phil. og 1630 Prof, theol.

i Kbhvn. Som Videnskabsmand var han lidet

fremtrsedende. Han dede 10. Oktbr. 1638.

Hans Sen, Rasmus Hansen B. (f. 1626, d.

1664), der isaer i Holland og England havde
dyrket historiske og etiske Studier, endte og-

saa sin Bane som teol. Prof, ved Universitetet

(siden 1660). — 3) Jesper Rasmussen B.,

leldre Broder til H. R. B., f. 5. Aug. 1585 i Kege,

dimitteredes 1601 fra Herlufsholm. 1603 rejste

han udenlands og drev grundige fllos. og filolog.

Studier, ister i Leiden og Franeker. Sidste

Sted udgav han en Rsekke fllos. Disputatser.

Efter at have virket en Tid som Rektor ved
Herlufsholms Skole, blev han Prof, ved Uni-

versitetet (1610 paedagogisk Prof., 1613 i Gresk,
1615 i Teol.). Her modtog han sikkert af-

gerende Impulser fra H. P. Resen, paa hvis

Side han stillede sig i Kampen mod Krypto-
kalvinismen. Af hans Breve ses det, at han
var greben af stserk Frygt for Socinianernes

rationalistiske Teol., der havde vaeret ham selv

en Fristelse, og i sine offentlige Disputatser

imedegik han saerlig den. Hans akademiske
Virksomhed afbredes 1617, da han udnaevntes

til Laerer for Tronfelgeren. Omtrent ved den
Tid traadte han i naert Forhold til den laerde

Adelsmand Holger Rosenkrantz, i hvis person-

lige og bibelfaste Teol. han saa en Redning
mod Ratlonalismen. 1620 vendte B. tilbage

til Universitetet, han stod da i en Krise, staerkt

optagen af Tidens sasdelige Forvildelser og
Lutheranernes Ulykker, og anede Guds Straffe-

doms Naerhed. Han stettede af al Kraft Be-

straebelserne for Menighedslivets Fordybelse
(Bodsforanstaltningerne 1626 f., Kirkedisciplinen

1629) og Undervisningsvaesnets Forbedring; ved
det teol. Studium enskede han Eksegesen stser-

kere fremdraget. Selv gjorde han sig til Tals-

mand for Rosenkrantz's Laere om Gudsrigets

Pagtsudvikling, isaer i sine Sakramentdisputatser

(1622—23), der vakteRere iTyskland, da man
sporede Weigelianisme i dem. Efter de jesui-

tiske Propagandaforseg 1621 f. begyndte B.

imidlertid paa saerlig Opfordring en Polemik
mod Romerkirken, der ferte ham dybere og
dybere ind i den symbolbundne Ortodoksi
(Controversiamm sacrarum pars J—II, 1626—27

;

De pontifice Romano, 1628). Hans medfedte
Konservatisme og Frygt for Brad med det
overleverede bandt ham nu saa fast til dette,

at han naegtede dem Delagtighed i Kirkesam-
fundet, der forkastede Konkordieformlens Laere-

bestemmelser. Da hans store Hovedvaerk, Sy-
stema universal theologies I—II, udkom 1633,

efter at han i flere Aar prevevis havde ud-
sendt Stykker af det, havde han vendt sit tid-

ligere Standpunkt Ryggen. Vaerket praeges vel

af Iver for praktisk Krdm. og undgaar Spekula-
tion, men adskiller sig ikke vaesentlig fra Da-
tidens tyske symbolbundne Systemer. Det ud-
maerker sig ved Bibelordets rigelige Anvendelse,

tydelige Deflnitioner og overvaeldende Laerddom.
De enkelte Laereartikler, hvis systematiske Sam-
menhaeng af Mangel paa et bserende Grund-
princip er svag, gennemgaas tetisk, polemisk og
praktisk-etisk, men Grundsvagheden, den ufri

Eksegese, praeger Behandlingen. Trods sit store

Omfang, fik det dog vid Udbredelse — ogsaa i

Tyskland, hvor det optryktes flere Gange —
og for det teol. Studium og hele den danske
Kirkes Aandspraeg har det spillet den sterste

Rolle. I et Epitome systematis (1649) gav B.

et Resume, der omtrent til Rationalismens
Tid var Grundvolden for de teol. Studenters
Studium.

Resten af hans akademiske Virksomhed blev
vaesentlig ofret Kontroversteologi (jfr. De Hatresi

doctrina 1636). Oflentlig optraadte han isaer

mod Romerk. Da Administratoren i Magde-
burg, Hertug Christian Wilhelm, Christian IV's

Svoger, traadte over til dette Kirkesamfund,
og et jesuitisk Skrift (Speculum veritatis, 1633)
havde forsvaret dette Skridt, skrev B. paa Kon-
gens Opfordring Jv%vot Xoyov nooifinxiv 1634,
og de deraf felgende hadske Angreb ferte til,

at han i en Raekke Aar gik i den Grad op 1

polemiske Forelaesninger, at hans tidligere

Planer om det teol. Studiums Reform grundig
tilintetgjordes. 1653 samlede han det enorme
Stof i sin Confutatio Apologia! Ducis Chr. Wil-
helmi I—IV (2692 S. i 4to), der viser ham som
en bitter og intolerant Polemiker, utrolig kund-
skabsrig, men kendelig forskellig fra Forfatteren

til den varme apologetiske Traktat >Gudelig Un-
dervisning, om et Guds Barn uden sin Sjaels

sterste Skade kan den papistiske Religion an-
tage< (1627). Som Polemiker havde B. en Stette

i sine grundige patristiske Kundskaber. En
Raekke Disputatser (1633—38) om Apostelfse-

drenes Skrifter vise agtvaerdig Bestraebelse for

kritisk Sondring af det traditionelle Materiale.

Ved denneVirksomhed kom B. til at indtage en
Fererstilling blandt Datidens lutherske Teologer
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og blev den danske K.s uomtvistede Faktotum.
Han satte som Fakultetets Leder Kaetternavnet

paa Rosenkrantz, da denne 1636 i »Fflrsten-

spiegel < bavde antydet en Retfaerdiggorelses-

laere, der fremhaevede det psykologisk-etiske

Moment paa en fra Ortodoksien afvigende

Maade, og i sin Kommentar til Jakobsbrevet
fralagde ban den danske K. al Del i disse

Vildfarelser; han knuste med Strenghed Praesten

Jorgen Friis's nyevangelske Iver, og John Dury's

Forseg paa en Union mellem de protest. K.satn-

fund afvistes 1639 med al Kolighed.

Trods sin Kampiver har B. dog gjort en
stor Gerning for Bevarelsen af enfoldig From-
hed i Folket. Polemiken var ham ikke en
Hjertesag, men en sergelig Nodvendighed, og
i Breve til de wittenbergske Kontroversteologer

advarer ban mod dens Farer for Menigheden.
Til dennes Opbyggelse har han udgivet sin

beramte Postil (Sabbati sanctificatio, Vinterpart

1635, Sommerpart 1638), der til vort Aarh. har
hart til den dske Kirkes bedste Andagtsboger.

Disse Prsedikener ere vaesentlig brede Bibel-

hesninger og naa gennemgaaende ikke saa per-

sonligt dybt, som hans udmaerkede lille Bog
>Et kristen Menniskis aandelige Katnp< (1627,

udvidet 1653), men de tale enfoldig klart om
Liv og Laere og have laenge tjent Prtesterne

som sunde Monstre.

1639 havde B. besteget Sjiellands Bispestol.

I denne Stilling optraadte han skarpt mod
gamle Rester af papistisk Overtro. Med Hen-
syn til Gudstjenesten ilk han afskaffet de sidste

Levninger af det latinske Sprogs Brug; han
virkede for Psalmesangens Forbedring og for-

fattede Slutningskollekten i Fasten og paa Lang-
fredag. Dog skyldes den Poiitiaand, man segte

indfert overfor Menigheden, ogsaa B. Ved Visita-

tioner, Synodalskrivelser, flere Smaaskrifter til

Gejstligheden, ved strengt Tilsyn med Praesternes

Siedelighed og Studier, ved sin Iver for Skolc-

sagen har den energiske B. ovet en heldbrin-

gende Virksomhed. Hjemme omgav han sig

med unge Maend, hvoraf flere siden fik stor

Betydning for Landet (Hans Svane, Griffen-

feld), og hans Godgorenhed, ogsaa mod Tros-

brodrene i det haergede Tyskiand, maa ikke

glemmes. — B.s sidste Aar forbitredes ved For-

folgelser fra det saakaldte Svigersonsparti (isser

Korflts Ulfeldt). B. havde i sin Tid som Leder
af Fakultetet raadet til Kongens Skilsmisse fra

Kirsten Munk og i Svaghed overfor Christian

IV tiltraadt hans Fordring om Bornenes fuld-

stiendige Afsondring fra Moderen. I Jan. 1648

maatte Fakultetet i den Anledning gore en
ydmygende Afbigt. B. dode 19. April 1652.

Sit store Bibliotek testamenterede han Uni-

versitetet, og han oprettede flere Legater. B.

er den betydeligste teol. Skikkelse fra vor

ortodoksistiske Periode; han var >laerd og gud-

frygtig, men tillige engstelig og ikke fri for

Menneskefrygt< (Jens Mailer). (Jens Moller i

Historisk Calender III ; E. F. Koch i Ny khist.

Sml. III). J. O. A.

Brochmann, Jorgen Henrik Hegermann,
f. i Kvinesdal 11. Febr. 1850, blev teol. Hand.

1875. Efter at have virket en Tid som pers.

Kap. og foretaget et Par Studierejser til Tysk-
iand, tildels med offentlige Stipendier, blev

han 1884 Prsest ved Diakonisseanstalten i Kri-

stiania og s. A. Sognepr. til Rodenes; fra 1894
er han res. Kap. til Domkirken 1 Kristiansand.

Han har bl. a. skrevet et dogmatisk Arbejde om
>Lov og Naade<, der har fremkaldt en liden

Laerestrid. A. B.
Broderkys, se Kys.
Broderskaber, kirkelige (confraternitates,

sodalitia, confratria;). Allerede hos de gl.

Gnekere havde der vteret Associationer ((Hctooi,

{gavoi), i hvilke ikke alene Kvinder, men ofte

ogsaa fremmede, frigivne og Slaver kunde flnde

Optagelse. Deltagerne i disse forpligtede sig

til at betaie et fast maancdligt Tilskud til den
faelles Kasse. De gr. Associationer, der vassent-

lig havde en relig. Karakter, vare tilladte af

Staten og spillede en ikke ubetydeiig Rolle i

det gr. Samfundsliv. I den rom. Kejsertid,

der i saa hej Grad var en Associationernes

Tidsalder, fik de frlvillige Sammenslutninger
endnu storre Betydning. Da var der Handels-

gilder og Skuespillerforeninger, Atletklubber,

literaere og finansielle Selskaber og Ligkasser.

Det er sandsyniigt, at de seldste kr. Menig-
heder en Tidlang have kunnet fore en fredelig

Tilvaerelse, fordi de havde organiseret sig efter

det Forbillede, der var givet af de rom. Lig-

kasser (collegia tenuioram), som ferst vare til-

ladte i Rom, senere, under Septimius Severus,

bleve tilladte i hele Italien og Provinserne.

Allerede i den apost. Tid betegnede Peter de
Kr. som >Broderskabet« (1 Pet. 2, 17; 5, 9).

Da Frimenighederne vare blevne til en Statsk.,

var der saerlige kr. Foreninger eller B., som
sergede for de syge eller tog sig af de dfldes

Begravelse osv.

I den tidlige Middelalder here vi ogsaa om
B. I Missionaeren Bonifatius's Dage blev der,

rimeligvis efter angelsachsiske Forbilleder, paa
Fastlandet dannet Foreninger, der optraadte

som en Slags religiose Forsikringsselskaber,

hvis Medlemmer fik Del i visse Bonner, Sjaele-

messer og andre Ydelser, ved hvilke de afdode

kunde fries ud af Skaersilden. I Karolingernes

Love er der Tale om gildonia (Gilder) vel

confratria, som samledes til Gudstjeneste. I

Beg. af 13. Aarh. dannedes i Paris, under Bi-

skop Odos (d. 1208) Vera, en Maria-Forening,

der holdt sin Aarsfest paa 1. Sendag efter

Trinitatis. 1211 skal Domingo i Toulouse have
grundet magna confratria (et stort B.), og da
Lavsvaesenet fik sin Blomstring, dannedes der
Kalandselskaber og Gilder (se d. Art.). Skont
disse B. vaesentlig havde verdslige, industrielle

Formaal, fik de dog snart, i det mindste i det

ydre, et kirkl. Praeg.

Men font i 14. og 15. Aarh. mode vi k. B.

af den Art, som vi nu betegne med dette Navn.

Det var Foreninger af Gejstlige og Laegfolk,

Maend og Kvinder, der sluttede sig sammen
for saerlig at aerc en eller anden Helgen, efter

hvem B. da tog Navn. Saadanne B. havde i

Reglen deres Tilhold i et Kloster, 1 hvis Kirke

deres Vaernehelgen havde sit Alter. Ved dette

samledes de en Gang hver Maaned eller stun-

dum hver Uge ; naar et Medlem af B. dode, blev

han fulgt til Graven af Brodrene ; stundum be-

kostede B. hele Jordefaerdcn. Den dode Broders

Navn blev indfort i Klostrets Dodebog (necrolo-

gium), og der blev da, ofte i lange Tider, in

eller ft. Gange aarlig, laest Messer for ham.
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Bredrene medtes ved deres Helgens Fester,

der bleve fejrede med stor Pragt; ved disse

holdtes der ikke sjtelden yppige Gtestebud,

og der var rigelig Aflad at vinde for alle Del-

tagere. B.s Tal voksede navnlig i den sidste

Halvdel af 15. Aarh. Da naaede iErefrygten

for Helgenerne en bidtil ukendt Hejde, og
Tidens Ned, de urolige politiske Forhold og
de farlige Smitsoter, vakte Alvor og paabod
Sammenslutning. Alene i det lille Wittenberg
var der 1520 ikke fserre end 21 B., og den
kursachsiske Raadsherre Pfeffinger var ved sin

Dad Medlem af ikke mindre end 36 forskl. B.

Erasmus's Spot og Luthers Kritik (Sermonen
om Kristi hi. Legemes Sakr. og oru B. 1519,

overs, i Luthers ref. Skr. ved Kaper 81 f.) sattc

en Grense for B.s Udbredelse, og i Reforma-
tionstiden here vi, selv i rom.-kat. Egne, ikke

meget om dem. I Kontrareformationens Dage
kom de dog frera paany, navnlig ved Jesui-

terne, som forstod, at de kunde bruges som
et Vaaben mod Ref. Hovedgrundlaget for Or-

ganisationen af de rom.-kat. B. danner Cle-

mens VIH's Konstitution af 7. Dec. 1604. Men
nogen storre Betydning flk B. ikke i 16. og 17.

Aarh., og i 18. Aarh. bleve fl. af de tyske B. i

rom.-kat. Lande omdannede til »Foreninger for

virksom Neestekxrlighed<.

I vore Dage have B. derimod faaet en ny
Blomstring. Der gives nu nseppe mange rom.-

kat. Kirker, til hvilke der ikke er knyttet i det

mindste it B., og enhver troende rom. Katolik

er i Reglen Medlem af et eller fl. B. Tidens
Associationsdrift har nctop paa dettc Punktgivet
sig et stierkt Udslag, og de mange B. have
vseret et betydningsfuldt Middel til Vsekkelse
og Nsering af det relig. Liv indenfor Romerk.,
og ogsaa til Styrkelse af Ultramontanismens
polit. Magt. Pius IX har (8. Jan. 1861 og 19.

Okt. 1866) givet dels nye, dels supplerende
Bestemmelser med Hensyn til Ordningen af B.s

Forhold og den til dem knyttede Aflad, og
med denne Paves Regering begynder B.s store

Opsving. Naesten enhver Helgen har nu sit

B., og mangen hidtil ukendt Helgen er kommen
til jEre og Va;rdighed derved, at man dannede
et B., som bar bans Navn. B. adskille sig

fra Ordenerne og de klosterlige Kongregationer
derved, at deres Medlemmer ikke ere bundne
ved Munkelefter, saalidt som de have forpligtet

sig til en frelles Levevis. De kunne kun op-
rettes med den kirkl. Ovrigheds (Pavens, den
stedlige Biskops eller Abbeds) Tilladelse.

Sterst Udbredelse have de saak. marianske
Broderskaber (J.Schneider, S. J., Regel und
Gebetbuch fur die Mitglieder der Marian. Kongr.,

Paderborn 1879), der ere en jesuitisk Opfin-
delse fra Slutn. af 16. Aarh. De blomstre
navnlig i Egne, hvor Jesuitismen har eller

soger at vinde Indflydclse. Andre marianske
B. ledes af Serviterne (se d. Art.), der have
dannet B. for Marias Hjerte og hendes
7 Smerter. Midtpunktet for de af Serviterne
ledede Maria-Foreninger er Guds Moder-Altret
i Wilten ved Innsbruck. Det B., som har
sluttet sig til dette Alter taller over l'/» Mil-

lion Medlemmer, og B.s Organ er Maaneds-
skriftet >Monatsrosen, Sendbote des heil. Her-
zens Maria*. Et betydeligt B. dannes ogsaa af

Fransiskaner-Ordenens Tertiariere; og

baade Dominikanerne og Serviterne have
deres Tertiariere. Langt storre Udbredelse
have dog de forskl. B., der ere dannede til

Dyrkelsen af Jesu allerhelligste Hjerte
(se H. I. Nix, Cultus S. S. Cordis Jesu, Freiburg
1891, 125 f. 188 f.). Fra rom.-kat. Side ere B.

behandlede i Bouvier, Ueber Ablass und Bruder-
schaften (tysk Overs., Regensb. 1859), fra luth.

Side i Th. Kolde, Die kirchl. Bruderschaften
und das relig. Leben im modernen Kath. (Erl.

1895). —
Ogsaa indenfor den hojkirkelige Flej af den

anglikanske Kirke, baade i England og
Amerika, er der i den nyeste Tid dannet B. og
Sosterskaber. The Confraternity of the Blessed

Sacrament (C. B. S.), the Brotherhood of the
Holy Cross (B. H. C.) og andre engelske B.,

virke mere eller mindre i det skjulte og ere
paa vsesentlige Punkter komne Romerk.s Lsere
og Kultus meget nser; i Amerika blev der 1882
i Chicago dannet det hojkirkelige Brotherhood
of St. Andrew. De mest udbredte eng. Soster-

skaber ere: All Saints' Sisterhood, the Sisters of
the Church, the Sisters of Bethany, the St.

Peter's Sisterhood, the Clewer Sisterhood og
the Wantage Sisters. (Om de eng. B.s Forh.
til den rom.-kat. Propaganda se W. Walsh,
The Secret Hist, of the Oxford Movement,
London 1897, 202 f. 232 f.). Fr. N.
Brodinus, Johannes, sv. Biskop, f. i Bro

Sogn i Upsala Len 18. Juni 1619, Mag. i

Upsala 1647, besogte Universiteter i Tyskland,
Holland og Frankrig, blev derefter 1652 Hof-
predikant hos Christina og siden hos Karl
Gustaf, 1657 Superintendent paa Gotland, hvor
han sogte at indfore sv. Sprog og Ssedcr, men
fortes under Krigen 1676 med sin Familie til

Kbhvn, hvor man beholdt ham et Aar, og paa
Hjemvejen maatte han blive i Malmd under
Belejringen. Til Lon for sine udstandne Tnengs-
ler og Tjenester fik han Bispestolen i Vesteras,

hvor han dode 1680. O. A.
Broe, Nils Trulsen, Haugianer og Lsgprcedi-

kant, f. i Skudenses 1776, d. som Gaardbruger
i Remseso 1823, var Medlem af fl. Storting.

Hans Valg til Tinget 1815 forkastedes, da ban
var anklaget for lovstridigt Forhold overfor
sin Sognepr. Retten frikcndte ham dog, og
Aktor idomtes en Mulkt. A. B.

Broglie. Familien B. (Broglia) stammer op-
rindelig fra Piemont, men den tog alleredc i

17. Aarh. Bolig i Frankrig. 1) Maurice Jean
Madeleine de B., f. paa Slottet Broglie 5. Sept.

1766, traadte i K.s Tjeneste. 1804 blev han
aumonier hos Napoleon I., 1805 Biskop af Acqui,
1807 Biskop af Gand. Da Nationalkonciliet

1811 var oplost, blev han ferst feengslet i Vin-
cennes og siden forvist til Sainte-Marguerite.

Efter Napoleons Fald vendte han tilbage til

Gand, men da han indlod sig i en heftig Ksunp
mod sin nye Hersker, Kong Vilhelm I af Neder-
landene, blev han domt til Deportation. L"d-

forelsen af denne Dom unddrog han sig ved
Flugt til Frankrig. Han dode i Paris 20. Juli
1821. — 2) Jacques Victor Albert, ferst Prins,
siden Hertug af B., er en Son af Louis Pbi-
lippes Minister, de B., og Dattersen af Mdm.
de Stael. Han blev fodt 13. Juni 1821. Alle-

rede 1848 skrev han i Revue des deux mondcs
en Artikel om den fr. Udenrigspolitik efter
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Februarrevolutionen, sora vakte stor Opmserk-
somhed. I den felgende Tid udgik der fra

hans Haand fl. litersere, polit. og hist. Af-

bandlinger i den naevnte Revue, og han var en af

Udgiverne af de liberate rora. Katolikers Organ
Le Correspondent 1862 blev han valgt til

Medlem af det fr. Akaderai i Lacordaires Plads.

1871 var han Medlem af Nationalforsamlingen,
senere blev han fr. Gesandt i London, Senator,

Minister og Konsejlspraesident under Thiers og
Mac Mahon. 1885 traadte han tilbage fra den
polit. Skueplads. Hans Hovedvaerk er L'Eglise

et VEmpire Romain an IVe siicle I—VI (1856
— 66). Han har ogsaa oversat Leibnitz's Sg-
slema theol. paa Fr. og udgivet et Par Bind
blandede Afhandlinger. Hans Hustru, Pauline,
f. de Galard de Beam (f. 1815, d. 1860), efter-

lod sig Skriftet: Let Vertus chriliennes expli-

quees par let recits liris de la Vie des Saints

I— II (.Paris 1862). — 3) August* Theodore
Paul de B., Broder til ovennaevnte, blev fodt

i Paris 18. Juni 1834. Han taenkte oprindelig

paa at tjene i den fr. Flaade, men efter at

vaere bleven Marinekaptejn begyndte han (1869)
at studere Teologi. I Okt. 1870, under Paris's

Belejring, blev han prresteviet af den pavelige

Nuntius, Msgr. Chigi, og 1883 blev han Pro-

fessor i Apologetik ved det katolske Universitet

i Paris og fik Kanonikater i Evreuz og Paris.

Han har udgivet en hel Raekke apologetiske

Skrifter, tildels i Form af Fasteprtedikener,

Problimes et conclusions de Vhist. des religions

(Paris 1885) og Les nouveaux historiens d'Israel

(Paris 1888). 11. Maj 1895 blev han i Paris

draebt ved et Revolverskud af en afsindig

Kvinde, som han havde gjort vel imod (d'Hulst,

M. l'abbe de B., Paris 1895). Fr. N.

Brogni.Jean de, (de Broniac), blev fedt 1342
i Brogni i Savoyen; hans Fader var en fattig

Svinebyrde. En Kardinal, der rejste gennem
Savoyen, blev opnuerksom paa den opvakte
Dreng og sargede for, at han kom til at stu-

dere i Geneve og Avignon. Han traadte ind i

Chartreuser-Ordenen, blev derpaa, efter en Tid-
lang at have voeret Praest i Vienne, (1385) Kardi-
nal og Biskop af Viviers, senere JErkebiskop
af Aries, Kardinalbiskop af Ostia og Romerk.s
Vicekansler. Han var virksom for Sammen-
kaldelsen af Konciliet i Pisa og forte i Kon-
stanz Praesidiet fra den 6. til den 41. Sammen-
komst. Han gjorde sig megen Umag for at faa

Johan Hus til at underskrive en Tilbagekaldelses-

formel. Efter at Martin V var valgt, fulgte

han med den nye Pave til Rom; 1423 blev

han Fyrstbiskop af Geneve, og de> dade han
1426. Han har grundet et Kollegium i Avignon
og bygget Hospitaler og Fattighuse i Savoyen.
Bromley, Thomas, eng. Svaermcr, var fodt

i Grevskabet Worcester 1629 af fornemme For-
sldre; han dede 19. April 1691. I Cromwells
Tid studerede han Teol. i Oxford, men 1660
maatte han opgive sit fellowship i All Souls
College, focdi han ikke vilde godkende Statsk.s

Liturgi. Han var en Discipel af Jakob BShme
og dannede sammen med John Pordage, Jane
Leade og andre det saakaldte • filadelfiske Sam-
fund'. 12. Nov. 1678 mente han at opleve
Lammets Bryllup, og 8. Jan. 1684 troede han
at have en Aabenbaring fra Paradiset. 3. Dec.
1690 falte han sig henrykt til Sions Bjerg, saa

at han kunde >smage< Samfundet med Fade-
ren og Sennen. Han skrev en Mamgde Skrifter,

der vidne om hans oprigtige Fromhed, men
ogsaa om hans vilde Svaermerier (>10 hoje
mystiske Traktater< ; >Vejen til Hvilens Sab-
bat'); de bleve oversatte paa fl. Sprog og ud-
bredte af Medlemmerne af det filadelfiske Sam-
fund. Efter hans Dod var dette Samfunds
bedste Tid forbi, og det opleste sig 1705. Men
gennem sine Skrifter ovede Th. B. kenge Ind-

flydelse baade paa Englands (William Law) og
Fastlandets Svaermere og Pietister. Hans Skrif-

ter ere i tysk Overs, udgivne i 2 Bind (Leipzig
1719—32).
Brommius, Petrus, finsk Biskop, f. i SOder-

manland, blev 1630 Student i Upsala, 1643
Mag. i Greifswald, gjorde siden Tjeneste som
Praest i forskl. Menigheder, bl. a. 1 Narva, blev
1663 Superintendent i Narva og 1664 Biskop
af Wiborg. Han dede 1672 uden at have efter-

ladt sig videre Spor af nogen energisk Virk-
somhed. 1667—68 og 1671 foretog han dog
Visitationsrejser i Stiftet. A. N.

Brooke, Stopford Augustus, eng. Unitarier,

f. i Irland 14. Nov. 1832, blev 1857 angli-

kansk Praest i London og 1872 en af Dron-
ningens Kapellaner. I mange Aar stod han
Charles Kingsley og andre bredkirkl. Praester

meget naer, men 1880 traadte han ud af den
anglikanske Kirke og sluttede sig til Uni-
tarierne. Han har, medens han endnu til-

herte Statsk., udgivet sin Vens, F. W. Robert-
sons, Prcedikener og Breve og flere Samlinger
af sine egne Praedikener. Efter Tilslutningen

til Unitarierne har han navnlig vseret virksom
som literaturhist. Forf. 1893 aabnede han de
Essex Hall Lectures, som the British and Foreign
Unitarian Association hvert Aar lader afholde,

med et Foredrag om: The Development of
Theology as illustrated in English Poetrg from
1780 to 1830. 1886 havde han udgivet The
Unity of God and Man and other Sermons.
Brorson. 1) Broder B. er fedt 12. Sept.

1692 i Randrup i Vestslesvig, hvor Faderen,

Broder B., var Priest. Han dimitteredes 1712
til Universitetet og tog 1714 Embedseksamen

;

efter at have vaeret Rektor i Lemvig, blev han
1722 Praest i Mjolden paa Vestkanten af Sles-

vig. Da Christian VI paa en Rejse havde hart
ham prsedike, blev han 1736 Stiftsprovst i Ribe
og allerede Aaret efter Biskop i Aarhus. Dette
Embede beklaedte han til sin Dad 29. Aug.
1778. Han var i sine kraftfulde Aar en hojt

anset Mand, hvis Betaenkning der i vanskelige
Tilfaeldc lagdes saerlig Vaegt paa. — 2) Hans
Adolf B., Broder til ovennaevnte, er fadt 20.

Juni 1694 i Randrup. Han blev 1712, tillige-

med Broder B., dimitteret fra Ribe Skole. En
tredje Broder Nicolai var et Par Aar aeldrc

Student. Imedens de to andre Bradre tog

deres teologiske Embedseksamen paa den saed-

vanlige Tid, synes Hans Adolf at have beskaef-

tiget sig med andre Ting end Embedsstudiet
og i det hele at vaere kommet noget bort fra

den ellers fastsatte Vej for en flittig og flinlc

Student. Han fik en Plads paa Borchs Kolle-

gium, men mistede den igen, fordi han undlod
at holde de Disputatser, han var forpligtet til.

1717 forlod han Kbhvn uden at have taget

Embedseksamen og blev snart efter Huslaerer
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hos en Morbroder, der var Amtsforvalter i

Legumkloster og Godsforvalter paa Trejborg.

Her >segte han at anvende sin Ensomhed til

en inderligere Omgang raed Gud i Christo, i

hvilken Aandens Skole ban under mange
Prevelser erfor Guds Troskab, ja ret fornam
og saa, hvor venlig Herren er imod dem, som
haabe paa ham<. Det var den spenerske Pie-

tisme, som fra Tyskland troengte ind i Landet,
isasr i Slesvig, og dens Alvor gjorde et uimod-
staaeligt Indtryk paa ham, som paa saa mange
af hans samtidige. Han var 1721 udnaevnt til

Rektor i Holstebro; men da dade hans Sted-

fader, Praesten Oluf Holbek i Randrup. Mor-
broderen kunde skaffe ham Embedet, og han
rejste da til Kbhvn og tog sin Eksamen. Kort
efter aegtede han den naevnte Morbroders Datter,

Cathrine Stenbaek Clausen. Han forflyttedes

1729 til Tender som dansk Diakon. Her kom
han til at arbejde sammen med J. H. Schrader,

en Mand, Kong Christian VI merede stor Ag-
telse for, og som i det hele ansaas for en af

Pietismens ypperste Repnesentanter.
Det var her og i Randrup, at de fleste af

de Psalmer bleve til, der ville bevirke, at B.s

Navn aldrig glemmes i den danske Kirke. De
havde egentlig naermest et praktisk 0jemed.
Pietisterne havde intet godt 0je til de verds-

ligc Sange, der bleve sungne af Almuen ; mange
af dem havde vel ogsaa kun ringe Vrerd. B.,

der var meget musikalsk, skrcv sine Psalmer
til de kendte Melodier for saaledes at faa Folk
til at synge dem. Da han blev Praest i Ten-
der, vilde han maaske tillige skaffe sin Menig-
hed danske Psalmer, som ellers ikke brugtes

der i Kirken. Psalmerne udkom i forskl.

Smaahaefter, der ferst 1739 samledes under den
bekendte Titel: »Troens rare Klenodie<. De
250 Psalmer, som denne Bog indeholder, ere

af meget forskellig Vaerdi. Adskillige af dem
ere glemte og fortjene ikke bedre. Men de
bedste af dem biere Vidnesbyrd om, hvilken
inderlig Fromhed der kunde vaere i den pieti-

stiske Retning. Om den end manglede Sans
for Verdens og Livets Skenhed i og for sig,

saa kunde den dog i den se Billedet paa den
guddommelige Herlighed. B. liar som ingen
anden dansk Psalmedigter sunget om den
enkelte Sjaels Strid, naar den maa >tie og bie<

efter sin Frelser, og'om dens Ghede, naar den
bar fundet ham. Hans Psalmer ere baarne af
den Laengscl efter det evige Liv, der breder
et tungsindigt Skjcr over det nservaerende,

men som forsoner med Deden, fordi den er
den Der, der ferer til Livet. Han er staerkt

paavirket fra Tyskland, og mange af hans
Psalmer ere Ovcrsaettelser fra Tysk; men han
er en fortrinlig Oversaetter, og faa ville have
taenkt paa, hvis de ikke andetsteds fra have vidst

det, at Psalmer som >Bryd frem mit Hjertes

Trang at lindre«, >Allevegne, hvor jeg vanker«,
>Vor Tro er den Forvisning paa« o. fl. ikke
oprindelig ere danske. I Virkeligheden staar

B. den seldre danske Psalmedigtning langt

naermere end Kingo.— B. var 1737 bleven Stifts-

provst i Ribe, og 1741 blev han Biskop samme-
steds. Der har vaeret forskellige Meninger om
hans Dygtighed som saadan ; hans nyeste Bio-

graf mener dog, at den har vseret upaaklagelig

og velsignelsesrig. Han skal have vaeret meget

anset som Praedikant. I de senere Aar var
han svagelig, ogsaa ofte trykket af tungt Sind.

Efter sin ferste Kones Ded segtede han en
Praestedatter Johanne Christiane Rise. Han
dede 3. Juni 1764. — Han var blevet ved at

skrive Psalmer ogsaa i Ribe. Disse bleve efter

hans Ded udgivne under det misvisende Navn
»Svanesang«. Bedste Udg. af hans Psalmer og
aandl. Sange ved P. A. Arlaud (1867). (A. D.

Jergensen, H. A. B., Kbhvn 1887). — 3) Nicolai
(eller Niels) B. var den aeldste af >det rare
Kleverblad fra Randrupo, f. 23. Juli 1690.

1716 blev han Praest i Bedsted ved Legum-
kloster, hvor han virkede nidkaert i pietistisk

Aand. 1735 blev han Slotspnest i Frederiks-
borg, 1738 Sognepraest ved Nikolaj K. i Kbhvn.
Han dede 30. Marts 1757. Psalmen: >Amen
raabe hver en Tunge< er af ham (J. Hansen,
H. A. B. og hans Bredre, 1894). L. K.
Brostrup, Jens, /Erkebiskop af Lund, var en

Sjaellsender af adelig Byrd. Efter at have stu-

deret i Udlandet blev han Kannik i Roskilde,
Kapellan hos Christiern I, Prior og Provst i

Dalby Kloster, kongelig Kansler, ^Erkedegn og
(1472) iErkebiskop af Lund. For at opnaa denne
Vaerdighed maatte J. B. ferst afflnde sig med
Kardinalen af Mantova, der havde faaet Lefte
om Lundestolen, og hans Magt over for Kapitlets
Praelater og Kanniker var bleven i hej Grad
indsknenket ved en streng Haandfsestning. 1478
hentede han Prins Hans's Brud, Prinsesse Chri-
stine af Sachsen, og viede 6. Sept. s. A. det
unge Par i Frue Kirke i Kbhvn. Han var
ivrig for Oprettelsen af Kbhvns Universitet, og
i Overensstemmelse med den pavelige Bulle
udarbejdede han 1479 Statuta Alma Vnioersi-
tatis Studii Hafniensis. Han gjorde sig for-

gaeves Umag for at faa Kong Hans, som han
kronede 1483, anerkendt som Konge i alle de
3 nordiske Riger. Han faar det Vidnesbyrd,
at >han var en stille Mand, der henlevede
sine Dage uden Krigsuroligheder; han gjorde
kun lidet, der er vserd at omtale, for K., men
derimod skrabede han meget sammen til sine

Sltegtninger<. Han dede af Pest paa Slottet

Fliginge 3. Juni 1497 og ligger begraven i vor
Frue Kapel i Lunds Domkirke.
Brousson, Claude, en af >0rkenens Praestcr«,

blev fedt i Ntmes 1647. Som Advokat og
Medlem af Parlamentet i Toulouse stod han
de fr. Protestanter bi med Raad og Daad. Paa
hans Tilskyndelse blev der sidst i Juni og i

Juli 1683 mange Steder i Frankrig, hvor protest.

Gudstjeneste var forbudt, holdt hugenottiske
Forsamlinger, som skulde vise Protestanternes
Talrighed. Til Straf blev der indledet en vold-

som Forfelgelse, og B. fandt det rettest at sege
et Fristed i Lausanne. Da det nantiske Edikt
var ophsevet 1685, sogte B. ved Rejser i Tysk-
land og Holland at virke for sine Trosfieller,

og 1689 dristede han sig endog til at vende
tilbage til Frankrig for at virke der til Prote-
stanternes Opbyggelse. Da han 1691 satte sit

Navn under et Brev, der opfordrede en eng.
General til at gaa ind i Cevennerne med sine
Tropper, gav han Fjenderne et farligt Vaaben
i Haende, og hans Pnedikantvirksomhed for-

uroligede de rom.-kat. saa meget, at der blev
sat en Pris af 5000 Francs paa hans Hoved.
Det lykkedes ham dog at komme ud af Frank-
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rig igen. 1694 blev han prsesteviet i Lausanne,
og et Aarstid virkede han for sine forfulgte

TrosfeUer, blandt andet i England. 1695 gjorde

han en ny, dristlg Rejse til Frankrig og be-

segte mange protest. Menigbeder. Ogsaa denne
Gang slap han dog fri for sine Forfelgeres

Efterstrsebelser, men 1698, da han atter var i

Frankrig, blev han greben og hsengt 4. Nov.
paa en offentlig Plads i Montpellier.

Brovallins, Johan, f. i Vesteras 1706, blev
Prof, i Natorvidenskab ved Abo Universitet

1737, Prof, i Teol. 1746 og Biskop i Abo 1749;
han dede 1755. Mangesidig begavet, ualminde-
lig arbejdsom og bandledygtig, udevede han
en indgribende Indflydelse paa adskillige Om-
raader. Hans Skrifter behandle isser natur-
videnskabelige Emner. B. gennemferte 1746
Beslutningen om en ny finsk Bibeloverssttelse

og deltog selv ivrigt i Udarbejdelsen af den.

Ved Rigsdagene 1746—47 og 1751—52 var B.

Medlem af Prsestestanden og flk snart en ind-

fiydelsesrig Stilling. >B. var maaske Hattenes
talentfuldeste, i hvert Fald deres ivrigste For-
ksemper i Preestestanden< (Malmstrom, Frihets-

tidens historia). Han forfattede en af den
mindre, >sekreta deputationensc Betenkninger:
>Om irriga begrepp rorande fundamentallagen<,
et af de mrerkeligste Skrifter i Frihedstidens
Statsret, der tillaemper de republikanske An-
skaelser efter Regeringsformen af 1720. Hatte-

partiets Fortjenester og Fejl synes at have
prseget B.s politiske Karakter. H. W. T.

Brown, David, skotsk Priest og Teolog, blev
fadt 17. Aug. 1803. 1830—32 var han Hjslpe-
prsest hos Edward Irving i London, 1836 blev
han Priest i Skotland, 1843 sluttede han sig

til Frikirken, og 1843—57 var han teol. Prof,

ved dennes Prajsteskole i Aberdeen. 1885 var
han Moderator for Frik.s General Assembly.
Han har udgivet forskl. Kommentarer og Skrif-

tet: Christs Second Coming (Edinburgh 1843;
6. ed. 1867). Han dede 3. Juli 1897 som Prin-

cipal for Pnesteskolen i Aberdeen.
Browne. 1) Edward Harold B., eng. Biskop,

blev fedt 6. Marts 1811, studerede i Cambridge
og preesteviedes 1840. 1857 blev han Norrisian

professor i Teol. i Cambridge, 1864 Biskop af

Ely, 1873 Biskop af Winchester og Hosebaands
ordenens Prelat. Han var Medlem af Revi-

sionskomiteen for det gl. T. og har vist stor

Sympati for den gl.-kat. Bevsegelse. Han har
bl. a. skrevet An Exposition of the XXXIX Ar-
ticles (London 1850—53; 12. ed. 1882), et Mod-
skrift mod Biskop Colenso og (i The Speakers
Commentary) en Fortolkn. til 1. Mosebog. 1890
opgav han sit Bispedemme, og 18. Dec. 1891
dede han. — 2) George Forrest B., eng. Bi-

skop, blev fedt i York 4. Dec. 1833. Han
studerede i Cambridge og blev prsesteviet 1859.

1887—92 var han Disney professor i Arkseologi

i Cambridge, 1893—95 Sekretrer ved London
Diocesan Home Mission, 1895 blev han Biskop
af Stepney, 1897 Biskop af Bristol. Han var
den ferste, som teste Indskriften paa Brough-
Stenen, der blev funden i Brough i Westmor-
land, og han har skrevet fl. mindre Skrifter om
Eoglands seldste Khist. — 3) Robert B., den
eng. Kongregationalismes Fader, blev fedt kort

efter Midten af 16. Aarh. i Grevskabet Rut-
land. 1570 blev han Student i Cambridge,

1571 synes han at have vaeret Huspnest hos
Hertugen af Norfolk, nogle Aar efter var han
Lterer i Southwark, senere kom han tilbage

til Cambridge. Der sluttede han sig til de
yderliggaaende Puritanere og holdt voldsomme
Predikener mod Statskirken. Det blev da
forbudt ham at bestige Predikestolen, og han
trak sig en Tid tilbage til Norwich, hvor han
boede hos sin Ven, Robert Harrison, og her
dannede han den ferste selvsuendige Separatist-

menighed, rimeligvis under Paavirkning af

hollandske Anabaptister, der havde sogt Til-

flugt i denne Del af England. I Efteraaret

1581 fandt han det sikrest at drage med en
Del af sine Tilhaengere over til Middelburg i

Zeeland, og derfra forsvarede han sine Tanker
om Staternes Forpligtelse til at tilstaa alle

Samvittighedsfrihed og om de enkelte Menig-
heders Ret til fuldstendig Uafhcengighed (The

Life and Manners of true Christians). Han var
en stridslysten og lidet omgtengelig Mand ; der-

for blev han snart uenig med sine Tilhamgere
i Middelburg, og 1583 rejste han til Skotland.

Her gik det dog hurtigt op for ham, at der
var lige saa meget Tyranni i den presbyterianske
som i den biskoppelige K., og allerede 1584
vendte han derfor tilbage til England. Da han
i Northampton kom frem med sin Kongrega-
tionalisme, blev han ekskommuniceret af Bi-

skoppen af Peterborough, men 1591 flk han
ved Tilbagekaldelse af en Del af sine Paa-
stande et Sognekald i Bispedemmet Peter-

borough. Der virkede han i o. 40 Aar, men
sine sidste Leveaar synes han at have tilbragt

under Laas og Lukke som vanvittig. Hans Til-

htengere, Brownisterne, smeltede under Bor-
gerkrigen sammen med Independenterne. Fr. N.

Brownson, Orestes, amerik. Konvertit, f.

16. Sept. 1803 i Staten Vermont, var oprinde-

lig Presbyterianer, men sogte i kortere eller

lsengere Tid Tilhold hos Universalisterne, Socia-

listerne, Deisterne og Unitarierne, indtil han
1844 i Boston gik over til Romerk. Han dede
17. April 1875. Han er den ferste udpnegede
og betydelige Personlighed, den rom.-kat. Presse

i Amerika har haft i sin Tjeneste. Han ud-
gav i mange Aar den amerik. Quarterly Review,

og 1857 udsendte han Bogen: The Convert, or

Leaves from my Experience (paa Tysk ved G.

Schundelen, Kflln 1858), et af de betydeligste

Konversionsskrifter fra den nyeste Tid, der
navnlig er vsrdifuldt ved det Indblik, det giver i

Romerk.s Udvikling i Nordamerika.
Bruccioli, Antonio, ital. Bibeloversatter,

udgav 1530 i Venezia en Overs, af N. T. paa
Ital., 1532 en Overs, af hele Biblen og 1542—46 i

7 Bd. en Kommentar til baade det g. og n. T.

;

det 3. Bd. af Kommentaren var helliget Kard.

Ippolito d'Este. Ambr. Catharinus angreb
1544 dette Va;rk i sit Compendio di errori et

inganni Luterani og udtalte sin Forbavselse

over, at man taalte, at saadanne Beger bleve

trykte og solgte. 1555 aabnede Inkvisitionen

en Forfelgelse mod B. Han blev tvungen til at

afsvserge sine Vildfarelser, og det blev paalagt

ham at skrive en Bog, i hvilken han bred
Staven over alle sine ksetterske Meninger.
Dette gjorde han dog ikke, og 1558 blev han
derfor atter kastet i Ftengsel, men lesladt mod
Kavtion og stiilet under Inkvisitionens saerlige
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Opsyn. Han dode 1566. Hans Broder Fran-
cesco B., der havde trykt hans Bibel, kom
paa Listen over de Bogtrykkere, man ikke

maatte bruge.

Brace, Alexander Balmain, skotsk Teolog,

fodt i Naerh. af Perth 30. Jan. 1831, traadte

1859, farst som Praest, i den skotske Frikirkes

Tjeneste. 1875 blev han Prof, i Apologetik

og nytestl. Eksegese ved Frikirkeus Preste-

skole i Glasgow. Han har bl. a. skrevet en
Apologetik (Apologetics, or Christianity Defen-
sively Slated, 3. ed. Edinburgh 1896). 1886
holdt han i Union Theological Seminary i New
York Ely Lectures over The Miraculous Ele-

ment in the Gospels, der ere udkomne i Trykken.
Brnch, Johann Friedrich, tysk Teolog, f. i

Alsace 13. Dec. 1792, blev 1815 Huslaerer i

Paris, 1821 Prof, ved det protest. Seminarium
i Strassbourg og 1822 teol. Prof, ved Universi-

tetet i denne By. 1831 blev han tillige Praest

ved Nikolajkirken. 1866 traadte han ind i

Direktoriet for den luth. K. i Alsace, 1871 blev

han Direktoriets President. 21. Juli 1874 dode
han. B. tilhorte som Teolog den nyrationali-

stiske Retning. Han er navnlig bekendt ved
nogle Afhandlinger om Guds Egenskaber (Hamb.
1842), om den mskl. Sjaels Preeksistens, rettet

mod Jul. Mailer (Strassb. 1859), og om Bevidst-

hedens Teori (Strassb. 1864).

Brudekrans, se iEgteskab.

Brudering, se iEgteskab.

Brndevielse, se iEgteskab.

Bmhn, Anders, f. i Stockholm 30. Nov. 1778,

blev 1807 Rektor i Uddevalla, 1814 Lektor i Teol.

i Goteborg, 1836 Domprovst i Vesteras, 1840
Biskop i GSteborg og dode 23. Febr. 1856. Paa
det literere Omraade er B. mest kendt ved sine

Lsreboger i Teol. og Kirkehist., der laenge vare
almindelig brugte i Sverig (Kristna kyrkans
allmanna historia jemte tillagg om kristna

kyrkans historia i Sverige och lutherska kyr-
kans symboliska skrifter i sammandrag, 1822,
3. Opl. 1834; Compendium theologian dogma-
tics, 1827, 3. Opl. 1837). H. W. T.

Brun. 1) Christen B., Priest i Bergen, er

Sen af nedennaevnte Sven B. og f. 6. Sept.

1846. Han virkede en Tidlang som Laerer,

blev 1877 Spr. til Vaaler, 1887 Spr. til Mariek.
i Bergen og 1896 til Johannes Menighed ssteds.

1898 havde han mange Stemmer ved Bispevalget
i Bergens Stift. Han har skrevet en Raekke
kirkehist. Arbejder om Pietismen, Oplysningens
Tidsalder, Rationalismen og Metodismen. 1894
—95 fungerede han som midlertidig Prof, i

Kirkehist. ved Kristiania Universitet. Han er
en fremragende gejstlig Taler. — 2) Johan Ly-
der B., Son af Stiftsprovst Christen B. i Ber-
gen og Sonneson af Biskop J. N. B., blev f.

14. Okt. 1802. Efter at have vaeret pers. Kap.
hos Faderen blev han 1832 Spr. til Avaldsnes,
1835 Provst i Karmsunds Provsti, 1848 Spr.

til Norderhov og 1862 til Modum. Han dode
24. Maj 1845. B. var en varm og ildfuld Prae-

dikant. Et Par Prsedikener, han holdt under
Bcsog i Bergen i 1845 og 47, ovede en ene-
staaende vsekkende Indflydelse paa det ber-
gensiske Kirkeliv. A. B. — 3) Johan Lyder B.,

teol. Prof, i Kristiania, en Sennesen af fer-

naevnte, blev fodt 18. Febr. 1870; 1887 blev
ban Student, 1892 teol. Kand. Efter et laengere

Studieophold i Udlandet blev han 1894 Uni-
versitetsstipendiat; 1895—97 virkede han som
Docent i Kirkehist, 1897 blev han Prof, i det
teol. Fakultet med nytestamentlig Eksegese som
Hovedfag. 1897 udgav han >Paulus's Laere om
Loven. 4Foredrag<. Fr. N. — 4)Johan Nordal
B., Biskop i Bergen, blev fodt paa Gaarden
Heiem i Bynesets Prsestegjeld ved Trondhjem
21. Marts 1745; hans Foraldre flyttede senere
til en Gaard i Klaebu. Sin forste Undervis-
ning nod han i Faedrehjemmet under sin Mo-
ders Vejledning; 11 Aar gammel havde han
genuenilasst Biblen 2 Gange. Senere blev han
sat ind paa Trondhjems Latinskole, af hvis
Rektor, den bekendte Gerhard Schoning, ban
blev dimitteret til Kbhvns Universitet i

1763. Efter at have taget Anden-Eksamen det
felgende Aar, vendte han tilbage til Trond-
hjem, hvor han tjente som Huslaerer, indtil

han efter 3 Maaneders Forberedelse i Kbhvn
absolverede den teolog. Embedseksamen i

1767 med den Karakter, hvortil han havde
laest: Non contemnendus. De folgende 3 Aar
tilbragte han dels hos sine Foneldre i Klaebu,

dels i Trondhjem, optagen med at informere,
praedike og digte. Ved sit, Biskop Gunnerus
tilegnede, Digt: >Naturens Navnedag< vandt han
denne begavede Mands Yndest. Da Biskoppen
i 1771 blev nedkaldt til Kbhvn af Struensee
for at medvirke ved den paataenkte Reform af
Universitetet, tog han B. med sig som sin
Amanuensis. Denne Stilling var N. B. dog ikke
skikket til, da han ikke var tilstrekkelig dygtig
i Tysk. Han benyttede da Tiden til at give
sig i Kast med den Opgave at forfatte et dansk
Sergespil i Tidens Stil og gjorde stor Lykke
med sin >Zarine<, der forste Gang blev
opfort paa det kgl. Teater 17. Febr. 1772.

Efter at han derpaa havde skrevet sit andet
Sorgespil >Einar Thambarskjelver<, blev han
ved Stotte af formaaende Maend udnsevnt
til resid. Kap. i Byneset 29. Okt. naevnte
Aar. Fra nu af gik det raskt med ham frem.
over paa Embedsbanen. 14. April 1774 fik

han uden Ansogning Sognepraesteembedet ved
Korskirken i Bergen; 9. August 1793 blev
han udnaevnt til Stiftsprovst 1 samme By, og
efter at han i 1797 var bleven adjungeret
den blinde Biskop lrgens og i 1803 bavde
faaet Biskops Rang og Navn, udnaevntes han
til Biskop i Bergens Stift 6. Jan. 1804. Med
usvaekket Iver virkede han i denne Stil-

ling til sin Ded 26. Juli 1816. Kong Karl
Johan lod saette et Mindesmaerke over ham i

Bergens Domkirke. Biskop B. var en sUerk.

og myndig Natur, der i stort Mon beherskede
sine Omgivelser, en Mand af varme Stemninger
og dyb Religiositet. Det hos ham, der gjorde
staerkest lndtryk paa Samtiden, var hans ud-
praegede Personlighed, glimrende Veltalenhed
og glodende Patriotisme. I Kirkehistorien vil

han altid mindes som den djaerve og tros-
frejdige Modstander mod Samtidens Rationa-
lisme; kraftig og klart som et fuldtonende
Orgelvaerk lod Evangeliet i hans Praediken og
religiose Digtning. Som Salmedigter har han
vundet en stedse stigende Anerkendelse i sit
Faedreland (J. N. Brun, Gammelt nyt om og
af Biskop J. N. B., Kra. 1877). A. C. B. —
4) Nicolaus B., slesvigsk Biskop, blev 1350 af
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Domkapitlet valgt til Biskop Henrik Waren-
dorps Efterfolger. Han tog Del 1 de danske
Kirkemeder og Danehoffer og efterlod sig histo-

riske Optegnelser. Han dede o. 1368. Fr. N.— 5) Sven B., Pnest i Kra., Broder til oven-
nsevnte Provst og Spr. J. L. B., blev f. i. Bergen
20. Nov. 1812. Efter en Tid at have virket i sin

Fedeby dels som Privatlrerer, dels som pers.

Kap. hos Faderen, blev han 1849 res. Kap. til

Nies paa Romerike, 1851 Tredjepnest ved Vor
Frelserskirke i Kra. og 1858 Spr. ved den ny-
oprettede Trefoldigheds Kirke ssteds. I denne
Stilling forblev han lige til sin Dod 2. Maj
1 894, skent han fl. Gange kunde blevet Biskop.
Han evede dog en for en Pnest enestaaende
Indflydelse, isser ved sin vaegtige Indgriben paa
flere af de fselleskirkelige Arbejdsomraader.
Saerlig er hans Navn uadskillelig knyttet til Ar-

bejdet for Hedningemissionen og for kirkelige

Reformer. Ved de store Missionsmeder og fri-

villige Kirkemeder var han gennem en hel

Menneskealder stadig at se paa Dirigentpladsen,

og ved fsellesnordiske Missionsmeder haedredes

han med samme Hverv. Afholdssagen havde
ogsaa i ham en ivrig Talsmand. Ligeoverfor

sekteriske Poreteelser indtog han en fast kirkelig

og vserdig Holdning. Som mangeaarigt Medlem
af Kra. Kommunestyre anvendte han sserlig

sin Indflydelse til Almueskolens Bedste. B.

var en mer end almindelig begavet Taler;

saerlig var hans Lejlighedstaler ofte glimrende.

Han var derhos en kraftig og imponerende
Personlighed og vil altid staa som en af den
norske Kirkes stauteste Praesteskikkelser i det

19. Aarh. (S. B. Mindeblade, Kra. 1894). A. B.

Brunelleschi, Filippo, fiorentinsk Arkitekt,

en af de genialeste Banebrydere for den itali-

enske Renaissance, f. 1377, var Sen af Notaren
Ser Brunellesco di Lippo Lapi og Giuliana degli

Spini. Om han bar sit adelige Navn med fuld

Ret, turde vaere tvivlsomt. Han modtog for at

knnne overtage Faderens Forretning en om-
hyggelig boglig Undervisning, men da han efter-

haanden, som han voksede til, flk den sterste

Interesse for Kunst og Mekanik, kom han i

GuldsmedUere og blev Mester i dette Lav 1398.

Som hans ferste selvsteendige Arbejde nsevnes

2 Profeter i Selv til Altertavlcn i Pistoia. Han
deltog derntest 1401 i en Konkurrence om det

fiorentinske Baptisteriums nordre Der, men
Ghibertis Fremstilling af Isaks Ofring, i en
Prevefyldning, blev foretrukken for hans. I

venskabelig Kappestrid med Vennen Donatello
udferte han et Traekrucifiks, som endnu Andes
i S. Maria Novella. Donatello maatte tilstaa:

>Ja, du kan gere Kruciflkser, jeg kun Bender*.
De rejste imidlertid 1403 sammen til Rom,
hvor B. navnlig studerede Arkitektur og Per-

spektiv. Deres Livsophold tjente de som Guld-
smede, medens de sammen foretog Udgrav-
ninger og Opmaalinger.

Efter gentagne kortere Beseg i Firenze kom
B. tilbage til denne sin Fedeby 1417. Her
begserede man hans Raad med Hensyn til

Konstruktionen af Stilladser og Ledebuer for

Domkirkens Kuppel, som man skulde til at

hvsBlve, og udskrev den 20. Aug. 1418 en
Konkurrence i samme 0jemed. B. beviste ved
en muret Model, som han udferte sammen med
Donatello og Nanni d'Antonio di Banco, at

Kuppelen lod sig hvaelve saa godt som
uden Ledebuer. Ghiberti havde ogsaa udfert
et Par Modeller, og da Fiorentinerne for-

modentlig fandt det sikrere at have 3 Strenge
end 1 til deres Bue, blev Resultatet efter

yderligere Forhandlinger, at B., Ghiberti og den
hidtidige Vicecapomaestro Battista d'Antonio
den 16. Apr. 1420 udnaevntes til Bygningsledere
(Proweditori) for Kuppelen med samme Len.
At B. har vseret den egentlige Mester for

dette Kaempeforetagende baade som Konstruk-
ter og som Leder af Arbejdets Udferelse, har
altid vaeret erkendt, dog mener man i vore
Dage, at hans Levnedstegnere Manetti og Va-
sari paa en novellistisk Maade og ikke i streng

Overensstemmelse med Sandheden have sagt

at forherlige deres Helt paa Ghibertis Bekost-

ning. Det tog 16 Aar at hvaelve Kuppelen
(1420— 36), saa blev der udskrevet en ny
Konkurrence om Lanternen, i hvilken B. dog
ogsaa blev Sejrherre; han naaede fer sin Ded
(15. Apr. 1446) at se Lanternen begyndt; den
blev ferdig 1471.

Ved Siden af denne store, vaesentlig konstruk-
tive Opgave fik B. andre, mere kunstnertske,
ved hvilke han tilstnebte det andet Maal, han
havde sat sig, at faa de antike Arkitektur-
former genoptagne til Brag. Man havde, da
B. 1420 vendte tilbage til Firenze, i et Par
Aar taenkt paa at udvide og ombygge en gammel
Kollegiatkirke, S. Lorenzo, hvis Oprindelse gik

tilbage til St. Ambrosius's Tid. Den davserendc
Prior, Dolphini, havde faaet Byens Raad til at

skamke den til Udvidelsen fornedne Grund bag
Kirkens Kor, ja, han havde endog, uden fremmed
Hjtelp, begyndt at opfere et nyt Korkapel og
segte at formaa 8 rige, adelige Familier til at

paatage sig Opferelsen af hver sit Kapel i Tvser-

skibet. En af disse Familier, Medici, repnesen-
teredes ved denne Tid af Stammefaderen, Gio-

vanni di Bicci. Denne lovede beredvillig ikke
blot at opfere sit Kapel, men tillige det nu
saakaldte gl. Sakristi. Efter Dolphinis Ded 1420,

segte han Raad hos B. med Hensyn til den ham
overdragne Del af Arbejdet og formaaede de
andre 7 Familier til, uanset den sterre Bekost-

ning, som B.s sendrede Plan vilde medfere, at

overdrage denne Ledelsen af hele Arbejdet.

Da Giov. Medici dede i 1429, var Sakristiet

og det tilstedende Kapel under Tag, men Ar-
bejdet gik istaa, indtil Cosimo de' Medici 1442
tilbed at lade Tvaerskibet med dets Kuppel og
selve Kirkens 5 Skibe indtil det gamle Hoj-

alter opfere i Lebet af 6 Aar. B. synes inden
sin Ded at have projekteret og begyndt Side-

skibenes Kapelraekker. Den anden store Kirke,

som udfertes efter B.s Planer, er S. Spirito, Syd
for Arno. Den begyndtes 1433, vaesentlig som
en ny Udgave af S. Lorenzo, men Arbejdet kan
ikke have vssret meget fremskredet, da B. dede.

Det fortsattes efter hans Model, men ferst 1482
Iukkedes Kuppelen.

Capella Pazzi i Klostergaarden ved S. Croce,

en Kuppelbygning, som 1 sit Anlaeg har meget
tilfaelles med Sakristiet ved S. Lorenzo, kan
neppe van-e begyndt lsenge fer 1433 og var
ikke faerdigt, da B. dede. S. Maria degli Angeli,

en rund Kuppelbygning med 13 Kapeller i

Omkreds, blev begyndt 1434, men da Staden
brugte de til Bygningen af Filippo degli Scolari
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testamenterede Penge, gik Arbejdet i Staa, og

der kom kun en Ruin ud af det Hitteberns-

hospitalet (Spedale degl'Innocenti) var et af de
faa Anlajg, som B. skulde se fuldendt (1421—44)

efter sine Planer, dog med jEndringer. Der-

imod er Loggia di S. Paolo ved S. Maria No-
vella kun en Kopi af Hospitalets Loggia, udfert

lrenge efter B.s Ded (1489—96). Der er ikke

tilstrakkelig Hjemmel til at tillsegge B. den
anden Klostergaard ved S. Croce (1440—53)

eller til at give ham Mren for Udkastet til La
Badia ved Fiesole, der er opfert 1456—67.

Af Samtidens verdslige Bygninger har B.

haft nogen Andel i Palazzo di Parte Guelfa.

Han udferte ogsaa for Cosimo de' Medici en
Model til et Palads, der imidlertid forekom
denne altfor storartet, hvorfor Udferelsen blev

opgivet. I sin ^Ergrelse herover tilintetgjorde

B. Modellen. Derimod kom han, som det

synes i hans sidste Aar, til at begynde et ikke

mindre storartet Palads for Lucca Pitti, nemlig
de midterste 7 Fag af det nuvaerende Palazzo

Pitti. Ogsaa Pallazzo Quaratesi, som tidligere

tilherte Pazzierne, tillaegges B. ; om med Rette,

er usikkert.

Som Mekaniker og militaer Ingenier segtes

hans Hjselp baade af hans Fodeby og af frem-

mede Fyrster; hvor stor Pris man satte paa
hans sjseldne Begavelse, ses af, at der, da ban
var dad, tilstodes ham et Gravsted i Domkirken
ved Siden af Giotto. L. F.

Brunnins, Erik Erici, f. i StigsjO Sogn i Anger-
manland 1597, Mag. 1625, Prof, i Historie 1636,

i Teol. 1645, Superintendent i Goteborg 1647,

udviklede som saadan en nidkaer Virksomhed,
isaer for Skolevaesnet. Han dede 1664. 0. A.

Bruno. 1) B. af Kfiln, .Erkebiskop af Koln
og Hertug af Lothringen 953—65, f. o. 925,

var Henrik l's yngste Sen. Han var en dygtig

Biskop, der fremmede Klostervtesenet, sorgede

for Skolerne og hjalp den kirkl. Tugt paa Fode.

Den Forbindelse mellem Kronen og Episkopatet,

der fik saa stor Betydning for Otto l's Politik,

blev indledet af B., der allerede 940 havde be-

gyndt sin Virksomhed som kgl. Kansler. Han
dede 11. Okt. 965. — 2) B. fra Kfiln, Char-
treuser-Ordenens Stifter, blev fedt i Koln 1030.

14 Aar gl. kom han paa Skolen i Reims.
Senere drog han til Tours, hvor Berengar var
Laerer, men 1057 blev han kaldt tilbage til

Reims som Skolastiker ved Domskolen. Uenig-
hed med en verdslig sindet vErkebiskop af

Reims drev ham 1076 bort fra denne By, og
nogle Aar senere trak han sig med nogie
Venner tilbage til Bjergkleften La Chartreuse

ved Grenoble, hvor han lagde Grunden til den
strenge Chartreuser-Orden (se d. Art). Urban
II, der havde studeret i Reims under B., kaldte
sin gamle Lserer til Rom, men her kunde B.

ikke fale sig hjemme. Da Urban II rejste til

Frankrig, trak B. sig tilbage til Calabricn, og
der dede han 1101 (Tappert, Der heil. B. in

seinem Leben und Wirken, Luxemb. 1872). —
3) B. af Segni blev fedt o. 1047 i den lille

By Solero i Nserh. af Asti i Ligurien. Efter

at have modtaget den ferste Undervisning i et

Benedictinerkloster kom han til Bologna. 1079
blev han Biskop af Segni i Campanien; 1102
trak han sig tilbage fra Segni og segte Op-
tagelse i Monte Cassino. 1107 blev han valgt

til Abbed i dette Kloster, 1111 maatte han
nedlaegge Abbedvaerdigheden og gaa til Segni
igen, og der dede han 18. Juli 1123. Han var
indviklet i Investiturstriden. 1181 fik han
Plads bl. K.s Helgener (B. Gigalski, B., Bischof
von Segni, Munster 1898). — 4) B. af Tout,
se Leo IX.

Bruno, Giordano, en af Renasssancetidens

betydeligste Taenkere, er fedt 1548 i Nola i

Campanien. Han fik sin ferste Undervisning
i Napoli, hvor han ogsaa i Aaret 1563 traadte

ind i Dominikanerordenen og levede indtil

1576 i det samme Kloster, i bvilket Thomas
fra Aqvino havde virket. Da han imidlertid

var bleven mistsnkt for at nasre kaetterske

Anskuelser, flygtede han bort, ferst til Rom
og siden til Udlandet. Han besegte her Geneve,
men felte sig ikke tiltalt af Calvinismen ; senere
opholdt han sig i Paris og London samt i

Tyskland, hvor han en kort Tid holdt Fore-
la?sninger i Wittenberg; endelig kom han til-

bage til Italien, hvor han tog et forelebigt Op-
hold i Venezia. Her blev han i Aaret 1592,
paa en Discipels Angivelse, overleveret til

Inkvisitionen og fert til Rom, hvor han sad
faengslet i 7 Aar. Da han ikke vilde fornaegte

sine frie filosofiske Anskuelser, blev han bnendt
paa Campo di fiore i Rom 17. Febr. 1600.

I Aaret 1889 er der paa den samme Plads
rejst et Mindesmterke for ham. — I sin Filo-

sofi gaar B. ud fra det kopernikanske Verdens-
system, af hvis Sandhed han havde faaet et

staerkt personligt Indtryk; han ferer det videre

ud, idet han herer Verdcns Uendelighed baade
i Tiden og Rummet. Og denne uendelige

Verden opfatter han som en indre Enhed,
som et samlet, altomfattende Liv, der i hele sin

Fremtreden er bestemt ved en indre Lov-
maessighed. Som ferste Grund og Princip for

Verden tsenkes Gud; der tillaegges ham Magt,
Visdom og Herlighed, og det synes virkelig, som
om han saettes i et vist transscendent Forhold
til Verden; men Betydningen heraf svaekkes

dog derved, at Gud vsesentlig bliver opfattet
som Enhedsgrunden i Universet, som den
uendelige, der er overalt naervaerende i det
endelige, men ikke er udenfor dette; han
skildres som det ene, der overalt er sig selv
ligt, som Monadernes Monade, Substansernes
Substans, som den, i hvem alle Modsaetninger
ere haevede til en fuldkommen ldentitet; det
er naturligt, at der hertil svarer Paastanden
om, at han er ubegribelig. I sit Forhold til

Verden, som virkende Fornuft, opfattes han
som Verdenssjselen ; gennem Forestillingen om
denne skal man kunne forstaa den Fornuft,
der aabenbarer sig i alle de enkelte Ting.
Den hele Verden opfattes nemlig som besjselet

;

ikke blot den organiske, men ligesaavel den
uorganiske Natur bliver opfattet som bestemt
ved et immanent, formaalsaettende Princip,

der i sig selv, som blot Form, ikke har nogen
Virkelighed, men ferst vinder denne i For-
bindelse med Materien. Som Tilvasrelsens sidste

Dele tsenkes en uendelig Maengde Monader.
ideelle Atomer, der ikke opstaa eller forgaa,

men som ved deres forskellige Forbindelser
danne de forskellige Livsformer; de ere paa
engang sjrelelige og materielle. Der bliver ber-

| efter en gennemfert Harmoni i alt, hvad der
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sker; medens de enkelte Ting ere nodergivne
Forandringens Lov, forbliver Universet altid

sig selv ligt i sin hejeste Fuldkommenhed.
Noget virkelig ondt kan ikke Andes; det kan
kun fremkomme derved, at den ene Ting ses

i Forhold til den anden. Opgaven for det
enkelte Menneske bliver da at anskue det ene
i det mangfoldige og gennem Ekstasen at

hengive sig til det absolute; selv om ganske
vist denne Opgave kun delvist kan loses, saa

kan man dog finde sin Saligbed i den >heroiske
Kaerlighed*. Med dette Navn betegner B. nemlig
Forholdet til det guddommelige. — Det er
saaledes en bestemt, om end ikke helt gennem-
fert, Panteisme, der her mader os; Systemets
Uklarbed har tildels sin Grund i, at det er
mere fremstillet paa digterisk Maade, end
gennem abstrakte Begrebsbestemmelser. Det
viser paa mange Punkter tilbage til antike

Forbilleder, saaledes issr til Platon ogStoikerne,

men ogsaa til Paavirkning fra senere Tsenkere,

navnlig Nikolaj fra Cues. Det viser imidlertid

tillige fremad til den nyere Filosofi; baade
Spinoza og Leibnitz, men isa;r Schelling have
optaget Tanker fra B. Den sidste har fejret

ham i en Dialog, der baerer hans Navn, som
Grundlaegger af Identitetsfilosofien og vistnok

med Hette. Det maa dog beraaerkes, at den
Opfattelse af Naturen, der er udtalt af B.,

ingenlunde er i Overensstemmelse med den
moderne Naturbetragtning, men langt snarere

betegner en bestemt Modsstning til den meka-
niske Naturbestemmelse, der gennem Natur-
videnskabernes Udvikling er bleven raadende

i vor Tid. — Imellem B.s Skrifter kan iseer

fremhseves den paa Italiensk forfattede Bog:
>Om Aarsagen, Principet og det ene< ; den er

oversat paa Tysk af A. Lasson, 1889; et Ud-
drag af den Andes i F. H. Jacobis Werke
IV, 2. (C. Sigwart, Die Lebensgesch. G. B.s,

TQb. 1880; Berti, Documenti intorno a. G. B.

da Nola, Roma 1880). F. C. K.

Bmnsmand, Johan, dsk Pnest, er fodt i

Trondhjem 30. Okt. 1637. Efter at have stu-

deret i Upsala og Kbhvn blev han 1668 Rek-
tor paa Herlufsholm. 1677 opgav han dette

Embede og opholdt sig i Kbhvn, sysselsat med
Studier, 1679 blev han Pnest ved Vartov (en

Tid tillige ved Bernehuset og Pesthuset); han
dade 25 Juli 1707. 1673 oversatte han Fran-
cesco Spieras Historie; Aaret efter udgav han
>Koge Huskors«, der indeholder de berygtede

Historier om Spageriet i Rage i Beg. af Aar-
hundredet. Han forsvarede Protestantismen
mod Bossuets Angreb og stod i Breweksling
med Spener. 1676 udgav han Psalmesamlin-
gen >Aandelig Siungelyst<, 1687 en ny Sam-
ling, >Den siungende Himmellyst<. Han har
oversat Joh. Heermanns >Hvi vil du saa dig

klagec
Bruun. 1) Anders Heinrich Julius B., Stifts-

provst i Kra., er fedt i Kristianssand 22. Okt.
1820. I 1849 blev han Pnest ved Kra. Tugt-
hus, 1856 Lsrer ved det prakt. teol. Semina-
rium, 1869 Spr. til Granlands Menighed i

Kra. og 1882 Spr. til Vor Frelsers Kirke sstds

samt Stiftsprovst. Hans Navn er sserlig knyt-
tet til Diakonisseanstalten i Kra., i hvis Op-
rettelse (1868) han havde en vaesentlig Andel,

og i hvis Bestyrelse han den hele Tid har

vaeret Formand. B. har udgivet en Del Pne-
dikener og forskellige mindre, teol. Afhandlin-
ger i kirkelige Tidsskrifter. — 2) Christopher
Arnt B., Pnest i Kra., er fedt i Kra. 23. Sept.

1839. Efter et Par lamgere Ophold udenlands
og efter at have deltaget som frivillig 1 den
dansk-tyske Krig i 1864, bosatte han sig i

Gudbrandsdalen og oprettede Folkehejskolen
>Vonheim< i Gausdal; til denne har Storste-

delen af hans Livsgerning vieret knyttet. 1893
blev han res. Kap., 1898 Spr. til Johannes Kirke
i Kra. B. har taget livlig Del 1 den kirkelige

og politiske Diskussion, dels som Foredrags-
holder, dels gennem sine Tidsskrifter, og hans
Tanker, der udvikle det grundtvigske Syn paa
Historien og Livet, bar jaevnlig vakt Opsigt og
til Dels Modsigelse, isrer fra pietistisk Hold.
Hans starste litercere Vaerk er >Folkelige Grund-
tanker< (1878). 1884 udgav han Tidsskr. >For
frisindet Krdm.t, og for Tiden redigerer han
sammen med Pastor Thv. Klaveness >For kirke
og kultur< . Titlerne angiver Formaalet : at virke
for en Sammensmeltning af Kristendommen
og de mcnneskelige Kulturopgaver. 1898 ud-
gav han >Om Jesus som Menneske«. A. B. —
3) Samuel Olsen B., Pnest og Psalmedigter.

Hans Fader var Borger og Handelsmand i

Arendal, Oluf eller Ole Jensen (begge Navne
bruges om hverandre). Hans Fadselsaar kendes
ikke. I ung Alder mistede han sin Fader,

og Moderen, Else Henriksdatter, giftede sig

med Povl Drucken i Skien. Denne var for

S. B. og hans eneste Soster en >ulokkelig

og vidervaerdig Stiffader<. Ved andres Hjaelp

holdtes han paa Skole i Aalborg og blev her-

fra dimitteret til Universitetet, immatrikuleret
27. Juli 1677 under Navnet Samuel Olai

Brunovius. Om Navnet Bruun ogsaa var
hans Faders, som altsaa blot undlod at bruge
det, eller om Samuel antog det under sin

Skolegang, kan ikke afgores. Udnaevntes 11.

Aug. 1686 til resid. Kapellan i Kragere og
dode her allerede 8. Jan. 1694, antagelig

neppe 40 Aar gammel. Var gift med Per-

nille Pedersdatter Braad (hvis Navn han
har indskrevet ved Versenes Begyndelsesbog-

stav i Psalmen »Paa Jordens Klode jeg ei tror«,

>Korsets Frugtc Nr. XX). Han udgav >Den
sjungende Tidsfordriv eller Korsets Frugt«, en
oftere optrykt og meget benyttet Psalmesam-
ling, hvorfra Nr. 118 i den dske Psbog, Nr.

595 og 615 i Landstads er hentet. — Om
sin lille Bog siger han selv: »Den er en Frugt

af mit Kors, og jeg har fundet megen Lettelse

derved i mit store Kors og ved disse enfoldige

Tanker ofte glemt den Byrde, som ellers hver
Time giver mig nogen Mindelse<. J. N. S.

Brays, Pierre, se Pierre.

Bruzelius, Magnus, f. i Tommarp i Skane
10. Aug. 1786, Mag. i Lund 1805, Docent i

Kemi 1808, collega scholce 1810, ekstraord.

Adjunkt i Historie 1817, Sognepr. i Lodcrup
1824, Provst 1826, dad i Lund 29. Jan. 1855.
— Som Skolemand segte B. at udvikle Bernenes
Selwirksomhed, tillaempede Pestalozzis Metode
ved Aritmetik og Lineartegning og udgav dennes
Elementarbeger i sv. Oversaettelse (1812). Han
bistod Ling ved hans gymnast. Ovelser og
ledede disse alene efter Lings Forflyttelse til

Stockholm. Som Samler af Oldsager var han
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en af de ferste i Sverig og udgav 1816 Speci-

men antiqvitatum borealium. Bekendtest er

han ved sin fortrinlige >Sveriges historia for

ungdom< (1817, 4. Opl. 1833), for hvis forste Af-

deling (>Hedniska tidehvarfvet<) han 1822 flk

Lundblads Premie af det sv. Akademi. O. A.

Bryaniter eller >Bibelkristne« er en
metodistisk Sekt, der 1815 blev dannet af

Metodistprasten O'Bryan i Cornwall, som da
skilte sig fra det store Metodistsamfund, men
1829 vendte tilbage til det igen. Den vsesent-

ligste Ejendommelighed ved B. er, at de tillade

Kvinder at praedike, og at Laegfolket hos dem
har noget sterre Indflydelse. Der er nu o. 20,000

B. i England, navnlig i Cornwall, Devonshire,

Sussex og Hampshire; de have ialt o. 550
Kapeller. I Canada og Australien Andes der
ogsaa en Del B.

Brtick, Gregorius, sachsisk Kansler, hed
oprindelig Heinse eller Henisch, men kaldte

sig Bruck eller Pontanus efter Landsbyen Bruck
ved Magdeburg, hvor han var fedt o. 1484.

Han studerede i Wittenberg R»mmen med
Spalatin og Amsdorf, men efte» (150 >) at vaere

bleven Baccalaureus i de frie Kunster tog han
til Universitetet i Frankfurt a. d. O. Senere
vendte han tilbage til Wittenberg og fuldendte

der sine juridiske Studier. Frederik den vise

satte stor Pris paa ham, og i hans Folge var
B. til Stede i Worms. Allerede dengang
havde han Ord for at vaere luthersk sindet.

Efter sin Hjemkomst erhvervede han den juri-

diske Doktorgrad og blev Kansler under 3

Kurfyrster. Som saadan spillede han gentagne
Gange en betydelig Rolle, navnlig paa Rigs-

dagen i Augsburg 1530; til Forsvar for de
evgl. Stienders Optraeden der affattede han
uden Navn >Verzeichniss der Handlung, wie
sie vf dem Reichstage zu Augsburg in der
Religionssache zugetragen A. D. 1530c, som
forst i dette Aarh. er bleven fuldstaendig trykt
(i F6rstemann, Archiv f. die Gesch. der kirchl.

Ref., Halle 1831). Han var en trofast Ven af

Luther, og denne satte den dygtige Statsmand
med den uskromtede Gudsfrygt saare hojt.

B. gjorde, hvad han kunde, for at afvaerge den
schmalkaldiske Krig, og senere segte han at

holde Modet oppe hos den fangne Kurfyrste.

Sine sidste Leveaar tilbragte han i Jena, hvor
han dode 15. Febr. 1557 (Th. Kolde, Der Kanzler
B. und seine Bedeutung f. die Entwicklung der
Ref., i Zeitschr. f. hist. Theol. 1874.) Ft. N.

Brticker, Georg Valdemar, dsk. Valgmenig-
hedspraest, f. 10. Dec. 1852 i Kbhvn, blev, efter at

have taget Civilingeniereksamen, teol. Kand.
Jan. 1880 og s. A. Kapellan i 0-Starup og
V-Nebel. B., der tidlig sluttede sig til Grundt-
vigianismen, var Medunderskriver af den store

Askovadresse af 4. Aug. 1881. Mod B. og 5
andre Prester, der afviste Ministeriets Tilrette-

visning i den Anledning, anlagdes Provsterets-

sag(Nov. 1881), der endte med Hejesterets Fri-

findelse (26. Okt. 1885). 1883 udgav B. en skarp
Pjece om >Praesteuddannelsen<. Hans Taler og
Artikler i >Hojskolebladet«, hvori han tog til

Orde for Presteleftets Afskaffelse og en »fri Stil-

ling til Skriften<, og hans nedstettende Domme
om Dogmers Nedvendighed, medferte imidlertid

Advarsler fra Bispen, vakte Ansted ogsaa i

grundtvigske Kredse og fremkaldte fra hans

eget Sogn Klager over hans Praedikener. I

1885 blev hans Sognepraest afskediget, og B.

stod uden Embede, men blev boende i Starup
og praedikede i Forsamlingshuset. Da Mini-

steriet nsegtede at anerkende de Famllier, der
havde opfort en Kirke i Aagaard, som Valg-

menighed, hvis B. blev deres Prast, maatte
Kirken indvies 4. Dec. 1887 som Frimenigheds-
kirke. Trods en Interpellation i Rigsdagen og
fornyet Ansegning om Anerkendelse blev denne
efter Biskoppernes Indstilling naegtet, og forst

i Sept. 1896 opnaaede B. Anerkendelse som
Valgmenighedspraest. Aarene have uddybet
hans Krav paa personlig Sandhed og hans
Forkyndelse af Hvilen i Naaden, men hans
• Religiose Overvejelser* (Kbh. 1896) med det
subjektivistiske Syn paa kirkelige Dogmers Be-
tydning henviser ham stadig til Grundtvigia-
nismens venstre Flej. J. 0. A.
Bruckner, Benno Bruno, tysk Teolog, er

fedt i Rosswein 9. Maj 1824. 1850 blev han
Priest i Hohburg, 1853 ekstraord. Prof, og anden
Universitetspraest i Leipzig, senere ord. Prof,

og ferste Universitetspraest der og Domherre i

Meissen. Under Falkensteins Styrelse af det
sachsiske Kirkeministerium havde B. stor Ind-
flydelse; men da en Tale ved Afsleringen af
Luther-Mindesmaerket i Worms havde hen-
ledet Preussernes Opmaerksomhed paa ham,
blev han 1869 kaldet til Berlin som Provst
ved St. Nikolaj, Overkonsistorialraad, Medlem
af Overkirkeraadet og Honorarprof. ved Uni-
versitetet. 1872 segte Sachsen forgaeves at faa

ham tilbage som Overhofpraedikant i Dresden.

S. A. blev han Generalsuperintendent for Ber-

lin, 1873 Domherre af Brandenburg, 1877 Vice-

praesident for det preuss. Overkirkeraad, senere
ogsaa Medlem af Statsraadet; 1889 var han
President for de forenede Berliner-Kredssyno-

der. Kirkeskattens Indferelse i Berlin skyldes
vaesentlig ham. 1892 nedlagde han sine Em-
beder som Generalsuperintendent og Viceprse-

sident for Overkirkeraadet. Han har i den
nye Udg. af de Wettes Kommentar bearbejdet

de katolske Breve. 1 dogmat. Henseendc har
B. hort til den positive Side af Unionen, i

kirkepolit. til Mellempartiet.
Bryennios, Philotheos, gr. Teolog og Metro-

polit, blev fedt i Konstantinopel 26. Marts (gl.

Stil) 1833. 1861 blev han, efter at have studeret

i Leipzig, Berlin og Munchen, Prof, i Kirke-
historie og Skriftfortolkn. ved den teol. Skole paa
Kalki, 1867 Forstander for den heje (gr.) Skole
i Konstantinopel. 1875 sendte den gr. Synode
ham til den gl.-kat. Unionskonferens i Bonn.
Under Opholdet der modtog han Udnaevnelse
til Metropolit i Serrae i Makedonien, 1877 blev
han Metropolit af Nikomedien. 1882 skrev
han paa den hi. Synodes Vegne et Svar paa Leo
XIII's Encyklika om Kyrillos og Methodios. 1873
opdagede han et Haandskrift i den hi. Gravs
>Jerusalems-Kloster< i Konstantinopel, som bl.

a. indcholdt Barnabas-Brevet, de 2 saakaldte
Klcmens-Roman us-Breve, de 12 Apostles Laer-

dom, Maria fra Kassobolaes Brev og 12 psevdo-
ignatianske Breve. Herefter udgav han 1875
de 2 klementinske Breve og 1883 >de 12
Apostles Laerdom< (se Art. DidaM).
Bruggemana, Hans, Slesviger, den betyde-

ligste Billedskaerer i Norden, var fedt i Husum

Digitized byGoogle



Briiggemann — Bredre. 401

i sidste Halvdel af det 15. Aarh. Sin Uddan-
nelse antages B. at have faaet i Lubeck og
Nederlandene. Af samtidige Kunstnere har
navnlig Albrecht DQrer givet ham kendelige

Impulser. Hans Arbejder ere udferte i Ege-
trse, de vidne om udmaerket teknisk Fserdighed

i Forbindelse med skabende kunstnerisk Evne
til at fremstille bibelske Scener gribende og
anskueligt ved fritstaaende, bag hverandre
stilledc Figurer i arkitektoniske eller land-

skabelige Omgivelser — alt indfattet af for-

trinlige gotiske Sejler, Buer og Lavvserk.

Hans betydeligste Arbejde er det mraerende
Alter i Slesvig Domkirke, udfert fra 1514 til

1521 i Bordesholms Kloster i Holsten. Fra
den dervserende Klosterkirke lod Hertug Chr.

Albrecht det flytte 1666 til Slesvig Oomkirkes
Kor. Altret er 47 F. hejt og 25 F. bredt;

det har 398 Figurer. Det fremstiller Lidelses-

bistorien med et stort Midterbillede af Kors-

faestelsen og en Maengde sig dertil knyttende
Scener i forskellige Rum (N. L. Heyens Skrif-

ter II, 153 f.). Det er langt det ypperste

Billedsksererarbejde i Norden og et af de be-

tydeligste i Verden. Medens dette Alter har
Egetraeets naturlige Farve, er det i Segeberg

(N. L. Heyens Skrifter II, 38 f.) malet og for-

gyldt og det i Greveradekapellet i Mariakirken

i Lubeck belt forgyldt; de anses for Ungdoras-
arbejder af B. Man kender intet senere Arbejde
af B. end Altret i Slesvig. Et Sagn fortseller,

at Munkene i Bordesholm fordaervede hans
0jne ved Gift for at hindre andre i at faa et

ligesaa herligt Alter — sikkert synes det at

vsere, at B. endte sit Liv i stor Armod i sin

Fedeby Husum (inden 1547) som Lem i Fattig-

huset (Khist Saml. 3. R. I, 5 f.) H. Af. F.

Bryllup, se ,/Egteskab.

Brynjnlfsson, Hallddr, islandsk Biskop, blev

fedt 1692 paa Gaarden Saurar i Snaefellsnaes-

syssel ; Faderen var en velstaaende Bonde. Han
blev dimitteret fra Skalholt Skole 1715, det

folgende Aar er han Pnest til UtskAlar i Gull-

bringusyssel og 1736 til Stadastatmr i Snsefells-

naessyssel, hvor han 1738 udnaevnes til Provst.

1 739 dede Biskop Stein J6nsson paa H61ar, og
om Foraaret begav H. B. sig ned til Kbhvn for

at ansoge om det ledige Bispeembede. Her vilde

man imidlertid se Tiden an. Der var daarlige

Efterretninger om de kirkelige Tilstande paa

Island, og Ludvig Harboe blev i Foraaret 1741

sendtoptil Island som »General-Kirke-Visitator«

og midlertidig Bestyrer af Bispeembedet. H. B.

maatte denne Gang rejse hjem med uforrettet

Sag. Harboes Visitats strakte sig over 4 Aar
og ved indtruffen Vakance kom den ogsaa til

at omfatte Skalholt Stift; han tog bort fra

Island 1 Sommeren 1745 og efterlod sig et

godt Minde hos Landets Gejstlighed, den
frygtede • Pietist< havde vist sig at vsere en
saerdeles human og indsigtsfuld Mand. De
ledige Bispestole bleve nu begge besatte efter

hans Indstilling, og H. B. stod nu ved sine

0nskers Maal. Det traf sig saaledes, at de 2 Maend
bleve bispeviede sammen den 25. Marts 1746,

H. B. til H61ar, og Harboe til Trondhjem.
H. B.s Embedstid var hverken lang eller rig

paa store Begivenheder, han var for det meste
optagen af en indviklet Retstraette med den
afgaaede Administrator af Kirkegodset under

Kirke-Leksikon for Norden. I.

Vakancen, den i Islands Historie saa bekendte
Landfoged Sknli Magnusson. Bispestolens Ind-
taegter og Midler vare meget gaaede tilbage.

En af Biskoppens Pligter var at underholde af
Stiftets Midler de 24 Alumner paa Latinskolen,

men disse maatte midt om Vinteren 1748 for-

lade Skolen, da Fedemidlerne slap op for Bi-

skoppen. Det vigtigste, H. B. har efterladt sig,

er en revideret Psalmebog fra 1751, hvor
Kingos Psalmer, i en Oversaettelse af Digteren
Stefan 6lafsson, Prasst til Vallanes, optoges.

Under sit Ophold i Kbhvn 1741—42 over-

satte han Pontoppidans Katekisme, som Har-
boe siden indforte paa Island. Han roses af

samtidige som en god Praedikant. I Efteraaret

1752 tog H. B. ned til Danmark for at sage

Helbredelse for et Halsonde. Han dede paa
Rejsen, 28. Okt., og begravedes i Frue Kirke
i Kbhvn. Th. B.

Braendoffer, se Offer.

Brechner, Peder Hansen, Sognepraest i

Raarup og Provst i Bjerre Herred, f. 3. Aug.
1748 i Spentrup i Aarhus Stift, d. 12. Sept.

1818. Se Jyder, starke.

Bredbrydelse, se Nadver og Messe.
Bredforvandling, se Transsubstantiation.

Bradre, bohmiske, se Mahriske Bredre.
Bredre, de 4 lange. Saaledes kaldtes 4

nitriske Munke (Amun, Dioskuros, Evsebios
og Evthymios), der bleve anklagede for Origen-
isme og segte Tilflugt i Konstantinopel hos
Krysostomos.
Bredre (og Sestre), den frie Aands. Dette

Navn har laenge vaeret brugt som en failles Beteg-

nelse for en Raekke hejst forskl., raandlige

og kvindelige, Tilhaengere af en panteistisk

Mystik, som fra 13. Aarh.s Beg. vendte den
offlcielle K. Ryggen. Mange af disse Panteister

vare rimeligvis udgaaede fra Beginerne og Be-
garderne, som hurtig kom i Ry for at vsere

panteistiske Kaettere, der uden Blusel gav sig

hen til saedelige Udskejelser. Gennem Skrifter

og Inkvisitionsforher fra 14. og 15. Aarh. kende
vi fl. af disse svsermerske Maend og Kvinder,
som laerte, at den enkeltes Sjsel skulde tilintet-

geres eller gaa op i (annihileres i) Gud, og at

vedkommende, naar det var sket, var haevet

over alle saedelige Bud. Saa hed det kun:
>Elsk, og ger, hvad du vil!< Man har, navnlig
tidligere, ment, at den frie Aands B. have
dannet en Sekt, der, med bestemte Overleve-

ringer, har fortsat sit Liv gennem fl. Aarhun-
dreder. Det er nseppe sandsynligt. Den frie

Aands Broderskab var et Overdrev, hvorpaa
man kunde medes fra hejst forskl. Udgangs-
punkter, snart fra en vidtgaaende klosterlig

Askese, der slog over i sin Modsaetning, snart fra

stedelig Leshed og Lesagtighed, der skulde for-

svares ved en panteistisk Teori. Helt ned paa
Reformationstiden maerke vi denne Aandsret-

ning, men de, der i 14. og 15. Aarh. kaldtes

>den frie Aands B. og Sestre<, kaldtes i 16.

Aarh. i Reglen »Libertinere«. Ft. N.

Bredre, Jesu. I Mt. 13, 55 nsevnes 4
Bredre af Jesus : Jakob, Josef, Simon og Judas
(smlgn. Mk. 6, 3, hvor ogsaa Sestre omtales).

Betegnelsen Bredre og Sammenstillingen med
hans Moder (Job. 2, 12; Mt. 12, 46; Mk. 3, 31;

Lk. 8, 19; Ap. G. 1, 14) leder naturligst til

den Anskuelse, at de vare Senner af Maria 1

26
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^Egteskabet med Josef, fadte efter Jesu Fedsel

(Mt. 1, 24 f. ; Lk. 2, 7). Endnu ved Aar 200

var dette den herskeude Anskuelse i Kirken,

bevidnet af Tertullian. Tidlig arbejdede en
anden Opfattelse sig frem, at det var Stif-

bredre a : Senner af Josef i et tidligere JEgte-

skab; den skyldtes dog kun Tilbejeligheden til

at undervurdere iEgteskabet, overvurdere Jom-
frustanden og forherlige Maria. Senere (Hiero-

nymus) fremkom den Anskuelse, at Bradrene
vare Fsettere til Jesus, og at de kun kaldtes

hans Bredre ved en udvidet Brug af det grreske

Ord tt(ffk(f6s i Lighed med det hebraiske Ach.

Denne Opfattelse blev traditionel i Kirken ind-

til vore Dage og fik sserlig Betydning for

Spergsmaalet, om Jakob, Herrens Broder, og

Jakob Alfseos er den samme Person eller ikke

(se Art. Jakob). De paaberaabte Steder for

Faetter-Antagelsen (Gal. 1, 19; Joh. 19, 25; Lk.

24, 10; Mk. 15. 40; Mt. 27, 56) afgive ingenlunde
tilstrcekkeligt Bevis til at frafalde den oven-

nsvnte naturligste Opfattelse. Overfor Jesus

vare Bradrene en Tidlang vantro (Joh. 7, 3—5).

Senere sluttede de sig til Oisciplene og bleve

kendte Skikkelser i den ferste Menighed (Ap. G.

1, 14; 1 Kor. 9, 5; Gal. 1, 19). A. S. P.

Brodremenigbed, den nye, se Werner, Gustav.

Bredremenigheden (Unitas fratrum, Herrn-
huter). Allerede i 17. Aarh.s Slutning var Tan-
ken omen >fliadelfisk Menighed c, som uden at

borttage de enkelte fra deres Kirkesamfund,
forenede de vakte, kommen frem i England og
Tyskland, isaer hossekteriskePietister; den blev

Livsnerven i det Kirkesamfund, der fornyede

den gamle B. (om den se Art. Mahriske Bredre).

Den pietistisk opdragne Greve N. L. v. Zin-
zendorf (se d. Art.) havde 1721 kebt Godset
Berthelsdorf i 0vre-Lausitz for at virkeliggere

en Menighed i Speners og Franckes Aand ved
sin Ven, Prasten J. A. Bothe. Til Godset kom
det felgende Aar nogle emigrerede Mahrere,

der fik anvist Byggeplads paa Hutbjerget, hvor
Lederen, Konvertiten Chr. David, 17.Junil722
begyndte Anlasget af Herrnhut. I Maj 1724
sluttede nogle Efterkommere af den gl. B. og
desuden adskillige Sekterere sig til dem. I de
felgendeAar truedeSpcendingen mellemBerthels-
dorfer-Menighedens forskelligartede Elementer
med en Splittelse, men Z. stiftede Fred (12.

Maj 1727), og nu begyndte en Vsekkelsestid med
et i den evang. K. ukendt Menighedsliv (ssrlig

efter en Altergang 13. Aug., der regnes for B.s

Stiftelsesdag, en ny Pinsefest). Skent Herrnhut
vedblev at here til det lutherske Sogn, fik

Byen sin egen Forfatning med Menigheds-
raad og 12 jEldste (siden ledet af en Over-
sldste, fra 1733 Leonard Dober), der valgtes

ved Lodkastning. Menigheden inddeltes i »Ban-
der* eller »Kor« efter Livsalder eller Stand
(gift eller ugift), hver med deres Plejere, Msend
og Kvinder, der vaagede over en alvorlig Menig-
hedstugt og ledede Opbyggelsesmederne og
Sjselesorgen — en Udvidelse af Pietisternes

Tanke om collegia pietatis med overraskende
Forstaaelse af kr. Foreningslivs Betydning for

ligesindede og ligestillede, men ogsaa en Under-
vurdering af Familielivets Vterd. De >ledige<

a : ugifte Maend og Kvinder bosattes snart . i

egne Huse, ligesaa Bernene, hvert Ken for sig.

Ogsaa det borgerlige Erhvervsarbejde bragtes

saa vidt muligt ind under et kooperativt Me-
nighedssynspunkt. Ved de daglige Gudsstjene-

ster spillede Musik og Sang (>liturgisk Guds-
tjeneste<) samt Meddelelsen af Dagens >Losen<
(et Bibelsprog eller Psalmevers) en enestaaende
Bolle. Lodkastning gjorde man udstrakt Brug
af, og gl. apostolske Skikke som Kauiighedsmaal-
tider, Fodvaskning og Broderkys indfertes.

Udadtil viste Menighedslivet sin Kraft ved en
virksom Evangelisation og siden 1731 ved en

kraftig Mission. Herrnhut tiltrak sig snart
Opmxrksomhed, men baade fra ortodokse og
Pietister led der Anklager for Separatisme og
Svaermeri; dog afgav Tubinger-Fakultetet 1733
et Votum til Forde.l for Menigheden.
Under ikke ringe Uklarhed og Selvmodsigelse,

der skaffede den meget talende, skrivende og
digtende Zinzendorf Ord for Upaalidelighed,

fastholdt han dog sin filadelfiske Tanke og
segte m. H. til de mahriske Bredre at paa-

vise deres Overensstemmelse med den luth.

K.s Bekendelse; disses Interesse for Augsburger-
Konfessionen var dog ringe, og Selvstsndig-

hedstrangen stor. 1736 forvistes Z. fra Sacli-

sen og tog midlertidigt Ophold, afbrudt ved
stadige Bejser, paa Slottet Marienborn i

Wetterau, omgiven af en »Pilgrimsmenighed«
af stedse skiftende opvakte. Da Greverne af
Isenburg, der ventede sig Fordel af de vind-
skibelige Mahrere, tillod Grundlaggelsen af en
mahrisk Menighedsby, fremstod Herrnhaag
1738, den ferste selvstrendig stillede B. Hertil

kom, at Indehaveren af det gl. mahriske Bispe-
embede, Hofprcest Jablonsky i Berlin, 1735
havde viet D. Nitschmann til Biskop, nsermest
af H. til Missionen, og i Maj 1737 niodtog
Z., der forg«ves enskede en luthersk Prselat-

stilling, samme Vielse. Oprettelsen af en selv-

stamdig bispelig B.kirke var saaledes faktisk i

Gang, og Diaspora-Virksomheden bredte sig for-

bavsende hurtig over Holland, Norden, England,
Busland og Nordamerika. Z. indskerpede dog
(Synoder i Ebersdorf 1739, Gotha 1740) Fast-
holdelsen af Tanken om >Jesu Menighed < af
alle Konfessioner, uden Udtrtedelse, ogbetonede,
at den mahriske K., kendelig ved sit Bispe-
demme, kun var et statutarisk Middel for

Veksten af hin, paa hvilken han imidlertid
ogsaa satte et ydre Kendetegn : iEldsteordningen.
Men Dissensen med det mahriske Element
traadte derved kun tydeligere frem, uden at En-
heden med den luth. K., som Z. altsaa enskede
omdannet efter Herrnhuts Menster, blev klarere.

For en Rejse til Amerika nedlagde saa Z.

paa en Synode i London sit Forstanderembede.
Samtidig opgav Dober det allerede nu uover-
kommelige Oveneldste-Kald, og man stod raad-
vild for Fremtiden. Da frerasattes 16. Sept.

1741 den Tanke at lade Kristus selv >succe-

dere< Dober og vsere B.s Leder, som han er
sin Menigheds Hoved, og Loddet bekneftede
denne >Specialpagt<, hvorved man mente, at
>Lammets Menighed*, gjorde Alvor af, hvad
der i den evang. K. blot stod som en Ide.

Den faktiske Overledelse overdroges >General-
konferensen< (12 Bredre) med Ssede i Marien-
born. Beslutningen meddeltes 13. Nov. Menig-
hederne, der siden fejre denne Dag som Fest.

Da Z. var borte, ferte det mahriske Element
Ordet, og i Dec. 1742 tillod Frederik d. st.
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for at fremme Erhvervslivet Anlssggelsen af

Menighedsbyer i Preussen, med Anerkendelse
af B. som mahrisk-biskoppelig (1743 Gnaden-
frei og Gnadenberg, 1744 Neusalz). Ogsaa i Wet-
terau optraadte B. som >biskoppelig«. — Men
1743 vendte Z. hjem, forarget over Udviklingen,

og erklaerede paa en Synode i Hirschberg
uden videre Generalkonferensen for ophaevet,

betonede atter det neje Forhold til Augsburger-

Bekendelsen og opfordrede Menighederne til,

som Herrnhut, at stille sig under Landskonsi-
storierne. Dermed begyndte en uroligTid for

den ny K. Generalkonferensen ophasvedes, og Z.

overtog Ledelsen som >befuldmsegtigetTjener«.

Tanken om den aandelige Menighed indenfor

>Religioneme« stilledes atter 1 forste Raekke,

dog fastholdt Synoden i Marienborn 1745 B.s

Selvstsndighed. Z.s uklare Bestemmelse af B.s

Forhold til den, af ham i Virkeligheden lavt

skattede, luth. K. modiflceres nu ved Fastslaael-

sen af, at B., der ingen ydre Bekendelse
har, former sig som Unionskirke i Troper
(luth., ref. og mahrisk). Derimod fik Z.s senti-

mentale Krdm. med den ensidige Fremhaevelse

af Jesu Lidelse og Dod (Blodteol.), hans vamle
og ofte smaglese Billeder, den nassten kvieti-

stiske Hensynken i den store Glaede over

Freden ved Lammets Saar, de profetiske Taler

og de halvt sanselige Sange almindelig Ind-

gang, og en Krise med trnende Svtermeri og
slapt aandeligt og legemligt Arbejde begyndte.

En Strom af Stridsskrifter, ogsaa fra besindige

Teol. (som Bengel), udsendtes mod B., hvis

Krdm. ikke blot mistaenkeliggjordes, men hvis

Menighedsliv (isser iEgteskabsforhold) ndsattes

for de haardeste Beskyldninger. I Wetterau
fordrede man Menighedens Lesrivelse fra Z.

eller Udvandring, og Herrnbaag opgaves 1750

med stort pekimiaert Tab.
Imidlertid havde dog Z. selv faaet 0jet op,

og en Raekke Visitatser gav Aniedn. til ny al-

vorlig Vaekkelse og Bod og viste den overordent-

lige religiose Aandskraft, han sad inde med.
1747 havde Ydelsen af et stort Pengelaan til den
sachsiske Regering fort til Ophaevelsen af Udvis-

ningsordren. Under de roligere Forhold betonede

nn Z. staerkt Tanken om B. som Fornyelsen af det

gl. mahriskeBrodreunitet. I England, hvor B.

iscrved Spangenberg bavde dannet >Societeter<

(se d. Art.) og fik stor Betydning f. E. for Wesley-
anerne, anerkendtes den 12. Maj 1749 ved

en Parlamentsakt under Betegnelsen >Brodre-

unitetet<, det officielle Navn den Dag i Dag.

Ferst Z.s Dod (1760) gjorde det dog muligt for

Alvor at taenke paa en virkelig sammenfattende
Forfatningsordning, hvortil de mislige Penge-

forhold ogsaa opfordrede. Et vist, ydre Enheds-
baand var skabt 1755 ved Anlseggelsen af en

selvsUendig Unitetsformue, hvis Grundfond var

Z.s Godser og Arven efter en Greve Gersdorf,

men forst den konstituerende Synode i Marien-

born (Juli 1764), hvor Menighederne ferste

Gang repraesenteredes ved valgte Sendebud,

sikrede B. som en selvstaendig K. Den aim.,

af Menigheden valgte, Synode er lovgivende;

den vaelger atter Direktoriet, den overste Le-

delse mellem Synoderne. Unitetet overtager

al Gaelden, hvis Afbetaling skal fremmes ved
frlvillige Bidrag. De enkelte Menigheder styres

af en ^ldstekonferens, valgt af Direktoriet, og

ved dens Side staar Menighedens selwalgte
Raad. Forfatningen giver saaledes Laegmands-
standen den kendeligste Overvaegt (modsat den
gl. mahriske B.). De bestaaende broderlige Ind-
retninger, der gav Menighedslivet dets Saerpraeg,

fastholdtes. Synoden i Marienborn 1769 afleste

Direktoriet med en Unitetsaeldstekonferens (U.

A. C.) i 3 Departementer (for Kirke- og Skole-
vaesen, akonom. Anliggender og for Missionen),

ophaevede Erhvervsdriften for Unitetets Reg-
ning, stillede Menighederne ekonomisk selv-

stiendige og anlagde til Gaeldens Afvikling et

frivilligt Grundfond; men Synoden i Barby
(1775) knyttede atter Fellesbaandet fastere.

Bispedemmet bevaredes, skent Bisperne indad
til ikke fik Del i Regimentet, og i Laeren
fastholdtes Standpunktet fra 1734, da Z. og
Spangenberg bestemt havde stillet den paa
evang. Grand.

Allerede 1727 sendtes 2 Bredre til Kbhvn,
og ved Z.s Ophold der i 1731 fik han samlet
en Del Pietister og opvakte. Den herskende
Pietisme viste dog snart sin saedvanlige For-
agt for de >uomvendte< og svaermende Herrn-
huter, og Anlaeget af Pilgerruh 173G i Holsten
strandede. Alligevel gjorde den herrnhutiske
Fromhed overfor Pietisternes Lovbundenhed
staerkt Indtryk, og en Del segte paa Rejser For-
bindelse med B. Sept.—Okt. 1739 stiftedes Socie-

tetet i Kbhvn, der indtil 1762 lededes af Lorenz
Pnetorius (d. som Konferensraad i Christians-

feld) med Hjselp af M. Krdger; det naaede sit

storste Medlemstal 1765 (365). Fra dette boldtes
Forbindelse i Gang med nogle faa Praster paa
Sjtelland (Saxtorph), paa Mm, Fyn, i Jylland
(Viborg-Egnen, Thy, Mors) og Sonderjylland
(Midtpunkt: Stepping). Adskillige Forordninger
udkom mod dem. 20. Nov. 1744 forbydes det
at ansette Folk, der have opholdt sig paa
herrnhutiske Steder, i praestelig Virksomhed.
29. Jan. 1745 trues med Konfiskation af Ejen-
dom, hvis man soger saadanne Steder hen, og
den aim. Brug af herrnhutiske Bredre og Sestre

som HusUerere forbodes 9. Dec. 1746. Stift-

provst Gerner, der emigrerede, fandt 1747 over
50 uglfte danske Bredre i Herrnhaag. Sange
og Skrifter udspredtes, og hvor der var sandt
kr. Liv, var der ofte Forbindelse med B.

Tilladelse til en Menighedsbys Grundlteggelse

fik B. 9. Dec. 1771, og 1772 oprettedes Chri-
stiansfeld paa den indkebte Herregaard Tyr-
strups Jorde. Herfra ndgik siden, medens
Rationallsmen berskede, en vaekkende Ind-
flydelse viden om (Khist. Saml. 3. R. VI, 78 f

;

4. R.I, 401 1; II, 101 f.; Ill, 740 f.; Fr. Nygftrd,

Den fynske Vtekkelse S. 13f; L. Koch, Den
dske K.s Historie I, 251 f.). — I Norge var For-
holdet ligesaa. Societeter dannedes i Kra.
(Katr. Freymann, Gert Hansen 1737), i Bergen
(1740) og i Drammen (1746), og rundt om stod

de vakte i Forbindelse med dem; indtil Hauges
Optrseden stod det bevidst kr. Liv i nsert For-
hold til B. (A. C. Bang, H. N. Hauge 75 f.). — I

Sverig spores B. o. 1730 og begyndte at for-

trsenge Pietismen, 1741 kom Bredre til Stkhm
(Arvid Gradin). Trods Kirkestyrelsens Mod-
stand bredte B. sig, og mange alvorlige Praester

beskyttede den; der dannedes Societeter i

Stkhm, GOteborg, Uddevalla og Karlskrona.
Saerlig Opsigt vakte Statens Forfelgelse af

26»
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Proesten Dr. A. K. Rutstrom (om B.s store

aandelige Indflydelse se Art. Rosenius og Ny-
evangelisme).

Det skyldtes isaer Spangenberg, at en from
iEdrueligheds Aand tilintetgjorde Resterne af

Svsermeriet; ved ham udgav U. A. C. (Siede i

Barbyl771; Herrnhutl784; Berthelsdorf 1789)

en Redegorelse for Samfundets Laere (Idea

fidei fratrum o: Uebersichtliche Zusammen-
stellung bruderischer Glaubenslehre 1778), der
paa Grundlag af Augsburger-Konfessionen ud-

vikler en from kr. Livsanskuelse og en alvorlig

Unionstendens. 1778 udgav C. Gregor en ny
Sangbog (med Koralbog 1784), der ogsaa segte

at afstryge det svaermeriske og i Diasporaen bi-

drog overordentlig til Fastholdelse af levende
Krdm. Den evang. K., der oversvemmedes af

Rationalismen, skylder foruden B.s Rejsepraedi-

kanter og Sjselesorgere isaer dens Opdragelses-

vaesen saerdeles meget. De fromme sendte i

lang Tid deres Bern til B.s Pensionsanstalter

(Neuwied, Gnadenfeld, Montmirail i Schweiz,

Christiansfeld).

For B.s fremtidige Menighedstjenere var der
anlagt et Psedagogium (1760 i Niesky, 1789—
1808 i Barby) og et teol. Seminar (1754 i

Barby, 1789 i Niesky); men i disse Anstalter

fik B. ferst Tidsaandens Indflydelse at mserke.
Allerede inden Aarhundredets Udgang var
Laererstanden smittet af Rationalismen, Biblen

traengtes tilbage, Forkyndelsen blev slap, de
gl. Formler uden Livsiodhold. Sjaelesorgen

lededes ligegyldig, og Verdslighed greb Menig-
heden; selv Korhusene vare ikke laenger

Planteskoler for aandelig Vaekst. I Amerika
gik Korhusene og deres Diakonier ind efter

1815, Privaterhverv traadte i Stedet for den
tidligere Faellesdrift; i England bevaredes
vel Korhusene, men Tilslutningen var ringe.

Allerede 1789 var Brugen af Loddet frigiven

m. H. til ydre Ting (Keb, Salg osv.), snart var
dets Brug i aim. Forfald. Englands Ansog-
ning om Fritagelse for det ved iEgteskabs-

stiftelse afvistes dog 1801. Medens Opdragelses-
anstalterne blomstrede langt ind i det nye
Aarh., da B. optog forst Basedows, siden Pesta-

lozzis Ideer, stod Seminariet og Piedagogiet

(forenet 1808 i Niesky) lavt, og Eleverne med
deres Fries'eske Filosofi (Ideal-Herrnhuter) for-

stod ikke de gl. i Menigheden, naar de gik ud
som Tjenere. Evangelisationen slappedes, og
Anlseggelsen af nye Menigheder herte omtrent
op (1781 Gnadenfeld, 1805 Kouigsfeld i Wurt-
temberg; i Rusland fulgte dog efter Ukas af
27. Okt. 1817 en Iivlig Fremgang).
Da det evang. Trosliv, isaer siden Reforma-

tionsfesten 1817, atter pulserede kraftig, spo-

redes det ogsaa indenfor B., men under for-

andrede Former. 1818 vedtoges (ved Gotfr.

Cunow) en Menighedsplan, hvorefter Kirke og
Menighed falde fra hinanden: Bredrek. er noget
ydre, hvortil man horer ved Fedsel, Daab og
Konfirmation, den egtl. Menighed danne de
enkelte, der begaere saerlig Optagelse og stad-

faestes ved Loddet, kun disse vselge Menig-
hedsraad ogTilsynskollegium; den donatistiske

Tanke om B. bar her faaet sit Grundskud.
Om Loddets Brug siges endog, at dette ikke maa
sammenblandes med Frelserens Styrelse som
Overseldste. Men Kritiken af de gl. Brodre-

ordninger gik snart videre. Fra 1818 opherer
Loddets Brug ved ^Egteskab i Amerika, 1819
gav U. A. C. den fri i Tyskland. Fodvask-
ningen opherte ogsaa. Vel besejredes 1836 en
radikal Retning, der, greben af Frihedstanken
fra 1830, ganske vilde udrydde B.s Saerpraeg,

men Aarets Synode lod den gl. Forstaaelse af
Sserpagten falde. Det nye Liv viste sig isaer

i de overalt begyndte Bibeltimer og Bonne-
meder. 1818 udskiltes atter Seminariet (i

Gnadenfeld), og ved Job. Plitt og v. Albertini

reformeredes Undervisningen til at samle sig om
Biblen og B.s Historic Jubelfesterne 1822 og
1841 raedferte alvorlige Vaekkelser. 1848 for-

nyedes Valgformerne af H. til de politiske

Omordninger, og Menighedsplanen fra 1818
blev opgivet: enhver konfirmeret borer nu
uden Lodkastning virkelig til B. Samtidig
fornyedes Tanken om Kristus som Overseldste i

saerlig Forstand, og man udtalte sig reserveret

om Stillingen til Augsburger-Bekendelsen (qua-
tenus). I 1857 maatte man give efter for Eng-
lands og Amerikas Krav paa Selvstendighed

;

dog bevaredes en Federalenhed udadtil, reprae-

senterct af en Generalsynode, sammensat af
alle3 >Provinser«. Hver Provins har sin Pro-
vins-iEldste-Conferens (P. A. C.) og sin Synode.
U. A. C. blev ved at bestaa, valgt af General-
synoden, den er samtidig P. A. C. for Tysk-
land (1879 aendres det, saaledes at General-
synoden kun vaelger Missionsdepartementet, nu
det eneste virkelige Faellesbaand). Siden 1889
er Loddets Brug helt lagt bort. I den sidste

Tid er den Ritschlske Teol. tnengt ind i B.

og har der vundet en ikke ringe Tilslutning.

Forkyndelsen i den nuvaerende B. samler
sig stadig om Forsoningens Glaede, men det
ensidige Praeg (Folelseskrdm.) er forsvundet, og
ved F. E. Kleinschmidt (d. 1882) og E. Reichel
(d. 1818) er den individualiserende, til det virke-

lige Livs Behov knyttede Praediken indfort.

B. staar stadig principielt bekendelsesles, og
dens Frihed overfor Skriftens Bogstav, om
hvis Uforstaaelighed Zinzendorf brugte stcerke

Ord, forklarer Optagelsen af den moderne Kritik.

Den sidste Synode (1897) viste, at endog Kenosis-
Teologien var trsengt ind ved Seminariet ; Lasre-

sporgsmaalet droftedes da omstaendelig, men i

Overbevisningen om Laerernes personlige Tro
fastholdtes den uedarvede frie Stilling til teol.

Videnskabeiighed. B.s >Lsere« grundes paa
det Stykke Troserfaring, som denne Menig-
hed saerlig bar levet paa og nedlagt i sine
Psalmer, og det er grundevangelsk: den ufor-
skyldte Naade formedelst Kristi Forsonerdod.
Lovens Betydning trseder vel tilbage, men der-
med ingenlunde Betydn. af Angeren og en sand
Syndserkendelse. — Det er Forfatningen, der
har givet B. sin egtl. Karakter. Dens Hensigt
var at sammenholde vakte uden Hensyn til

deres Trosejendommeligheder: dens Former
laantes fra den gl. mahriske B., men fik nyt
Indhold, idet dens Tyngdcpunkt 1 Stedet for
Bisperne blev Menigheden. Alt hviler paa de
vEldste, selv Prsesterne ere egtl. kun uddannede
Lsrere; Sjselesorgens Forelse paahviler ogsaa
de iEldste og Korplejerne. Ordinationen er
tredobbelt: Diakon-, Prseste- og Bispevielsc.

Tanken om en Menighed af lutter sande Kr.,

isaer begrundet ved Sserpagten med Kristus,
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der i Rationalismens Tid ligesom fik en historisk

Ret, bar Tidens Erfaringer treengt meget tilbage,

ligesom de talrige Ekstravaganser, der stammede
fra Zinzendorf. Gudstjenesten ses isser under
Synspunktet: Fellesskabets Styrkelse. Den er

derfor daglig, og Menigheden saa vldt muligt
selwirksom. Megen Fortjeneste bar B. haft ved
Indrettelsen af srerlige Gudstjenester for de
forskellige Alderstrin. Aftenens >Gemeinstun-
den< bringer en kort Tale over et >Lesen<,
der tages af den, nu trykte, Citatbog, som hvert
Aar udgives af Unitetsdirektionen. Sterlig Rolle

spille de for B. historiske Mindefester, hvor
Ks-rlighedsmaaltidet — ligesom i Korbusene— holdes i iEre; det nydes ogsaa inden Nad-
veren. Denne bar et reformert Pneg. For-
samlingshusene (Salen) ere uden egtl. Pncdike-
stol. Alter, Kruciflks og Billeder. B. har kun
haft Interesse for en Gren af Kunsten : Musiken
(ved de liturgiske Gudstj. opfores ofte klassisk

Instramentalmusik). — B. viser vel stigende

Udbredelse i Amerika, men dens gamle Karak-
ter er der stserkt i Synken, ligesom i England.
I Tyskland er der ikke anlagt nye Menigheds-
byer, og Livet i de gamle har tabt meget af

sit Prieg ved Tilflytning af udenforstaaende.
Den evang. K.s Optagelse af kr. Foreningsliv og
indre Mission har ogsaa reduceret Diasporavirk-
somheden, som gav den i sig faatallige B.

almenkirkl. Indflydelse. B. talte i 1895 i

Tyskland 9081 Medlemmer, i England 5714, i

Amerika: i Pennsylvanien 17,066, i Nord-
Carolina 3829; hertil kommer paa Missions-

marken 88,261 dobte indfedte (G. Burkhardt,
Die Brfidergemeine 1—2, Gnadau 1893—97;
Ritschl, Gesch. des Pietismus III, Bonn 1886;
Lynar, Efterretn. om Bredre-Unitetet, Aal-
borg 1782; Hahn, Den evang. B., Haderslev
1855). J. 0. A.

Bredremenighedens Mission staar i Alder
og Betydning everst af alle det europ. Fast-

lands evgl. Missioner. Zinzendorf bavde baaret
paa Missionstanken fra sit Ophold hos Francke
i Halle og fik det afgorende Stod til dens
Virkeliggerelse 1731 i Kbhvn, da han blev
kendt med en dansk-vestindisk Neger og med
to, af Egede hjemsendte, GrenUendere. Det
falgende Aar gik Menighedens 2 ferste Ud-
sendinge, L. Dober og D. Nitschmann, til St.

Thomas over Kbhvn, og Aaret derefter de
nseste 3 (Cbr. David, Matth. og Chr. Stach)

til Grenland. Derefter fulgte Slag i Slag Op-
tagelsen af Arbejdet blandt Nordamerikas In-

dianere (1734), blandt Indianere og Negere i

Guyana (1735) og blandt Hottentotterne i Syd-
afrika (1736), og efter 25 Aars Forlob havde
B. allerede 100 Maend og Kvinder paa Missions-

marken. Hermed havde B. fundet den Ger-
ning, der fremfor nogen er bleven dens Livs-

opgave, og den bedste Grand for dens fortsatte

Bestaaen og Fremgang, der har baaret den
igennem Rationalismens dede Tid og fert den
til ny Udvikling og Frigerelse fra gamle Skarv-

heder (som Lodkastningen). Ved sin 150 Aars
Jubelfest 1882 havde den udsendt 2209 Bredre
og Sestre i Hedningemissionen og stod med
76,000 Hedningekr. under sin Pleje i alle Ver-
densdele og 15,600 Bern i Skolerne, medens den
hjemme kun talte 30,000 Menighedsmedlemmer.
Der var Familier i Menigheden, der havde

tjent Missionen i 6 SUegtled ; en Menighed paa
418 Sjtele bavde 21 af sine Sonner og Dotre
paa Missionsmarken. Af dens Missionsrer
have mindst 62 vsret fra de nordiske Lande,
deraf 53 Danske. I 1897 talte B. 91.500 debte i

Missionen foruden o. 3400 >nye Folk«, og havde
173 Missionsrer foruden 15 ugifte Kvinder
derude, medens Missionsbidragene, der dog
ogsaa kom fra Venner udenfor Menigheden i

Tyskland, England og Amerika, udgjorde 440,000
Kr. Et Deficit for 1894—95 paa 100,000 Kr.

daekkedes paa 4 Maaneder ved Ekstrabidrag.

B. har fra Beg. med Forkserlighed sagt de
lavest staaende Folk og de besvserligste Egne,

og den mener i Evnen til Arbejdet blandt saa-

danne at have sin sserlige Naadegave. Til Dels
hsenger det sammen dermed, at den kun har
uddannet faa indfedte Prtester (f. T. 23) og
selv paa sine reldste Mlssionsmarker ikke har
formaaet at fare sine hedningekr. Menigheder
til SelvsUendighed, medens den dog har mange
trofaste og alvorlige >NationaIhj«elpere< (f. T.

1933 Mtend og Kv.). Den har heller ikke tid-

ligere givet sine Udsendinge en sserlig Ud-
dannelse, men ger det nu paa Missionsskolen

i Niesky. 1 Forkyndelsen blandt Hedningerne,
som i Hjemmet, lsgger den hele Vtegten paa
>Korsets Ord< og opholder sig ikke ved den
ferste Trosartikels Sandheder. Den anvender
sserlig Omhu paa Sjseleplejen, men forsemmer
ikke Indevelse i Kulturarbejdet. Missions-

virksomheden ledes som et fielles Kirkean-

liggende af Missionsdepartementet i Unitetets

iEldstekonferens i Berthelsdorf nasr Herrnhut.

Den udvider sig stadig endnu, saaledes i 1885

til Alaska, 1889 Trinidad, 1891 tysk 0stafrika.

De eeldste Missionsmarker findes i Amerika.
1) Vestindien: de 3 danske 0er med o. 5000
Kr. herende til B., og af de engelske : Jamaica,

St. Kitts, Antigua, Barbados, Tobago og Trini-

dad med 37,000 Kr. Begyndelsen paa St.

Thomas (Fr. Martin 1736—50) var rig paa
Ofre: 100 Udsendinge dede i de ferste 50 Aar;
Dannelsen af en selvsuendig >Provins< af B.

i Vestindien er endnu ikke kommen i Stand

paa Grand af den ekonomiske Ned paa 0erne
og de slette Tilstande efter Slaveriet. 2) Syd-

grenland med 1745 Kr. B. faenker nu paa at

trsekke sig tilbage herfra, naar den danske
Mission kan overtage Arbejdet; under et tro-

fast Arbejde for det religiose Livs Pleje har
den i sit Distrikt set en Tilbagegang af Be-

folkningen i fysisk og ekonomisk Henseende,
modsat Forholdene i de andre Distrikter af

Grenland. 3) Labrador med 1268 Kr., optaget

1771 (efter forudgaaende Forseg ved Ehrhardt,

myrdet 1754, og Danskeren Jens Haven 1762).

Klimaet er barskt, men ikke usundt, Beboerne
mindre bejelige end i Grenland, ievrigt ikke

ringe kirkelig Fromhed ved Siden af store

ssdelige Svagbeder. Saerlige Vanskeligheder
voider Manglen af al Regeringsmyndighed (af

Navn under New Foundland) og Nedvendig-

beden af at drive Handel for at beskytte

Befolkningen imod den frie Handels Farer.

4) Alaska med 590 Kr. Arbejdet gtelder ogsaa

her Eskimoerne, og er meget lovende, men
yderst besvterligt med Sygdomme og lange

Rejser i det umilde Klima. 5) Af den nord-

amerikanske Indianermission, der dreves med
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saa raegen Opofrelse i det forrige Aarh. (se

Art. D. Zeisberger) Andes nu knn Levninger
paa 2 smaa Stationer i Indianerterritoriet og 1

i Kanada; hvortil er kommeu (i 1890) Ramona-
Missionen i Kalifornien. Tilsammen 300 Kr.

6) Moskitokysten med 4852 Kr. Her begyndte
B. 1849 blandt Indianere og Negre; en
moerkelig Opvaekkelse 1881 bragte Gerningen
maegtigt fremad. Den lille Indianerstats Ind-

lemmelse i det spanske rom.-kat. Nicaragua

(1895) har stillet Missionen under vanskelige

Forhold, men ogsaa fort til en Udvidelse af

Arbejdet til N. 7) I Guyana, saerlig Suriname,
har B. sin betydeligste og frugtbareste Mission

(over 28,000 Kr.); men Klimaet har kraevet

talrige Ofre; af 426 udsendte i 150 Aar faldt

60 i Opholdets ferste Aar. Den egtl. Hedninge-
mission her gaelder naermest de tadferte asiat.

Kulier samt Busknegrene (se d. Art.); blandt
Negrene i Kolonien temper Missionen med de
ved Slaveriet edelagte jegteskabelige og saede-

lige Tilstande. — I Afrika har B. 8) 1792 gen-

optaget det af G. Schmidt i Gnadentha!
1737—44 begyndte Arbejde blandt Hotten-
totterne i Sydafrikas vestligeDel: o. 10,000 Kr.

(Svenskeren Hallback 1817—40); den meget
blandede farvede Befolkning viser vel religies

Modtagelighed, men ogsaa stor Karaktersvaghed
og Upaalidelighed. I Sydafrikas estlige Del

driver B. Hedningemission i egtl. Forstand
blandt Kafferne (o. 5000 Kr.). 9) I tysk 0st-

afrika (Nyasalandet og Unyamwesi) er Missionen

endnu i sin Begyndelse. — 1 Asien driver

B., under usigelige Besverligheder, siden 1853,

en Mission i 10) Himalayas Dale (i brit. Indien),

hvorfra det er Meningen at naa Tibet (34

dabte). — I Australien endelig (optaget 1849)

har B. naaet et smukt Resultat blandt de ud-
deende Papuaer 11) i Ebenezer og Ramahyuk i

Victoria med 129 Kr. (Hagenauer siden 1851),

og en ny Station (Mapoon) er anlagt i Nord-
Queensland (Rflckblick auf unsere 150jahr.

Missionsarbeit, Gnadau 1882; v. Dewitz. In

Danisch-Westindien I, Gnadau 1882; H. G.

Schneider, Ein Besuch in Paramaribo, Stutt-

gart 1891, i >Die gute Botschaft<, en B.missions-

Traktatnekke ; Burckhardt, Die Mission der
Brudergemeine i >Missionsstunden« I-II; Mis-

sionsblatt der BrOderg.). V. Sn.

Bredrene af Faelleslivet (fratres communis
vitcc) vare et klosterligt Samlag, der kom
frem i Nederlandene i Slutn. af 14. Aarh. Den
nederlandske Mystik havde, navnlig gennem
Praesten Jan fra Ruysbroek, paavirket den
Uerde og velhavende Gerrit de Groote (d.

1384) i Deventer saa stierkt, at han (1374) trak

sig tllbage fra Verden til et Chartreuser-Kloster

og indrettede den storste Del af sit Hus i

Beginergaden til en Bolig for fattige. 1379
vendte Gerrit tilbage til Deventer og blev viet

til Diakon, og derpaa drog han ud som Rejse-

prsest. Forinden gjorde han sit Hus i sin

Fedeby til et >Sesterhus« for Jomfruer, som
under Ledelse af en aarligt valgt >Mesterinde<

(meistersche), uden at aflsgge Nonnelofter,

skulde forpligte sig til Lydighed og Kyskhed
og leve af deres Hsenders Gerning: af at sy,

spinde, vaevc, male, afskrive Beger eller af at

passe smaa Bern og undervise storre >i Dyder
og Haandarbejde<. Til >Meester-Geertshnis<

i Deventer sluttede der sig snart andre Sester-

og Broderhuse, hvis Beboere navnlig tilbragte

Tiden med at afskrive gode Beger. En nng
Kannik, Florens Radewijnszoon, der havde
modtaget sin kristelige Vjekkelse ved Gerrit,

sagde en Dag til denne: >Kaere Mester, er der
noget til Hinder for, at jeg og disse afskrivende
Klerke lsegge vor Fortjeneste sammen og leve

i Faellesskab?« Efter nogen Betienkningstid
billigede Gerrit Florens Radewijnszoons Plan,

og dennes Embedsbolig blev det ferste >Fra-
terhus<. Siden rejstes der i Nederlandene
og Tyskland, hvor Heinrich fra Ahaus 1400 i

Minister aabnede et >Fraterhus<, mange Boliger

for B. af F., Klerikere og Laegfolk, som, uden
Ordenslefte (fratres bona voluntatis), levede
sammen, isser sysselsatte med Afskrivning af
Beger og Undervisning af unge, som segte til

dem. I Spidsen for et Fraterhus stod en
Rektor, der ogsaa forestod deres Opbyggelses-
timer (collationes), efter hvilke de kaldtes
>Kollatiebredre<. For nogle var Fraterhuset
kun en Overgang til Klostret, men mange, som
Florens Radewijns, gik ikke videre; han ved-
blev til sin Ded at vaere >den store Husfader<
for Fraterhuset i Deventer og de andre Brodre-
huse, der bleve Arnesteder for den Gudsfrygt
og stedelige Iver, den saakaldte >moderne
Devotie< (moderna devotio), som Gerrit de
Groote havde virket for. Livet i Fraterhusene
skulde vsere en Virkeliggerelse af den ferste

Menigheds Ejendomsfsellesskab og et nyt For-
sog paa Kristi fattige Livs Efterfelgelse ; men
den ferste Kaerlighed til Fattigdommen blev
ikke sjielden kold i disse Huse. Gerrit sagde
om sineFratere: »Det ferste Slaegtled vil vaere

helligt, det andet leerdt, det tredje verdsligt<.

Fra Dominikanernes og Fransiskanernes Side
blev der rejst en Storm imod >den nye
Fromhed<, og i Beg. af 15. Aarh. paastod en
Fransiskaner i Groningen endog, at frivillig

Fattigdom var en Sserret for de af K. billigede

Ordener, og at det var en Dedssynd, hvis
Praester og Klerikere vilde leve et Fsellesliv

udenfor en anerkendt Orden. Gerrit de Groote
skal have set, hvilke Farer og Angreb Fratrene
vilde vsere udsatte for, hvis de ikke sluttede sig

til en Orden, og han skal derfor paa sit Deds-
leje have raadet sine Venner til at sege Til-

knytning til de regelbundne Kanniker af Augu-
stinus's Orden (se Art. Korherrer). Mange af
de Maend, der vare paavirkede af den neder-
landske Vekkelse, fulgte dette Raad, og saaledes
fremkom Windesheimer-Kongregationen (se d.
Art.). Gennem Fraterhusene, der havde deres
Midtpunkt i Deventer og senere i Zwolle,
virkede >den nye Fromhed« til Vsekkelse i

hele det nederlandske Samfund. Den unge
Pnest, Gerhard Zerbolt fra Zutfen (d. 1398),
Florens Radewijns's >hejre Haand<, var i flere

Aar Leder af Vaekkelsen; han udviklede i en
lille lat. Traktat, at det, af Hensyn til Ueg-
folket, var bedst at bede paa Modersmaalet,
og han skrev et Skrift for at godtgere, at Laeg-

folk burde have Lov til at laese baade Biblen
og Andagtsboger paa Modersmaalet. Siden var
Hendrik Mande (d. 1430), der ferst boede i

Fraterhuset i Deventer, derpaa i Klostret i

Windesheim, Leder af de Nederlaendere, der
vare vakte ved >den nye Fromhed<.
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B. af F. havde ogsaa Fortjeneste af Skoleo,

omend maaske ikke saa stor, som man stundum
har vitlet tilltegge dera. Gerrit de Groote laante

ofte fattige Ungersvende Boger af sin rige Sam-
ling, og Florens Radewijns flk Borgerne i Deven-
ter til, >for Guds Skyld<, at huse og bespise en
eller fl. af de Disciple, som gik i de Skoler, der
lededes af nans Venner. Ofte havde B. af F.

deres egne Skolehuse, og fl. navnknndige Msend,

som Nikolaj fra Cues og Erasmus, flk den
farste Undervisning hos dem. De lagde mere
Vsegt paa at lsere deres Disciple Lydighed og
Selverkendelse, Verdensforagt og Gudsfrygt,

end skolastisk Videnskabelighed. >Vor Herre
siger ikke: salige ere Mestrene i de frie Kun-
ster, men: salige ere de fattige i Aanden<,
blev der indskterpet de Disciple, der kom til

Brodrenes >Kollatier«, og Skoleraeend, som stod

i noje Forbindelse med Fratrene, rettede i Hu-
manismens Tid djerve Angreb paa de skola-

stiske Lsereboger. Dog var Spendingen mellem
Skolastiken og >den nye Fromhed< ikke stasr-

kere, end at en Skolastiker som Gabriel Biel

i sin hoje Alderdom kunde soge og finde Ly
i et Fraterhus. Som oftest lagde B. af F. kun
Vind paa den lterde Undervisning; enkelte

Steder, som i Bostock, havde de dog tidlig

aabnet en tysk Almueskole. Men Opdragelse var,

fremfor Kundskabsmeddelelse, Maalet for den
nye Frombeds Mtend, saa at B. af F. og Hu-
manisterne udfyldte hinanden. Da Humanismen
bred (rem, mistede B. af F. deres Betydning,
og i Bogtrykkerkunstens Dage havde man ikke
laenger Brug for deres pyntelige Afskrifter.

Men derfor var deres Arbejde for Oplysningen
ikke til Ende; mange af dem virkede herefter

som Bogtrykkere, Graverer og Bogbindere.

Luther og Melanchthon udtalte gentagne Gange
deres Sympati for Brodre- og Sestrehusene.

»Hvis alle Klostre vare saaledes<, skrev Luther
1522 til Baadet i Herford, >saa vilde alle Pra:-

ster, Steder og Lande vtere vel hjulpne<. Han
fandt, at deres Dragt og Levevis snarerc kunde
gavne end skade Evangeliet, og han roste deres

serbare Liv. Mange af B. af F. sluttede sig til

Bef., og >Fraterhusene< mistede i Lebet af 16.

Aarh. deres Betydn. 1579 overgav saaledes Bek-
toren i Deventer, Gottfried Heussen, det der-

vterende Fraterhus til Stadens 0vrighed, fordi

det efterhaanden var blevet tomt. Fraterhuset

i Zwolle fristede en kummerlig Tilvserelse til

1590; saa blev ogsaa det lukket. Fr. N.

Bucer (Butzer) Martin, tysk Beformator,
var fedt i Schlettstadt i Elsass 11. Nov, 1491 af

fattige Foreldre, hvorfor han for at kunne
felge sin Lyst til Studeringerne allerede i

15-Aarsalderen maatte tage Munkekutten (Do-

minikanerordenen). 1517 kom han til Heidel-

berg, hvor han studerede ivrig (bl. a. Erasmus
og den h. Skrift), og af stor Betydning blev et

Made med Luther under dennes Ophold i

Heidelberg 1518. Efterhaanden blev den fri-

sindede Munks Stilling uholdbar, han forlod

1521 Klostret og tyede, som saa mange, til

Sickingens Borg Ebernburg. Samme Aar blev
ban ved en pavelig Bulle lest fra sit Munke-
lefte. Efter nogen Omveksling blev han Freest

i Weissenburg 1522, men herfra blev han paa
Grand af sin reformatoriske Iver forjaget og
kom saa som en bandlyst Flygtning til Strass-

burg (1523). Her falder da bans egentlige Livs-

gerning (1523—49), sammen med Capito og
andre, i Begyndelsen vel under svsere Kaar,
men snart som den fejrede Prtest og Befor-

mator.
M. B. var i Besiddelse af en stor organisa-

torisk og diplomatisk Begavelse. Den farste

trader frem i hans Beformatorvirksomhed, dels

i Strassburg selv, hvor ban organiserede Kirke
og Skole og ordnede Gudstjenesten med refor-

mert Simpelued (saerlig kan mrerkes hans lnd-
ferelse af en Konfirmationshandling), dels ogsaa
udenfor Strassb., saaledes isser i Elsass og Syd-
tyskland og senere i Bhinlandene ved H. v.

Wieds Beformationsforseg. Den diplomatiske
Begavelse trader frem i det, der srerlig har gjort

hans Navn bekendt, nemlig hans utnettelige

Bestrsebelser for at forene den lutherske og
den zwingliske Betning. Herl lededes han
imidlertid ikke blot af religiose Motiver, men
nok saa meget af politiske, og han fandt en
virksom Stette i Landgrev Philipp af Hessen,

hvis fulde Fortrolighed han ned, men hvem
han ogsaa var svag nok til at stotte i Dobbelt-

segteskabssagen. Selv havde han vsesentlig

sluttet sig til Zwingli, med hvem han 1528
deltog i Disputationen i Bern, men efter 1529
at have overvasret Samtalen i Marburg satte

han alle sine Krefter ind paa at udjevne
Striden, der jo sajrlig drejede sig om Nadver-
laeren. Paa Rigsdagen i Augsburg krydsedes

vel alle hans Bestrabelser af Melanchthons
sejge Modstand, og det blev ham, der paa
Strassb.s Vegne maatte affatte Conf. Tetrapolitana

(se Art. Confessio). Men han blev stadig ved, og
skent der over hans Fserd bviler en vis Tve-
tydighed, idet hans Streben gik ud paa at

smede Formler, som hvert Parti saa kunde
tyde paa sin Maade (a: Formler, der saa saa
lutherske ud som muligt, men dog kunde tydes

symbolsk paa Zwinglis Vis), maa det dog
ikke miskendes, at han var besjelet af den
oprigtigste Overbevisniug om Forskellens ringe

Betydning. Hans diplomatiske Smile fejrede da
ogsaa sine Triumfer, saaledes 1532 ved Strassb.s

Optagelse i det schmalkaldiske Forbund og 1536

ved Wittenberger-Konkordien (se d. Art.), men
det viste sig stadig paany, at den aandelige

Modssetning var altfor dyb til at kunne ud-
jssvnes ved Formler. — Ogsaa i Forhandlinger

med rom. Katoliker tog M. B. ivrig Del, og han
var en slagferdig Disputator (i Hagenau og
Worms 1540, i Regensburg 1540 og 46). En be-

tydelig Mand var han utvivlsomt, havde paa
enkelte Punkter et friere og mere vidtskuende

Blik end hans samtidige Fasller (saaledes erkendte

han Kirkens Missionspligt), som Ekseget lov-

prises han af en Autoritet som Calvin, og han
roses for Arbejdsomhed, Gastfrihed og lieske-

denhed. — Da de tunge Tider kom med In-

terimet 1548 (se d. Art.) havde de kejserlige

ventet i den smidige Diplomat at faa et villigt

Redskab for deres Planer, men de tog fejl;

han nsegtede i Augsburg, hvorhen han var
kaldet, standhaftig sin Underskrift, og da
Strassb.s Stilling nu for hans Skyld blev yder-

ligere truet, forlod han Byen. Blandt de
mange Steder, hvortil han blev kaldet (deri-

blandt Danmark), valgte han England. Her
virkede han under mange iEresbevisninger fra
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Edvard VI's Side som Lserer i Cambridge,
men dade allerede 28. Febr. 1551. Under
Maria den blodige blev bans Grav opbrudt og
hans Lig mishandlet og brandt (1556), men
Elisabet genoprejste hans Gravmindesmserke og
bragte paany hans Minde til jEre (W. Baum,
Capita und B., Elberfeld 1860 ; M. Lenz, Brief-

wechsel Landgraf Philipp d. Grossmuthigen mit
B., Leipzig 1880—87 ; A. Erichson, M. B., Strass-

burg 1891. M. H. til B.s Skrifter og haand-
skrevne Efterladenskab samt Lit. om ham se

F. Mentz og A. Erichson, Zur 400jahrigen

Gebnrtsfeier M. Butzers, Strassb. 1891). J. P. B.

Buchanan. 1) Claudius B., en Praestesan,

f. i Naerh. af Glasgow 12. Marts 1766, kom 16

Aar gl. til Universitetet i Glasgow for at stu-

dere Jura; men hans Faders Fattigdom og
hans egen Ustadighed hindrede ham i at fere

det juridiske Studium til Ende. Efter nogle

urolige Aar modtog han en alvorlig kr. Vsek-

kelse ved Prsesten John Newton i London,
som tilherte den saak. >evangelske< Retning.

Newton anbefalede ham til Henry Thornton,
en af Clapham-Sektens (se Clapham) Ledere,

og paa hans Bekostning gik C. B. til Cam-
bridge for at studere Teol. 1796 modtog han
Udnsevnelse som Kapellan ved det astindiske

Kompagni, og 11. Marts 1797 gik han i Land
i Kalkutta. Ferst gjorde han Tjeneste ved et

Regiment, der havde Station Nord for Kal-

kutta, 1800 kom han til Kalkutta. Sammen
med Generalguvemoren, Lord Mornington (den
senere Lord Wellington) virkede han ihserdigt

for at udbrede Oplysning og Kristendom i

Indien. I Kalkutta, i Fort William, var der
oprettet et Kollegium for esterl. Literatur, som
i et Par Aar lededes af B. og Prsesten Brown,
og B. udgav et Skrift >om Nytten af en kirkl.

Forfatning for det britiske Indiem, der vakte
stor Opsigt. Ved det gav han Stedet til Ar-
bejdet for Indiens Deling i Bispedemmer og
for en kirkl. Ordning af dette Land. Efter en
Rejse til Goa, hvor han saa Hedenskabet og den
rom.-kat. Inkvisition i fuld Blomstring, gjorde

han Beseg hos de indiske Thomaskristne, hos
de luth. Missionserer i Trankebar og den bap-
tistiske Missionaer W. Carey, og hvad han saa

paa disse Steder, skildrede han nogle Aar efter

i Skriftet Christian Researches in Asia (London
1810). Da han kom tilbage til Kalkutta fra

denne Rejse, var Lord Minto bleven General-
guverner, og han havde ingen Sans for C. B.s
Planer. Mismodig vendte C. B. da i Foraaret
1808 tilbage til England. Der ilk han fore-

lebig ikke megen Trest. Et anset Medlem af
det estindiske Handelskompagni skrev endog
et Skrift, hvori han paaviste, hvor farligt det
kunde blive for Handelen, dersom Missionse-

rerne forstyrrede Hinduerne i deres Heden-
skab. Men C. B. gav ikkc tabt. Han prse-

dikede overalt i England og sergede for, at
der blev gjort alvorlige Anstrengelser for at

faa det nye Test., som han selv havde oversat
baade paa Persisk og Hindustansk, udbredt i

Indien. 1813 gik Parlamentet endelig, efter

Lord Liverpools Forslag, ind paa at anssette

en Biskop i Indien, og Juledag 1814 holdt Dr.
Thomas Fanshaw Middleton, som Kalkuttas
Biskop, sin ferste Pradiken i denne By. Kort
efter, 9. Febr. 1815, dade C. B., lige efter at

han var kommen hjem fra sin Velgarers.

Henry Thorntons, Jordefaerd (H. Pearson, Me-
moirs of the Life and Writings of the Rev.

C. B., I—II, London, 1819). — 2) George B.,

f. 1506, d. 1582, studerede i Paris og St. An-
drews og blev 1532 Hovmester for Jarlen af
Cassilis og senere Lserer for en af Jakob V's

Senner. Han rettede i sin Franciscanus et

bittert Angreb paa Tiggermunkene, og af den
Grand blev han forfulgt af Kard. Beaton. For
sin Sikkerheds Skyld fiygtede han til Bordeaux,
og 1544 kom han til Paris, hvor han optraadte
som Lserer ved det bourbonske Kollegium. 1547
rejste han til Coimbra i Portugal, men der blev
han greben som Ksetter og fsengslet ; i Fsengslet

begyndte han en lat., metrisk Overs, af Psalmeme.
Da han kom ud af Fsengslet, opholdt han sig

en Tidlang i Frankrig, men 1560 kom han
tilbage til Skotland og blev Lserer i Latin for

Dronning Maria. 1567 var han moderator for

General Assembly. Senere kom han til Eng-
land, og der optraadte han som en heftig Mod-
stander af den skotske Dronning. 1571 an-

greb han hende i Skriftet : De Maria, Scotorum
regina. 1570 var han bleven Lserer for den
unge Prins Jakob ; siden fik han heje politiske

Stillinger og sad i fl. Aar i Parlamentet. 1579
offentliggjorde han den beremte Traktat: De
jure regni apud Scotos, en liberal politisk

Dialog om Oprindelsen til Kongemagten; heri

viste han sig som >den forste Whig<. 1582
udgav han Rerum Scoticarum historia, der er
en vigtig Kilde til Skotlands Historie i 16. Aarh.
— 3) Robert B., skotsk Teolog, blev fadt 1802
i St. Ninians i Nserh. af Glasgow. 1826 blev
han presbyteriansk Prsest, og som saadan vir-

kede han 1833 ved Tronkirken i Glasgow som
Stedfortrsder for en anden. Der herte han
Dr. Chalmers at kende, og under Opholdet i

Glasgow fik han Interesse for de forskl. Be-
strsebelser, der gik ud paa at lindre den fattige

ogforsamte Bybefolknings aandelige og timelige

Ned. 1838 vedtog General Assembly (iAnledn.
af det saakaldte Anchterarder case) paa B.s
Forslag den beremte Independence resolution,

der gik ud paa at hsevde den skotske K.s
Uafhaengighed i alle aandelige Spergsmaal, og
1843, da den skotske Frik. blev dannet, kom
B. til at indtage en fremtrsedende Stilling,

baade under Brudet og senere ved Ordningen
af den nye Frik.s Forhold. Han har bl. a.

skrevet: Hist, of the Ten Years Conflict I—II

(Glasgow 1849), et af de vigtigste Bidrag til

den store Udtrsedelses Historie. B. var meget
virksom for en Sammenslutning af de forskl.

presbyterianske frikirkl. Samfund i Skotland
og England, men det lykkedes ham ikke at
vinde Flertallet i Frik. for sin Anskuelse.
1875 rejste han til Rom for at ordne Frik.s

Gudstjeneste der. Under Opholdet i Rom blev
han syg, og 31. Marts 1875 dade han. Efter

Hjemkomsten skulde han have vseret Principal

for Frik.s Prsestestole i Glasgow (N. L. Walker,
R. B. 1877). Fr. N.

Buchaniter, en skotsk Sekt, blev dannet o.

1780 af Mrs. Elisabeth Buchan f. Simpson, der
var gift med en Arbejder, som tilherte Burg-
hers. Mrs. B. lserte, at Tusindaarsriget var
naer for Haanden, og at ingen af dem, som
fulgte hende, skulde de, men mede Herren i
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Luflen. Hon vandt for sin Laere den skotske
Seceder-Praest, Hngh Whyte fra Irvine, og
hendes Tilhtengere flyttede sammen, 46 i Tallet,

for i Faellesskab at vente paa Hen-ens Komme.
Da de bleve angrebne af en Folkehob i Irvine,

rejste de til Thomhill i Dumfriesshire, men
ogsaa her led de Overlast af Peblen. Mrs. B.

raadede tilsidst sine Tilhaengere til at ntste i

40 Dage og Naetter, og fl. kom Doden nrer ved
at falge dette Raad. I Juni 1791 dode Mrs.

B., forladt af de fleste, men ikke af Mr. Whyte.
Paa sin Oedsseng erklaerede hun, at hun var
Jomfru Maria, og at hun ikke kunde da, men
kun sove ind for siden at fere sine Venner til

det nye Jerusalem. Mr. Whyte og de faa til-

bageblevne afSekten maatte derfor ved Politiets

Hjaslp tvinges til at begrave Mrs. B., da hun
var dad ; de faa trofaste B. bleve ved at holde paa,

at Mrs. B. kun sov, men ikke var dad (Train,

Buchanites from first to last, Edinb. 1846).

Buchholm, Magdalene Sophie, >Nordens
Sapfot, f. i Skien 15. Marts 1758, gift 1777

med Prsesten P. L. Castberg og efter bans Dod
(1785) med Kbmd i Fltekkefjord, senere Told-

kasserer i Stavanger og Toldinspektor i Kragere,

J. F. B., var en af de >Digterinder<, der mod-
tog Opfordring til at give Bidrag til »Evange-
lisk-christelig Psalmebog<. Hun dede 12. Aug.
1825.

Bad, de ti. De 10 Bud eller som de i gl.

T. selv (2 Mos. 34, 28; 5 Mos. 4, 13; 10, 4)

kaldes: de 10 Ord (Dekalogen) Andes optegnede
2 Mos. 20, 2—17 (i jehovistisk Saramenhaeng)
og 5 Mos. 5, 6—18 (dsk. Overs. V. 6—21),
men have oprindelig vistnok vseret meddelte
i alle 4 Kilder som den religiose og etiske

Grnndlov, Gud gav Israel i Forbindelse med
Pagtslutningen ved SinaJ, indhugget paa 2
Stentavler. Mod den af Goethe (Zwo wich-
tige, bisher unerorterte Biblische Fragen) og
adskillige nyere (se f. E. Wellhausen, Jahrb.

f. deutsche Theol. XXI 554 f.) haevdede Op-
fattelse, at der i 2 Mos. 34, 14—26 meddeles
en anden, helt afvigende Dekalog, se Dillmanns
Kommentar og Kittel, Gesch. der Hebraer, I

179 f. I vore to Gengivelser falge efter det

hajtidelige Indledningsord, 2 Mos. 20, 2 ; 5 Mos.

5, 6 (Jeg er Jahveh din Gud, som osv.), de
egtl. Bud, men med et Par karakteristiske

Forskelle, nemlig dels i Sabbatsbudets Be-

grundelse, der 2 Mos. 20 gives ud fra Guds
Hvile efter de 6 Dages Skabelse, 5 Mos. 5 der-

imod ved Henvisning til Udfrielsen fra Trselle-

arbejdet i /Egypten, dels i Ordenen af Ledene
i Forbudet mod Begaering, idet 2 Mos. 20 (i den
massoretiske Tekst) har: Hus, Hustru, Trsel osv.,

medens 5 Mos. 5 (ligesom Septuag. til 2 Mos.

20) har: Hustru, Hus osv. (mellem Septuaginta-

Haandskrifterne indbyrdes er der tillige For-

skel i Ordenen af Forbudene mod Mord,
/Egteskabsbmd og Tyveri jfr. Jer. 7, 9; Mk.
10, 19; Lk. 18, 20; Rom. 13, 9.)— Om Budenes
Telling i det enkelte har der fra gammel Tid

vseret Uenighed. En Tabling, som kan feres

tilbage til Filon og Josefos og derpaa Andes
hos Here Kirkefaedre samt hos Calvin og er

bleven almindelig i den gr. og den ref. K.

samt billiges af Here nyere luth. Teologer

(Keil, Oehler, Delltzsch), regner som Nr. 1,

2 og 3 Forbudene mod Dyrkelsen af andre

Guder, mod Billeddyrkelsen og mod Misbrug
af Guds Navn, som Nr. 9 Forbudet mod
falsk Vidnesbyrd og som Nr. 10 Forbudet
mod Begaering. En anden Tailing, som Andes
hos Augustin, middelalderlige lat. Kirkelserere,

Luther, og er gacldende i den rom. og den
luth. K., regner ikke Billedforbudet som noget
selvstsendigt Bud, men taller Forbudet mod
Begseringen som to (9. og 10. Bud). Endelig en
tredje Teelling, der er almindelig hos Jaderne
i teldre og nyere Tid og billiges af nogle nyere
kirkl. Teologer f. E. Kohler, regner 2 Mos.
20, 2 og 5 Mos. 5, 6 som ferste >Ord<, teller

ikke Billedforbudet som selvstsendigt og har
kun It Begaeringsforbud. At dog den Aloniske
Taelling ogsaa hos Jaderne i lsengere Tid havde
Repraesentanter, fremgaar af visse Ejendomme-
ligheder i Akcentuationen i 2 Mos. 20. Blandt
disse Tsellinger maa den farste vist siges af
indre Grunde at have Sandsynligheden for sig

;

saerlig den augustinsk-lutherske Deling af Be-
gaeringsforbudet synes lidet naturlig, saa meget
mere som derved (den massoretiske Teksts
Rigtighed forudsat) det 9. Bud bliver forskel-

Iigt i 2 Mos. 20 og 5 Mos. 5. Til at fore-

traekke den almindelig jediske Taelling vilde

der vistnok kun foreligge tilstrsekkelig Grund,
hvis, som af nogle nyere antaget, Billedfor-

budet ikke skulde have samme JElde som
de avrige Bud. — Hvad Budenes Inddeling
angaar, synes det, den augustinske Taellings

Urigtighed forudsat, naturligst at dele dem i

2 Grupper, hver paa 5 Bud, idet saa Budet
om jErefrygt for Forseldrene er regnet som
5. Bud, sluttende sig til Budene om den sande
Gudsfrygt, idet Barneforholdet i Virkeligheden
er mere ensartet med Menneskets Forhold
overfor Gud (pittas) end med dets Forhold
overfor Nsesten (probitas). Hvorvidt Budenes
Fordeling paa Tavlerne, der ifelge 2 Mos. 32,

15 vare beskrevne paa begge Sider, har svaret

dertil, er et Spergsmaal, hvorom man kun
kan have Formodning. I de nuvcerende Tekster
tage de farste Bud langt sterre Plads end
de sidste, og da en af Motiveringerne (Sabbats-

budets) er forskellig i 2 Mos. 20 og 5 Mos. 5, og
Motiveringerne netop Andes ved de ferste Bud,
ligger det naer at antage, at Tavlerne kun have
indeholdt selve Budene, uden Motiveringer.
— Om Dekalogens Berydning for den kristne

se Antinomisme og Loven. J. C. J.

Bud, evangelske, se Raad, evangelske.

Budde. 1) J6ns Andersson B. (kaldte sig

ogsaa R9k), Forfatter, var Munk i Nadendals
Kloster af Birgittinerordenen fra o. 1462 til o.

1491. Hans Fadsels- og Dadsaar ere ukendte,

ligesaa hans Hjemsted og Slaegt; muligvis

stammede han fra Finland, hvor Here Personer
med samme Slsegtsnavn forekomme i Breve fra

14. og 15. Aarh. Efter en usikker Angivelse

skal han have vseret hjemmeharende i Pommern
af riigensk Slaegt, efter en anden stammede
han fra Vestergotland i Sverig. Nye Forsk-

ninger af Sproget i B.s Skrifter og dettes Lig-

hed med Finlands sv. Folkedialekt synes at

stadfaeste, at han var af Ansk Byrd. Sin For-

fattervirksomhed begyndte han 1469, da han
paa sit Klosters Vegne besagte Vadstena. Her
oversatte han paa Sv.: Liber grade spiritualis

iancte Mechtildis, en Fremstilling af denne
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tyske Helgenindes Liv. De folgende Aar ud-
foldede han en flittig Ilteraer Virksomhed, dels

som Oversaetter, dels som Bearbejder af for-

skellige religiose Skrifter til Klosterfolks Behov.
Af disse ere folgende kendte: Viridarium celeste

sancte Birgilte, et Uddrag af Birgittes Aabcn-
baringer; Clauslrum animce, Sjselens Kloster,

oversat 1480, der fremstiller en Kristens Gud-
frygtighedsovelser under Billeder fra Kloster-

livet; Overs, af Judit, Ester, Rut og Makka-
bseernes Boger efter Vulgata (1484), en af

de seldste sv. Bibelovers.; Lacidarias (1487),

en dlalogisk Redegorelse for Middelaldersteo-

logiens vigtigste Laerdomme, forfattet af Hono-
rius af Autun; >Sancti Bernbardi thenkilse

book«, den hi. B.s Betragtninger (1491). Samme
Aar oversatte han paa Sv. flere Helgenlegender
(Ora St. Julianus og St. Basilissa ; Om St. Justina

og Troldmanden Cyprianus), fra s. Aar er ogsaa

•Tundalus, hans Syn og Aabenbaringc, en
Fremstilling af en irlandsk Adelsmands Ind-

tryk af Helvede og Himmerig, medens han var
skindod, og >Guidos Sjaels Aabenbaring<, en
Beretnlng om en afdeds Aand, der viste sig

for Prioren i Sortebredreklostret i Verona og
gav Svar paa 39 forskellige teol. Spargsmaal,
isaer om Skaersilden og dermed sammenhaen-
gende Lserdomme. Muligvis bar B. ogsaa
oversat folgende fra Naadendal stammende
Skrifter: >Den usle Biskop Udo, hans Levnet
og Endeligt< ; >Om Biskop Albert d. hellige<

;

>Om de 12 gyldne Fredage< og >Om den hi.

Fru Karin, St. Birgittas Datter<. — B.s Behand-
ling af Sv. fortjener Ros ; Valget af Skrifterne,

ligesom de ved Slutningen af dem ofte til-

fojede Bemaerkninger 1 bunden Stil, vidne om
Fromhed 1 en af Middelaldersmystiken paa-

virket Aand. Udtrykket >Guds Venner« bruges
som Betegnelse af de sande Kr. (jfr. Birgittes

og de tyske Gudsvenners Brug af Udtrykket).
Saerlig ere »Sjaelens Klosterc og >Bernhardi
thenkilse bok< praegede af en inderlig Opfat-
telse af det praktiske Kristenliv. Allerede
tidligere vare flere af B.s Skrifter udgivne, de
ovrige offentliggjorde O. F. Hultman under Titlen
•Jons Buddes bok, en bandskrift fran Naden-
dals kloster< (Helsingf. 1895). I Nadendals
gamle Klosterkirke Andes endnu en af B.

sksenket Kalk med Patene; den sidste prydes
af Billedet af en Birgittinermunk og har en
Indskrift med Giverens Navn. H. R. — 2)

Karl Ferdinand Reinhard B., fodt 13. April
1850, 1879 ekstraord. Prof, i gltestl. Teol. i

Bonn, 1889 i Strassburg, samme Aar Ordi-
narius de>. Skrifter: Beitragc zur Kritik des
Buches Hiobc 1876; >Die biblische Urge-
schichte< 1883; >Oie Bucher Richter und Sa-
muel' 1890 (tildels tidligere trykt i Zeitschr.

f. alttestl. Wissenschaft); The book* af Samuel
1894 (Led i den af P. Haupt ledede Tekst-
udgave The sacred books of the Old Testament);
>Das Buch Hiob«, 2. Ausg. 1896 (i Nowacks
>Handkommentar zum A. T.<); >Das Buch
der Richter « 1897 (i Martis >Kurzer Hand-
Commentar zum A. T.e); desuden Tidsskrift-
artikler, blandt hvilke saerlig udmaerker sig

>Das hebraische Klagelied« i Zeitschr. f. alt-

testl. Wiss. 1882. J. C. J.

Bnddens, Johann Franz, tysk luth. Teolog,
fodtes 25. Juni 1667 i Anclam. Efter at have

studeret i Wittenberg og Jena blev ban 1693
Prof, i Moralfilos. i Halle, men da Teol.

havde hele bans Interesse, modtog han 1705
en Kaldelse som Prof. 1 Teol. i Jena, hvor
han virkede til sin Dod, 19. Nov. 1729,

som en beremt og hojtagtet Laerer. Han var
vel ikke nogen banebrydende Aand, men om-
fattede med umaadelig Lserddom alle Fag og
skrev i et klart og fatteligt Sprog mangfoldige
Arbejder paa hele Teologiens Omraade, deri-

blandt Vaerker, der betegnede virkelige Frem-
skridt i Viden (saaledes: >Einleit. in die

vornehmsten Religionsstreitigkeiten<, 1724—28,

der blev Anledning til hans Discipel Walchs
beramte Vaerker ; hans Ecclesia apostolica 1729,

det forste Forsog til en hist. Skildring af

den aeldste K., det Omraade, hvorpaa der nu
arbejdes saa meget; endvidere hans beremte,
endnu benyttede, >lndledningtil hele Teologien<

1727 o. fl.) Som Dogmatiker var B. kirkelig,

men i mild forsonlig Aand, noget paavirket

af Federalteologien, med smaa Indremmelser
til Pietismen. Ogsaa som Polemiker optraadte
han et Par Gange (mod Spinoza og Wolf, over-

for den sidste med afgjort Uheld), skont det

polemiske ellers laa hans milde og fredsaele,

forsonlige Natur fjernt. J. P. B.

Buddha, den almindelige Benaevnelse for

Stifteren af den buddhistiske Munkeorden og
La-re. Oprindelig betyder Navnet >den. som
har opnaaet Erkendelsec (a: af den hejeste
Sandhed), og er i Virkeligheden et Fsellesnavn

for alle, som have naaet en saadan Fuldkommen-
hed, at de ved Daden opnaa Nirvana (se fig.

Art.) og for stedse ere befriede fra Sjaelevan-

dringen. Naar Ordet Buddha bruges som
Personnavn, menes dermed altid vor Tids-
alders B. eller Gotama Buddha, som hans
offlcielle Navn lyder. — Der har vaeret tort en
heftigStrid, om denne B. virkelig nogen Sinde
har eksisteret. Saaledes mener Franskmanden
E. Sdnart og med ham Hollaenderen H. Kern,
at B. kun er en mytisk Skikkelse, og at alle

Legenderne om ham starame fra aeldgamle
Solmyter. Denne Anskuelse har nu naeppe
mange Tilhaengere, 1 hvert Fald svinder deres
Antal, alt eftersom Kendskaben til den aeldste

buddhistiske Literatur udvides. Ganske vist

er Buddhas Historie indhyllet i et naesten

uigennemtraengeligt Slor af Sagn og Legender,
saa at de virkelige, historiske Holdepunkter
kun blive faa. For den, der onsker at stifte

Bekendtskab med Buddbisternes Traditioner
om B., henvises til H. Kern, Der Buddhismus,
fibers, v. H. Jacobi, 1—2. Bd., Leipz. 1882—84.
Her skal blot i Korthed anfores, hvad der al-

mindelig antages at vaere den historiske Kerne
i Sagnene. — B.s Levetid harer, om den end
ikke kan angives med absolut bestemte Aars-
tal, til de sikreste Data i den indiske Krono-
logi. Dette gaelder isaer om hans Dodsaar, der
maa saettes til o. 480 f. Kr. Hvis man tor

stole paa Beretningen om hans Alder (80
Aar), maa han altsaa vaere fodt o. 560 f. Kr.

B. nedstammede fra en gammel Krigerslaegt

(Sakya-Slaegten) i det nordlige Indien og horte
altsaa ikke til Brahman-Kasten. Hans Fader,
Suddhodana, der i Legenden betegnes som
en maegtig Konge, har sikkert vaeret en af de
mere eller mindre uafhaengige Stammefyrster
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i Nordlndien. Her blev B. fodt i Kapilavastu

og flk Navnet Siddhattha. Hans Fodested
er i 1896 fundet ved Udgravninger i Distriktet

Gorakhpoor, 0st for Oude, i neje Overens-
stemmelse med de Efterretninger, som vi have
fra aeldre kinesiske Rejsendes Beretninger. De
paa Stedet fundne Indskrifter ere fra Kong
Acokas Tid, 3. Aarh. f. Kr. (Jfr. flg. Art.). Som
Felge af sin aristokratiske Herkomst blev B.

uddannet i den Tids hejeste Laerddom. Den-
gang var Lseren om Sjaelevandringen alt traengt

igennem, og FUosoflen var forlaengst kommen
ud over de gamle mytiske Guder. Hvad det
isaer gjaldt om, var at fly for Sjaelevandringen,

og dette segte man 1 Aim. ved Forsagelse af

Verden, Selvpinsler og Meditation. Ikke blot

blandt Brahmaneme var det almindeligt, at

man trak sig tilbage i Ensomhed, men de om-
vankende Asketers Skare rekruteredes ogsaa
af de andre Kaster. Ogsaa den unge Sid-

dhattha herte til dem, som segte Frelse for

deres Sjsel i Forsagelsen af Verden. Han forlod

Slaegt, Hustru og Born og sluttede sig til Aske-
terne. Paa Grund af sine strenge Bodsovelser

opnaaede han snart stor Anseelse og gik under
Navnet Sakya-muni (Eneboeren fra Sakya-
Landet). Hans Forsagelse af Verden kan nseppe

antages at voere fremgaaet af en Trang hos
ham til at blive Verdens Frelser, men maa
betragtes som Udslag af Omsorg for hans egen
Sjaeis Fred. Denne Fred naaede han dog ikke

gennem Askesen, og det varede ikke laenge,

far han selv indsaa dette. Raadvild vankede
han om, indtil det en skonne Dag gik op for

ham, at han maatte slaa ind paa helt andre
Veje. Han opgav nu, til sine tidligere Be-
undreres Forargelse, sit hidtidige Liv og stif-

tede sin Munkeorden, der efter Sagnet eje-

blikkelig vandt uhyre Tilslutning. Senere op-

staaede Legender have udsmykket denne Pe-

riode af hans Liv med de mest fantastiske

Forestillinger. Saaledes er hans Dvaelen under
det hellige Figentrse, Bo-traeet, hvor han kom
til Sandhedens Erkendelse, illustreret med tal-

rige mirakulese Fortaellinger om hans Fristelse

og Sejr over den onde Aand Mara, hvilket

har afgivet det vigtigste Grundlag for den ikke

ualmindelige Opfattelse af Buddha og Kristus

som en og samme mytologisk Skikkelse. Saa
meget er vist, at B. efter at have stiftet sin

Orden, brugte hele sit Liv til at vandre rundt

og praedike sin Laere (se nedenfor), omgivet af

en stadig voksende Kreds af Disciple, men ogsaa

ofte madt af den mest haardnakkede Mod-
stand og Chikanerier fra andre Sekter (f. E. Jain-

ismen, s. d. Art.). Selv indenfor sin egen Slaegt

madte han Modstand. Talrige ere de Historier,

som fortaelles om hans Faetter Devadatta's
Efterstraebelser. Denne stiftede et Komplot
med Prinsen i Magadha-Landet, Ajatasattu, om
at draebe saavel Buddha som Kongen Bimbi-
sftra, der herte til B.s Tilhaengere. Bimbisara

blev vel myrdet, men B. undgik alle Efter-

straebelser og opnaaede en hej Alder. Ved sin

Ded anbefalede han sine Disciple at fortsaette

Kampen ufortredent; de skulde nu ikke have
nogen anden Mester end hans Lsere og Ordenen
(dhamma og samgha). B. dede i Naerheden af

Byen Kusinara, og efter hans Ded bleve hans
Relikvier delte i 8 Dele, og 8 pnegtige Stnpa'er

byggede derover til hans /Ere. Hans Virksom-
hed strakte sig ister over Landene Magadha
og K&si-Kosala, omtr. det nuvaerende Behar og
Oude, altsaa i GangesQodens Omegn. Saerllg

yndede Opholdssteder for ham vare de to

Lystparker Jetavana (ved Byen Savntthf) og
Veluvana (ved Rajagaha). — Buddha maa
ikke betragtes som nogen religies eller

social Reformator, men snarere som en prak-
tisk Filosof, der stiftede Skole i Form af en
Munkeorden. Han stod derfor ogsaa paa en
ret fredelig Fod med Brahmaneme, hvis ritua-

listiske Filosofl han kendte tilbunds, og hvis
Opfattelse af sociale og politiske Forhold han
egentlig ikke opponerede imod, og hvis Di-

scipel han ogsaa selv oprindeiig havde vaeret.

Men han tillagde ikke Ofringerne eller Vedaerne
nogen Vaerdi, ligesaa lidt som han tillagde de
forskellige Sekters vidtdrevne Askese nogen
Betydning. Ifelge Traditionen skal han selv

have fortalt en Maengde af sine Oplevelser i

tidligere Eksistenser. Disse Fortaellinger ere

overleverede i den saakaldte Jatakabog, der
barer til Buddhisternes kaereste Laesning, og
som indeholder, foruden en Maengde Legender,
en sand Guldgrube af gammel Folkeliteratur

(Fabler og Eventyr) af stor Vaerdi og haj jElde

;

adskillige af Fortaellingerne Andes allerede illu-

strerede paa gamle Relieffer fra 2.— 3. Aarh. f.

Kr. og af samtidige Indskrifter betegnede som
Afsnit af Buddhas Oplevelser. Jataka'erne ere

for ferste Gang trykte og udgivne i Kbhvn efter

Haandskrifter paa de dervaerende Biblioteker:

The Jataka together with its Commentary,
being Tales of the anterior births of Gotama
Buddha. Ed. by V. Fausbell ; Vol. I—VII, 1877
—97 ; Vol. I—III. Translated under the editor-

ship of E. B. Cowell, Cambridge 1895—97. Af
Literatur skal her foruden det fernaevnte Skrift

afKern endnu nasvnes: H. Oldenberg, Buddha,
Berl. 1881; 2. Aufl. 1890 (banebrydende);
E. Slnart, Essai sur la 16gende du Buddha,
Paris 1875. Jfr. den under den felgende Art.

naevnte Literatur. — Ifelge den buddhisti-

ske Laere opstaar der med lange Mellemrum
nye Buddha'er, som stifle Orden og praedike.

Den sidst afdode (>vor Buddhat ) kaldes med
Familienavnet Gotama (sanskr. Gautama). Fer
ham naevnes bestemte Navne paa 27 Buddha'er
og videre paa den naermest tilkommende
Buddha, Metteyya (sanskr. Maitreya), hvilket

Navn har givet Anledning til Sammenligning
med Jedernes >Messias< ; denne Sammenstilling
af de to Navne er dog af sproglige Grunde
umulig. Foruden de fuldkomne Buddha'er
erder ogsaa de saakaldte Paccekabuddha'er
(private B.), som vel opnaa Fuldkommenhed,
men ikke stifte Orden eller laere andre. Et
Vaesen, som er paa Vejen til at blive fuld-

kommen, og som engang skal blive en Buddha
betegnes med Navnet Bodhisatta. D. A.

Buddhisme kaldes det af Buddha grundlagte

religiose System, oprindeiig udgaaet fra Indien,

men her forsvundet, endnu blomstrende paa

Ceylon (Centrum for den sydlige B., der og-

saa er udbredt over Birma og Siam) samt i

Central- og 0st-Asien (den nordlige Bud-
dhisme, der er udbredt over Nepal, Thibet,

Mongoliet, Kina, Korea, Japan og flere 0er).

— Buddhismen var oprindeiig en Munkereli-
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gion (som Jainismen og andre Sekter), altsaa

en rent praktisk-religies Bevaegelse i Modsaet-

ning til den brahmanske Filosofi, baaret frem
af en fremragende Personlighed som Laerer.

Den b. Laere foreligger i den b. Kanon, den
saakaldte Tipitaka (o: Tri-pitaka, egl. >de 3

Kurve<), der i den nuvairende Skikkelse inde-

holder Skrifter af forskellig JElde, hvoraf dog
nogle ere meget gamle. Buddha har sikkert

ikke efterladt sig noget skriftligt, men sand-

synligt er det, at hans Disciple allerede paa
det ferste Mode efter hans Dad have S0gt at

samle, hvad der kunde samles af hans Ltere-

ssetninger. Forst o. 100 Aar efter hans Dad
afholdtes i Vesali et almindeligt Koncilium,
hvor maaske allerede de aeldste Dele af den
nuvaerende Kanon have foreligget (Beretnin-

gerne om Koncilierne ere foravrigt tildels

uklare og indbyrdes modstridende). Ved msegtige

Kongers Beskyttelse fik Buddhismen efterhaan-

den rivende Fart og udbredtes over hele Indien.

Isaer var Kong Acoka's Tid (2*/, Aarh. f. Kr.)

en blomstrcnde Periode for B. Fra denne
Konges Tid haves endnu bevaret rundt om i

Nordindien talrige Indskrifter med hans Edikter,

der alle baere Praeg af Buddhas Laere. Prtegtige

Stripa'er (eller Toper a: Opbevaringssteder for

Relikvier og Billeder af Buddha) samt uhyre
Grottetempler opfortes rundt om, og kolossale

Ruiner vidne endnu om den da blomstrende
buddhistiske Billedhugger- og Malerkunst. Tal-

rige Missionaerer udsendtes til fjerne Lande, og
B. udbredtes mod Nord til Baktrien og flere

Lande, ligesom Kong Acoka's egen Sen Ma-
hind a drog ud som Missionaer til Ceylon. Ved
denne store Udbredelse er det forstaaeligt, at

der opstod forskellige Opfattelser af de dogma-
tiske Spergsmaal, og allerede paa Konciliet i

Vesali bleve adskillige Laerdomme forkactrede.

Efterhaanden dannede der sig Here og flere

Skoler, som stredes om Laeresaetningerne, og
dette forte til, at der opstod to Hovedretninger
indenfor B., den nordlige, hvis Skrifter bleve

optegnede paa Sanskrit, og den sydlige, hvis

Skrifter opskreves paa Pali, en mere folkelig

Dialekt af Sanskrit. Med Rette anses den syd-
buddhistiske Kanon (paa Pali) for den oprinde-
ligste. Efter Traditionen blev den bragt til

Ceylon, hvor den opbevaredes og kommenteredes
paa Singalesisk; men omtr. 400 Aar efter Kr.

oversattes Kommentaren af den beramte Bud-
dhaghosa paa Pali, saa at Kanon vaesentlig

fik den Skikkelse, hvori vi nu have den. 1

en lignende Skikkelse er den ogsaa siden
bleven opbevaret baade i Birma og Siam. —
Grundtonen i den buddhistiske Laere er

oprindelig rent pessimistisk. Sjaelevandringen,

den endelese Genfedsel, gik Buddha ligesom
Brahmanerne ud fra som givet. Alt er under-
kastet Kredslebets Lov, og denne Lov er den
rode Traad i hele den buddhistiske Betragt-

ning af Verden og Livet. B. har altsaa ingen
Gud, ingen Skaber, ingen Frelser, som man
kan henvende sig til med Bon; der er ganske
vist Guder, men selv disse ere ligesom alt andet
nnderkastede Kredslebet (Sansara) og kunne
altsaa kun for en Tid vaere i den Tilstand
(Buddha selv var f. E. 20 Gange i sine tid-

ligere Tilvaerelser Guden Indra). Hvilken Skik-
kelse man skal antage i naeste Fedsel beror

udelukkende paa ens egne Gerninger, men
hvad enten disse ere gode eller slette, slipper

man dog ikke ud af Kredslebet. Da enhver
Tilvserelse indeholder Fedsel, Alderdom, Syg-
dom og Ded, maa enhver Tilvserelse betegnes

som Lidelse. Laeren om Kredslebet og om
Gerningernes Betydning var altsaa ikke noget

nyt, Buddha fremkom med, tvsertimod, det
herte til de Ting, som i de seldre filosofiske

Systemer forlaengst vare behandlede. Det nye,

som Buddha ferte frem, var hans Laere om
den Vej, man skulde slaa ind paa for at op-
naa Befrielsen eller Nirvana (Pali: Nibbana).
Forsaavidt er altsaa Buddhismen ikke helt ud
pessimistisk, da den tilsteder Muligheden af
Befrielsen. Ordet Nirvana (egl. Udslukning) er
Betegnelsen for den fuldstaendige Befrielse fra

Kredslebet. Om der hermed skulde forstaas

en fuldstaendig Tilintetgerelse og Opheren af at

eksistere, indlod Buddha sig egentlig ikke paa
at forklare. For den aim. Bevidsthed antog
Begrebet Nirvana i Tidens Lab mere og mere
Form af en salig Tilstand eller endog et Slags

Paradis. — Til Laeren om Kredslebet og om
Lidelsen slutter sig et tredje vigtigt Moment i

den buddhistiske Dogmatik, nemlig Laeren om
Jeg'et eller Sjaelen, hvis personlige Eksistens

egentlig benaegtes. Dette staar i fuld Overens-
stemmclse med den hele ateistiske Vcrdens-
opfattelse. I Sproget Andes heller ikke noget
Ord for >Sjael< i vor Betydning af Ordet, og
naar man taler om Kredslebet som en Sjaele-

vandring, er dette derfor ukorrekt. Det per-

sonlige er kun en Sum af en Maengde sam-
virkende aandelige og legemlige Funktioner,
der give sig Udslag i Gerning, men intet Jeg
staar bag ved disse. Det blivende er kun
Aarsagssammenhaengen mellem Gerningerae og
deres Felge, som er Genfedsel, d. t. s. en ny
lignende Sammensaetning af Faktorer, der frem-
bringe Bevidsthed og nye Gerninger. — Be-
tragtningen af al Tilvserelse som Lidelse danner
den ferste Saetning i Buddhas Laere om de
>fire Sandheder<, som indeholder felgcnde

Punkter: 1) Lidelse, 2) Aarsagen til Lidelsen,

3) Befrielse fra Lidelsen og 4) Vejen til Be-
frielsen. Uvidenhed om disse fire Sandheder
er den sterste Ulykke, ja den egentlige Aarsag
til Kredslebet. Den anden Sandhed siger, at

Aarsagen til Lidelsen er »Terst«, d. v. s. Attraa
el. Begaer, den tredje, at Lidelsen kan ophaeves,

naar man kan ophaeve Attraaen. Disse to Sset-

ninger forklares naermere i Dogmatiken ved
Laeren om den saakaldte Aarsagsraekke, der
begynder med Uvidenheden som Aarsag til

Handlinger, Stemninger o. s. v. og dermed til

hele Karakterens Sammensaetning, og ender
gennem en Raekke spidsfindige Sammenstil-
linger med Fedsel og Lidelse. Kan man altsaa

ved Erkendelse afSandhederne ophaeve Attraaen,
der binder til Tilvaerelsen, saa er dermed Mu-
ligheden aaben til Befrielsen. Den Vej, man
skal slaa ind paa, laerer den fjerde Sandhed,
og denne bliver Udgangspunktet for den bud-
dhistiske Moral. >Vejenc eller »den otte-led-

dede Vej« bestaar i den rette 1) Tro, 2) Be-
slutning, 3) Tale, 4) Gerning, 5) Liv, 6) Strseben,

7) Taenken og 8) Meditation. Med andre Ord

:

for at opnaa Nirvana maa man gennem talrige

Tilvaerelser leve 1 den faste Beslutning om at
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naa det og intet 0jeblik tabe Maalet af Syne,

og dertil herer igen, at man forst maa have
erkendt de fire Sandheder, d. v. s. tage sin

Tilflugt til Buddhas Lsere. Omvendelsen til

Buddhas Laere sker derfor under fblgende For-

mular: >Jeg tager min Tilflugt til Buddha,
Dhamma, Samgha (a: Buddha, Laeren og
Ordenen). I Praksis giver den fjerde Sandhed
sig Udslag i de 5 Bud eller rettere Forbud,
nemlig 1) ikke at drtebe noget levende Vaesen,

2) ikke at forgribe sig paa fremmed Ejendom,
3) ikke at berere en andens Hustru (hvilket

for Munkene skaerpes til fuldstaendigt Colibat),

4) ikke at tale Usandhed, 5) ikke at drikke
berusende Drikke. Gavmildhed og i det hele

taget Velvilje mod alle Vaesener er Grund-
traekkene i den buddhistiske Moral, og Bud-
dhismen har derigennem udrettet meget godt.

For den egentlige Munkeorden gives der en
Maengde forskellige Forskrifter om den daglige

Levevis, der isaer gaa ud paa Tarvelighed og
Afholdenhed. Munken (som tillige er Laerer,

Laege og Sjaslesorger) maa leve af Almisse, men
aldrig modtage Penge. Kvinder optog Buddha
fra forst af ikke i Ordenen, men senere lod

han sig dog bevaege til at stifle en Orden og-

saa for Nonner. Den buddhistiske Kultus be-

staar i Haedren af Buddhas Billeder eller Reli-

kvier, Ofren af Blomster eller Regelser, Fester

og Processioner, Oplsesning af Stykker af Ka-
non; visse Dage ere bestemte til Helligdage,

Faste- og Skriftedage.

Buddhismen er, som naevnt, nu naesten ganske
forsvunden fra det egentlige Indien, hvor dens
Blomstringstid ophorte i Middelalderen (omtr.
8— 12. Aarh.), da Islam efterhaanden traengte

frem; men i det enkelte er dens Historie i

Blomstringsperioden dunkel. Meget tidlig (nogle

antage endog for Kr. Fodsel) blev Buddhis-
men udbredt i Nepal, og allerede o. 60
cfter Kr. skal den af Kejser Mingti vaere

indfert i Kina. Herfra overfertes den senere

til Korea og i Midten af 6. Aarh. til Japan.

Fra Nepal tnengte B. i 7. Aarh. ind i Thibet
og udbredtes i 13. Aarh. blandt Mongolerne
(om den for disse Egne serlige Form af B.

se: La mats me). I Kina, Thibet og Japan
oversattes mange af de nordbuddhistiske Skrif-

ter fra Sanskrit til vedkommende Landes Sprog,

medens den sydlige Buddhismes Kanon stadig

overleveres paa Pali paa Ceylon, i Birma og Siam.
Af den siamesiske Kanon har den nuvaerende
Konge i Siam til sit Regeringsjubilaeum (1894)

foranstaltet en samlet trykt Udgave paa 39 Bd.

Af den singalesiske Redaktion, der er endnu
mere omfangsrig, ere nu store Dele udgivne i

Europa, foment melig efter Haandskrifter fra

Kbhvn og London. Her bor isscr naevnes:

Dhammapada, udg. med latinsk Overs, af V.

Fausball, Kbhvn 1855, og Sutta-nipata, udg.

af V. Fausball, Kbhvn 1884, begge oversatte

paa Engelsk i >Sacred Books of the East«, vol.

X. Fremdeles: Vinaya, ed. by H. Oldenberg,
vol. I—V, 1879—83, overs, ssteds. vol. XIII,

XVII, XX. Blandt de ikke-kanoniske Skrifter

fortjener isaer den maerkelige Dialog, Milinda-
Pafiha, at naevnes (udg. af V. Trenckner, Kbhvn
1879, overs, i Sacred Books of the East XXXV
og XXXVI). Kilder til B.s Historie ere Maha-
vansa (overs, af Wijesinha, Colombo 1889) og

Dfpavansa (udg. og overs, af Oldenberg 1879).

Et fortrinligt Udvalg af den buddhistiske Litera-

tur i Oversaettelse paa Engelsk haves i H. C.

Warren, Buddhism in Translations, Cambridge,
Mass. 1896. Af Literatur om Buddhismen
fremhaeves foruden det under forrige Art.

naevnte: Spence Hardy, Manual of Buddhism,
London 1860, og sammes Eastern Monachism,
London 1860 (vigtige Kilder for Studiet af den
sydlige B.); T. W. Rhys Davids, Buddhism.
London 1880; Edm. Hardy, Der Buddhismus
nach alteren Pali-Werken dargestellt, Munster
1890; H. Kern, Buddhism i: Grundriss d.

indo-arischen Philologie, Strassburg 1896;
C. F. Koeppen, Die Religion des Buddha,
1—2 Bd., Berlin 1857—59 (endnu vigtig for

Studiet af den nordlige Buddhisme og La-
maismen); paa Dansk haves en let lseselig

Skildring i C. Koch, Buddha og den aeldre

Buddhisme (Smaaskr. til Oplysn. f. Kristne,

udg. af Fr. Nielsen), Kbhvn 1891; Buddhismen
i Japan Andes behandlet i G. A. Cobbold,
Religionerne i Japan, bearb. af B. Fuglsang
(ssteds, 1894). B. i Kina: Edkins, Chinese
Buddhism, London 1880. Jfr. den under Art.

Indiske Religioner og Lamaisme naevnte Lite-

ratur.

Da B. er udbredt over saa stort et Land-
omraade, taeller den et maegtigt Antal Beken-
dere, maaske omtr. '/» a' ne'e Jordens Befolk-

ning. Hvor stort Tallet er, kan umuligt naermere
angives. Nogle have sat det endog til 500 Mill.,

men naar man erindrer, at B. i Kina og Japan
ingenlunde er den eneste herskende Religion,

saa er det Mart, at dette Tal er altfor urimelig

hojt. Maaske kunde man med et rundt Tal
saette henved 400 Mill., men ogsaa herved maa
erindres, at B. mange Steder kun fremtraeder

som et tarveligt Overtraek over andre hedenske
Religioner, og blandt de mere civiliserede Ele-

menter af den estasiatiske Befolkning vinder
den ringe Tilslutning. Paa den anden Side

omvendes kun meget faa af de egentlige, orto-

dokse Buddhister til Krdm., som de ifelge deres

hele Verdensopfattelse maa anse for hojst

taabelig. I ligesaa hej Grad have naturligvis

kr. Forskere ofte undervurderet B.s Betydning,

idet de uden videre sammenlignede B. og Krdm.
Disse to Religioner kunne dog ikke maales
med samme Maal; de ere i deres Vaesen og
Oprindelse hinanden diametralt modsatte. Det
turde derfor vist ogsaa vaere forgaeves at ville

paavise en gensidig Paavirkning. Skulde en
saadan vaere mulig, da maatte den kun naermest

vaere at sage i buddhistisk Paavirkning paa
senere apokryfe Skrifter eller kr. IndQydelse i

senere Tid paa den nordlige B. Dog er heroin

kun lidet positivt godtgjort. Alle Forsog paa
at vise Sammenhaeng mellem Krdm. og B. i

de aeldste Tider ere udelukkende baserede dels

paa flygtige Ligheder i senere buddhistiske

Legender, Ligheder, som ogsaa forsvinde, naar
man soger tilbage til de aeldre Kilder, dels paa

adskillige Ligheder i Morallaeren (jfr. ovenfor).

R. Seydel's Arbejder i denne Retning Andes
bedst imedegaaede i ovennaevnte Skrift af

Edm. Hardy, Buddhismus (1890) S. 110 f. Mo-
derate europaeiske teosofiske Sekter have i vor
Tid med srerlig Forkoerlighed kastet sig over

B., i hvis ateistiske Filosofi de have set et
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Ideal, hvorimod ogsaa Krdm. skulde strsebe

fremad. Olcotts buddhistiske Katekisme (1.

tyske Udg., Berlin 1887) er en Frugt heraf;

dette Skrift har ikke blot i Europa og
Amerika vundet Tilslutning hos Folk af nega-

tivt religiest Standpunkt, men selv 1 Orienten

er det bleven grebet med Begserlighed og har
givet B. ny Vind i Sejlene. D. A.

Bode, Gnillaume, f. i Paris 1467, blev 1522
Frans I's Bibliotekar og nterede paa forskl.

Maade sin Konges Sans for Videnskaberne.
Han havde Sympati for Louis Berquin og
Bef., men vilde dog ikke bryde med Bomerk.
Han dode i Paris 23. Aug. 1540; hans Enke
og hans 4 Senner flygtede senere til Geneve.

Budolphus, se Botolphus.
Buffalo-Synoden. I Sept. 1839 landede

Prasten Joh. Andr. Aug. Grabau fra Preus-
sen med o. 1000 Lutheranere fra Thuringen,
Provinsen Sachsen, Pommern og Brandenburg
i New York. Lederen af denne Udvandring
var den senere Prasst Heinrich v. Bohr.
De indvandrede Tyskere dannede Menigheder
i og ved Buffalo, i Kanada, New York og
Milwaukee. Knudepunktet blev Buffalo, hvor
Grabau oprettede en Praesteskole (>Martin
Luther-Kollegiet<). 1845 dannede de 4 Prre-

ster: Grabau, Krause (senere i Australien),

Kindermann og v. Bohr med deres Menigheder
B.-S., som de i Beg. kaldte >Synode for den
fra Preussen indvandrede luth. K.«. Den
nye Synode kom straks i heftig Kamp med
den af indvandrede Sachsere dannede Missouri-

Synode (se d. Art.), som ikke kunde dele Gra-
baus og hans Verniers nylutherske Hejkirke-
lighed, og 1866 kom det ogsaa til et Brud
ml. Grabau og en stor Del af B.-S.s Med-
lemmer; mange af disse sluttede sig derpaa til

Missouri-Synoden. Grabau dode 2. Juni 1879
i Buffalo. 1890 horte 21 Pnester, 35 Menig-
heder og 5000 Nadvergeester til B.-S.

Bugenhagen, Johann, kaldet Pommer, var
fodt 24. Juni 1485 i Wollin (det gamle Julin)

ved Oderens Munding. Hans Fader, Gerhard
B., indtog en Plads i Stadens Baad. Kun
lidet vides om hans Barndom ; men han voksede
op til en kraftig Yngling, sund paa Sjrel og
Legeme, ogetalvorligt, religiest og seedeligt Praeg

var hans Arv fra Fsedrehuset. 1502 gik han
til Universitetet i Greifswald, hvor stcerke

humanistiske Stremninger madte ham og snart
rev ham med sig. Sprogstudiet blev for ham
en Indgang til en alvorlig Granskning af Biblen.

1503 tog han Magistergraden, og i sit 20. Aar
overtog han Styrelsen af Skolen i Treptow a.

d. Bega, som han snart heevede til en forhen
ukendt Anseelse. Isser laa de unges religiose

og ssedelige Dannelse ham paa Hjerte; han
holdt derfor jasvnlig Foredrag for dem over
bibelske Emner, og disse Foredrag besegtes

ogsaa af Klostermend og Borgere. Da han
senere opfordredes til at holde Foredragene i

Kirken, gav det Anledning til, at han modtog
Prestevielsen. 1517 blev han Lektor i det
nserliggende Kloster Belbuk. Her udlagde han
forskellige Bager af den hi. Skrift for sine Til-

herere, og den grundige Bibelkundskab, han
erhvervede sig, bidrog vaesentlig til, at han, da
Rosten fra Wittenberg naaede ham, straks er-

kendte, at Luther havde den hi. Skrift paa sin

Side. Samtidig syslede han foravrigt flittig

med sit Fsedrelands Historic, og efter Opfor-
dring af Hertug Bugislav X berejste han Pom-
mern og samlede historisk Stof, hvoraf Frugten
blev hans latinske Pommerns Krenike. Lses-

ningen af Erasmus's Skrifter havde allerede

virket meget tiltrakkende paa ham; men
Luther kendte han endnu ikke, da dennes
Skrift om Kirkens babyloniske Fangenskab
1520 kom til Belbuk. Det fremkaldte en bel
Bevolution i hans Tankegang. Selv dybt greben
af Sandheden i Luthers Ord, segte B. ogsaa at

vinde sine Omgivelser derfor. Dette lykkedes
over Forventning. Klostrets Abbed og mange
af Munkene gav med ham Sandheden jEren.

Efter at det var kommet saa vidt med B.,

havde han ikke Itengere Bo til at blive i Pom-
mern. I Begyndelsen af 1521 drog han til

Wittenberg, der i over en Menneskealder skulde
blive Skuepladsen for hans frugtbare Virksom-
hed. Hos Luther fandt han den Vejledning,

han enskede, og snart begyndte han at holde
Foreltesninger over Psalmerne, ferst for en
snevrere og siden for en videre Kreds, og disse

ForeUesninger bleve optagne med stort Bifald.

1522 indlod han sig i ^Egteskab med en Soster
til Georg Borer, og kort efter beskikkedes han
til Sognepr. i Wittenberg. 1533 tog han Doktor-
graden i Teol., og 1535 blev han teol. Prof.,

uden derfor at opgive Presteembedet. Luther
asrede han som sin aandelige Fader, medens
denne til Gengaeld skattede sin tro Skriftefader

hejt. Ved en Bsekke Skrifter gav B. vaegtige

Bidrag til Beformationens Fremme, og han
havde en Hovedandel i den farste plattyske
Bibeloverstettelse. Mserkeligst er dog hans
kirkeordnende Virksomhed. Den begyndte i

Braunschweig 1528; samme og folgende Aar
ordnede han Kirkevaesenet i Hamburg. Paa
begge Steder forfattede han Kirkeordninger
(den braunschweigske, paany udg. af Hansel-
mann 1885, den hamburgske, af Bertheau s. A.),

der ogsaa andensteds bleve vejledende. Da
han var saa naer ved det dske Biges Grsenser,

fulgte han Hertug Christians Opfordring til at

komme til Flensborg og deltage i Religions-

samtalen med Svasrmeren Melchior Hoffmann
i Apr. 1529. I L«beck opholdt han sig 1530
og atter 1531 for at bringe det evang. Kirkevsesen

paa en fast Fod i denne Stad (hans lubeckske
Kirkeordning er paany udgivet af Lubecks Pne-
ster 1877), og 1535 ordnede han de kirkelige

Forhold i sit Fsedreland Pommern. Kun nedig
lesrev han sig saa hyppig fra sin Gerning i

Wittenberg; men Hensynet til de nye evang.
Menigheders Trang maatte veere det overvejende
for ham, som for Luther og hans andre Venner.
Af sserlig Betydning blev B.s kirkeordnende

Virksomhed i Danmark 1537—39. Allerede
far hans Komme var der arbejdet paa en
Kirkeordlnans for den dske Konges Stater.

Det blev B.s Opgave at Isegge sidste Haand
paa Vserket. I Juli 1537 kom han til Kbhvn
efter indstaendig Anmodning til hans Lands-
herre, Kurfyrsten af Sachsen, fra Kong Christian

HI. 12. Aug. s. A. udferte han det ham over-

dragne hiederfulde Hverv at salve og krone
Kongen og Dronningen. 2. Sept. s. A. ind-

viede han de 7 dske Superintendenter, der nu
skulde sage at bringe Orden i de ved Greve-
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fejden og de rom.-kat. Bispers Fsengsling op-
leste Kirkeforhold. Universitetet, der var
gaaet i Staa under de borgerlige Uroligheder,
skulde atter bringes paa Fode. B. overtog
selv midlertidig Virksomheden som teol.

Prof. Et halvt Aar fungerede han endog
som Universitetets Rektor. I det hele var han
utrettelig for at skaffe baade Kirken og Hej-
skolen de bedst mulige Vilkaar, og det er
sandsynligt, at der ikke vilde vtere opnaaet
saa meget, som Tilfseldet blev, hvis B. ikke
ved sin Indflydelse hos Kongen, og ved sin

Autoritet overfor andre Myndigheder, havde
vidst at drive igennem, hvad han ansaa for

nedvendigt til Kirkens og Skolens fremtidige
Trivsel. I det hele indtog han her i Landet
en Slags overbiskoppelig Stilling, og han drog
ikke tilbage til Wittenberg, for den dske Kirke-
ordinans (paany optrykt i: H. F. Rerdam, Dske
Kirkelove I) var lovtagen paa Herredagen i

Odense i Juni 1539.

Endnu en Gang, i Foraaret 1542, besegte B.

Landet, da det gjaldt om at faa Hertugdom
mernes Kirkevassen ordnet, og paa et Mode i

Ribe bidrog han til Vedtagelsen af de saakaldte
Ribe-Artikler, et Tillaeg til Kirkeordinansen.
Samtidig indviede han Hans Tausen til Super-
intendent i Ribe Stift. Den ham selv tilbudte

Bispestol i Slesvig havde han tidligere afslaaet,

ligesom ogsaa Stillingen som >Hoved< for

Kbhvns Universitet. Til sit Kald i Wittenberg
felte han sig nemlig fortrinsvis knyttet;

men ogsaa her virkede han til Bedste for

den dske K., da han stadig stod i skriftlig

Forbindelse med Christian HI. De dske
Studenter, der besegte Wittenberg, antog
han sig paa en faderlig Maade. Efter Luthers
Dad (1546) indtraf der tunge og vanskelige
Tider for de tyske luth. Menigheder og for

Wittenberg i Sardeleshed. Efter en Belejring,

som B. har skildret, erobredes Staden af
Kejseren under den schmalkaldiske Krig. Siden
fulgte bitre Laerestridigheder, hvoraf B. smerte-
lig berertes. I sine sidste Leveaar var han
besvaeret med stor legemlig Svaghed og Af-

kraeftelse. Efter et Llv, rigt paa Arbejde, men
ogsaa rigt paa Frugter for den luth. Menighed,
dode B. 20. Apr. 1558 i sit 73. Aar (H. Hering,
Dr. Pomeranus, Joh. B., Halle 1888; O. Vogt,

Dr. J. B.s Briefwechsel, Stettin 1888). H. F. R.
Bngge. 1) Christian August B., Pnest, f.

i Mandal 11. Maj 1853, var fra 1879 pers.

Kap. og 1882—84 konst. Spr. til Petri Menighed
i Stavanger, 1887 res. Kap. til Sandsvaer, 1893
Kaldskap. til Kongsberg. Dr. theol. 1895. Han
har i laengere Tid paa Studiers Vegne opholdt
sig i Tyskland. B.s Forfatterskab omhandler
ikke blot teol., men ogsaa aestetiske, sociale,

politiske og historiske Emner. Af hans teol.

Arbejder maerkes: >Om Jesn Kristi parablerc,

>Parablerne om Guds riges hemmelighedert,
>Paradoxerne i Jesu Kristi lsereform« og »Bi-

belens krav til vor tide (Foredrag, holdte i

Kbhvn 1896). — 2) Fredrik Wilhelm Klumpp
B., Biskop i Kra., Sennesen af efternaevnte Bi-

skop P. O. B. og Sen af Rektor F. M. B., er fedt

1 Trondhjem 20. Maj 1838. Efter at have taget

alle sine Eksamina med Udnuerkelse blev ban
Universitetsstlpendiat i Teol. og begyndte at

holde Forelsesninger i nytestl. Eksegese. 1866

blev han Sognepr. i Holmestrand, men kom
allerede 1869 tilbage til Universitetet som Prof.

Dietrichsons Eflermand i det teol. Fakultet
Hans vsesentligste Livsgerning var fra nu af
viet Universitetet. B.s Forelsesninger i nytestl.

Eksegese var bygget paa et grundigt Sprog-
kendskab og udmserkede sig ved Klarhed og
Livlighed. Som teol. Lserer har han evet
megen Indflydelse paa Norges nuvaerende yngre
Prsestestand, og han har mer end nogen anden
bidraget til Fremme af et videnskabeligt ekse-

getisk Studium af N. T. ved det norske Uni-
versitet. Han var derhos en udmaerket Kateket
og ledede i 7 Aar de kateketiske 0velser ved
det praktisk teol. Seminarium. Hans store

Begavelse som gejstlig Taler og hans frem-
ragende administrative Talent ledede Tanken
hen paa ham som Bispeemne. Efter Biskop
Essendrops Dod blev han (Vaaren 1894) valgt

til dennes Eftermand paa Kra. Bispestol, en
Stilling han dog ikke lsnge flk beholde, da
han pludselig bortrykkedes 7. April 1896. —
B.s Forfatterskab er temmelig stort. Allerede
som Student begyndte han at oversaette ud-
valgte Skrifter af Luther. Dennes store Kate-
kisme, samt hans Forklaringer til Galaterbrevet
og 1 . Mosebog, foreligger saaledes 1 Oversaettelse

fra B.s Haand. Af stor Betydn. er hans eksegeti-

ske Arbejder, der alle er a flatted e i en popular
Form og har fundet megen Udbredelse og delvis

er oversatte paa Tysk. De udmserker sig alle

ved en elegant Form. Paa denne Maade naaede
B. at behandle hele den paulinske Brevliteratur,

Ap. G., Peters og Judas's Breve samt Luk.s og
Joh.s Evangelier. Sterst Fortjeneste har B.

indlagt sig ved sit Arbejde paa den norske
Bibeloversaettelse. Den Oversaettelse, der fra

hans Haand foreligger til den nytestl. Brev-
literatur og Joh. Aab., bar betegnes som
menstergyldig. — I den kirkelige Diskussion
tog B. adskillig Del, isaer som Medredaktor af
>Luth. Kirketid.< (1875—76) og siden af >Luth.
Ugeskrift< (til 1890). Han tog ogsaa Del i de
frivillige Kirkemoders Forhandlinger; saerlig ber
her nsevnes hans glimrende Ledelse af det
kirkelige Landsmode i Kra. 1895. Ved hyppige
Studierejser i Udlandet, isaer Tyskland, holdt B.

sig a jour med den teol. og kirkelige Udvik-
ling. Han var selv en Tilhsenger af Erlanger-

Skolen og som Ekseget nrermest en Discipel

af v. Hofmann. Tilslut bor naevnes, at hans
alsidige Begavelse ogsaa gjorde ham adskillig

benyttet som Stortings- og Kommunemand. —
3) Peter Olivarius B., Biskop i Trondhjem,
Sen af Provst Seren B. (d. 1794), blev fedt i

Holt 2. Dec. 1764. I sin Barndom var han
udsat for herrnhutisk Paavirkning, dels i

Hjemmet, dels hos sin Farbroder, Hans B.,

der var Forstander for Brodrene i Bergen, og
hos hvem han fra sit 11 Aar blev opdraget.

Med denne foretog han ogsaa en Rejse til

Herrnhut og stiftede Bekjendtskab med Span-
genberg. Under sin Studietid sluttede han
sig ivrig til Rationalisten Moldenhawer, men
vedligeholdt dog sine herrnhutiske Forbindel-

ser, en Dobbeltstilling han laenge indtog. Efter

at have taget Magistergraden i Filologi, ud-
nsevntes han 1787 til pers. Kap. hos sin Fader
i Vanse, men tiltraadte ikke, da han snart

efter flk Universitetets Kaldelse til Skuldelev
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paa Sjcelland. 1790 segte han (uden Faderens

Vidende?) om dennes Forflyttelse og om
selv at blive hans Eftermand i Vanse Sogne-
prsesteerabede, hvortil han udnaevntes 29. Okt.

s. A. Han sluttede sig her til Hcrrnhuteme
og deltog i deres Konventikler. I herrnhutisk

Aand skrev han sin Kirkepostille (1790), der

blev oversat paa Tysk og Finsk. 1796 forfattede

han en rationalistisk Afhandi. de perversitate

humana morali, der indbragte ham Doktor-
titlen fra Gottingens Universitet. Denne hans
Dobbeltstilling paadrog ham fra enkelte Hold
berettiget Kritik, uden dog synderlig at rokke
hansTillid i Menigheden. 1797 undlod han efter

Menighedens 0nske at modtage Eker Sognekald,

hvortil han var udnaevnt. 1799 forflyttedes

han som Sgpr. til Trinitatis Kirke i Fredericia.

Her skrev han Oversaettelser og Forklaringer

til flere nytestl. Skrifter, alt i rationalistisk

Aand. After 1803 at vsere bleven Provst i Elbo
Herred udnsvntes han 30. Dec. s. A. til Biskop
i Trondhjem, hvortil han indviedes af Biskop
Balle ved den store Bispeordination i Frue K.

i Kbhvn 10. Maj 1804. — Under Begiven-

hederne i Norge i og efter 1814 spillede B. en
vis Rolle. Han var en fortrolig Ven af Chri-

stian Frederik, med hvem han stod i stadig

Breweksling. Efter Prinsens Opfordring skrev
B. et Udkast til en Grundlov. Af Rigsfor-

samlingen paa Eidsvold var B. ikke Medlem,
men var dog nrervserende som Prinsens Raad-
giver. Han blev derimod Medlem af det 1.

overord. Storting 1815—16 og var President i

Odelstinget. Fra ferst af blev han som Chri-

stian Frederiks Ven betragtet med Mistanke af

Karl Johan; men Forholdet blev snart bedre,

og ved Kroningen i Trondhjems Domkirke 1818
udferte B. Salvingen, samt holdt sin bekendte
politiske Praediken, der bevirkede et Oplob i

Byen. Paa sine gamle Dage kunde B. vanskelig

visitere overalt i Stiftet paa Grund af Sten-

smerter. Han segte derfor Afsked 1842, men
levede til 6. Dec. 1849. — Som Biskop virkede
B. isa:r for Skolevssenets Forbedring. Han
var en lard Maud og en stor Original; sjerlig

var han kendt for sin skarpe Tunge. Paa sine

gamle Dage bred B. fuldstsndig med sin

rationalistiske Fortid og sluttede sig atter til

Hermhuterne. En Tidlang var han Viceprseses

og Praeses for Videnskabsselskabet i Trondhjem
(D. Thrap, Bidrag til den norske K.s Hist, i

19. Aarh., 2. Samling, Kra. 1886). A. B. —
4) Samuel B., norsk Prest, f. 1605, kom fra

Bergens Skole 1622 til Kbhvn som Student.

I Studenteraarene skrev han det aandelige

Digt: >Sjselens hjertelige Samtale med sin

Brudgom<, senere det opbyggelige Skrift : »Sjse-

lens faste Borg er Jesu Naade< (1649, 2. Opl.

1696) og Rimvaerket: •Etliices Christians 1.

— 3. Part om adskillige Fugles, Dyrs og Fiskes
Natur og Egenskab udi dske Viser og Rim,
med aandelige Betsnkninger artig summon-
skreven. (1663). Han skal vsere dod 1663.

Bugaeer (Ester 12, 6) kaldes Jcidefjenden

Haman; Bensevnelsen er formentlig en Fejl-

tagelse for Agagaer.

Buhl, Frants Peter William, dsk Teolog,

er fadt i Kbhvn 6. Sept. 1850. 1868 blev han
Student, 1874 teol. Kand. 1876—78 studerede
han i Udlandet, saerlig i Leipzig og Wien, esterl.

Filol. og gltestl. Teol. 1878 vandt han i Kbhvn
den filos. Doktorgrad for en Afhdl.: >Bidrag
til den arab. Graramatik med udvalgte Text-

stykker af esh-Shaflac. 1880 blev han midler-

tidig Docent i det teol. Fakultet og 1882
ordentlig Prof, i Teol. med det gl. T. som
Hovedfag. 1887—89 var han Medlem af det

kirkl. Raad. I Foraaret 1889 tiltraadte han en
Studierejse til Grekenland, ASgypten, Palestine

ogTyrkiet, og 1890 fulgte han en Kaldelse til

Leipziger-Universitetet som Prof. Fr. Delitzsch's

Efterfelger. Ved hans Bortgang meddelte det

teol. Fakultet i Kbhvn ham den teol. Doktor-
grad. Foruden mindre Skrifter: >Om Prsedi-

kerens Bogc (1886), >Om Jobs Bog. (1887),

>Gennesaret So og dens Omgivelser< (1889),

har han udgivet en udferlig Fortolkning til

Profeten Jesaja (1889—93), »Den gltestl. Skrift-

overlevering< (1885), >Jerusalem paa Christi

og Apostlenes Tid< (1886), >Pahestina i kort-

fattet geograflsk og topograflsk Fremstilling<

(1890), >Det israelit. Folks Historie. (1893, 2.

Opl. 1893) og >De messianske Forjsettelser i

det gl. T.< (1894). Desuden har han til den
dske Overs, af H. L. Stracks >Hebr. Formlaere«
fejet en kort Fremstilling af den hebr. Syntaks
og udgivet den belt omarbejdede 12. Udg. af

Gesenius's hebr.-tyske Leksikon (Letpz. 1895).

Buk, se Offer.

Bukki (4 Mos. 34, 22), fornem Mand af Dans
Starame. En Yppersteprest bar samme Navn
(1 Kren. 6, 5).

Bukkija (1 Kren. 25, 4), en af Sangerne paa
Davids Tid.

Bui (1 Kong. 6, 38), den 8. jodiske Maaned
i Aaret. Det salomoniske Tempei blev fterdigt

i Maaneden B.

Bulgarerne, et finsk Folk, der satte sig fast

i de af Slaver beboede Egue mellem Donau og
Savas Munding, tog de undertvungne Slavers

Sprog og smeltede i Tidens Lob sammen med
disse. De modsatte sig lsenge Krdm.s Ind-
forelse, men 864 lod deres Fyrste, Bogoris
(Boris), d. 888, sig ved Daaben optage i den gr.

K., maaske vaesentlig af politiske Grunde. En
Tidlang saa det ud, som om B. vilde bryde med
Gr. og slutte sig til Pavedommet, men de ved-
bleve dog, efter nogle Svingninger, at vserc et

Led af den gr. K. 1393 blev det bulgariske

Patriarkat opheevet, og B. stod da, iige til vore
Dage, under Patriarkatet i Konstantinopel. Se
Bulgarien.

Bulgarien, en Stat paa 99,276 Kv. Km. med
o. 3'/, Mill. Indbyggere, udger nu et selv-

stsendigt Rige under Sultanens Overhejhed.
Naesten alle de Indbyggere, som ikke ere
Tyrker, tilhore den ortodokse bulgariske K., og
have, siden Sultanens Ferman af 27. Febr. 1870,
dannet en selvstsndig Kirkeafdeling under en
Eksark, hvis Valg skal stadftestcs af Sultanen
og godkendes af Fyrsten af B. ved en til

Folket rettet Proklamation. Patriarkatet i

Konstantinopel har dog ikke anerkendt den
bulgar. K.s Selvsbendighed, og paa en Synode
1872 i Konstantinopel bleve Bulgarerne er-

kherede for at veere Skismatikere ; men ikke
alle de autokefale gr. Kirker vilde godkende
denne Beslutning. 4. Febr. 1883 blev der ud-
arbejdet et Eskarkal-Statut for den bulgar. K.,

som fik den daveerende Fyrstes, Alexanders,
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Sanktion. Ifelge dette tilkommer den everste

Ledelse af B.s K. den hi. Synode og Eksarkal-
Raadet. Den bl. Synode samles som Regel
hvert Aar efter 2. Sendag efter Paaske ; den be-

staar af Eksarken af Sofia og 4 Biskopper.
Den vaelger nye Biskopper, afger alle Sager,

som vedrere Troen, Ssederne og den kirkl.

Liturgi, og er den hejeste Myndighed i /Egte-

skabssager og Stridigheder ml. Gejstlige. Eskar-
kal-Raadet bestaar af Eksarken og 6 LtegmtEnd,

der vaelges af Folket og Prasteskabet; det har
Opsyn med Skoler, Kserlighedsgerninger, For-
valtning af K.s Formne osv. og trseffer ogsaa
Afgorelser om den privatretlige Side af iEgte-

skabstvistigheder. B. bar nu (1898) 10 Bispe-

demmer.
Bull, George, eng. Biskop, blev fedt i Wells

25. Marts 1634. Han studerede i Oxford, blev
1705 Biskop af St. Davids og dade 17. Febr.

1710. Hans betydeligste Skrift er Defensio

ficlei Nicena (1685), i hvilket han efterviste,

at Troen paa den treenige Gud er langt seldre

end Synoden i Niksea. Hertil sluttede sig

senere Judicium ecclesiae primitive (1694), der
er rettet mod Episcopius, og Primitiva et apo-
stolica traditio, rettet mod Daniel Zwicker. En
rom.-katolsk Synode i St. Germain udtalte det

fr. Prasteskabs Paaskennelse af >den store

Tjeueste, den anglikanske Biskop . bavde vist

K. ved at godtgere Nedvendigheden af Troen
paa Kristi Guddomc B.s samlede Skrifter ere

udgivne i 7 Bd. af Burton (Oxford 1827).

Bulla in Coena Domini, se Skertorsdags-
bulle.

Ballarium er Navnet paa en Samling af

pavelige Buller. Gregor XIII og hans Efter-

folgere, Sixtus V og Clemens VIII, havde i

Sinde at udgive en officiel Samling af alle de
pavelige Konstitutioner og synodale Forskrifter

om den kirkl. Disciplin, der ikke allerede vare
optagne i den kanoniske Lovbog, for at denne
Samling, som en Liber Septimus, kunde danne
den sidste Del af Corpus juris. En saadan
Samling forelaa trykt 1598, men den officielle

Godkendelse udeblev. Der var imidlertid fra

Midten af 16. Aarh. udkommet fl. private Sam-
linger, som indeholdt fl. eller fterre pavelige

Buller og Dekreter, og efter mindre Tillob til et

B. havde den romerske Jurist, Laertius Cheru-
bini, 1586 i Rom udgivet det fiarste B. Romanum,
der indeholdt 922 pavelige Kundgerelser fra Leo
I indtil Sixtus V. 1617 besorgede Cherubini en
ny Udgave, der gik til Paul V. Hans Son,

Angelus Maria Cherubini, Benedictiner paa
Monte Cassino, fortsatte Samlingen til Urban
VIII; denne Udgave udkom 1643 i 4 Folio-

bind. 1672 og 1699 kom der nye Fortssettel-

ser, men dermed gik Arbejdet paa denne Sag
i Staa i Rom. 1727 blev det taget op i Luxem-
burg, og saaledes fremkom Magnum Bullarium
Romanum a B. Leone usqve ad S. D. N. Bene-
dictum XIII i 8 Foliobind. Denne Samling
blev senere ved teldre og nyere pavelige Kund-
gerelser bragt op til at fylde 19 Bd. En
endnu udferligere Samling blev paabegyndt af

Carlo Coquelines i Rom; hele Vaerket fore-

ligger i 14 Bd. (Rom 1739—48) og gaar til

Benedict XIV (1740). Denne Paves talrige

Kundgerelser udkom derpaa (1754—58) soerskilt

i 4 Bd. I nyere Tid har Advokaten Andrea

Kirke-Letaiion for Norden. L

Barberi, ved Hjtelp af Spetia, Segreti og andre,
udgivet en Samling, der gaar fra Benedict
XIVs Efterfolger, Clemens XIII, til Pius VIII

(Rom 1835—56). Hertil er der senere fejet

en Samling af Gregor XVI's Kundgerelser,
og i Prato er der (1843—67) i 10 Foliobind
udkommet en samlet Fortsaettelse til Coque-
lines's V«rk (Continuatio Bullarii Romani),
der gaar fra Benedict XIV til Pius VIII's

Dad. Det nyeste og udferligste B. er Hard.
Gaude's, som begyndte at udkomme i Torino
1857 i stor Kvart; indtil 1876 var der ud-
kommet 22 Bd., som gaa til 1730. Det lader
dog en Del tilbage at onskc i Retning af
Nejagtighed og Kritik. Af disse storre Sam-
linger foreligger der forskl. Uddrag, og de store

Munkeordener(Fransiskanerne, Dominikanerne,
Benedictinerne, Jesuiterne, Karmeliterne osv.),

Propagandaen, Klostret Monte Cassino og Peters-

kirken have beserget saerlige Samlinger af de
pavelige Aktstykker, der vedrere dem. End-
videre har i den nyeste Tid navnlig den fr.

arkaeol. og hist. Skole i Rom begyndt Udgivel-

sen af enkelte Pavers Buller (Registre). Fr. N.
Bulle (bulla). Ordet B. betyder egentlig

en Kapsel, derpaa det i en Kapsel indesluttede

Segl af Bly (eller Guld), der blev hsngt ved
visse pavelige Kundgerelser og gav disse Gyldig-

hed; og endelig disse Kundgerelser selv. Som
oftest, dog ikke altid, blive de vigtigste pave-

lige Kundgerelser udfcerdigede in forma bulla;,

de mindre vigtige in forma brevis (se Art.

Breve). Sproget i B. er Latin. En B. ud-
fsrdiges paa sterkt Pergament, indtil for kort

Tid siden (se nedenfor) med gl. Skrifttrak

(hvorfor der i Reglen medfulgte en Kopi med
saedvanlige Skrifttrak). Den har i Overskriften

Pavens Navn uden Tal (t. E. Leo, ikke Leo
XIII) og Betegnelsen: episcopus serous servo-

rum Dei. Derpaa felger Adressen : dilecto filio

(eller en anden Tiltale) salutem et apostolicam

benedictionem. Naar Adressaten ikke naevnes,

felger efter Ordet Dei: In perpetuum eller:

In aternam rei memoriam. Bullen betegnes

efter dens ferste Ord, t. E.: Unam sanciam,

Exsurge Domine, Unigenitus. I tidligere Tid
blev en B. hyppig underskrevet af Kardina-

lerne, senere tilfaldt Underskriften som oftest

Prodataren. B. udgaar ssedvanligvis fra det

apostolske Kancelli (cancellaria apostolica) ; den
indeholder nu Angivelse af det Sted, hvor den
er udstcdt, af Aar, Maaned, Dag og Pavens
Regeringsaar. Leo XIII har ved et Motupro-
prio af 9. Dec. 1878 bestemt, at de gl. Blysegl,

for Nemheds Skyld, herefter kun skulle be-

holdes ved B., der omhandle >Collationer,

Erectioner eller Dismembrationer af storre

Beneflcier, som ere forbeholdte Paven, og ved

B. om andre hejtidelige Akter af den hi. Stol«.

Ved alle andre B. skal et nyt, redt Segl (med
Peters og Paulus's Billede, omgivet af ved-

kommende Paves Navn), trykt paa selve Perga-

mentet, aflese de gamle Blysegl, og den sted-

vanlige lat. Skrift skal trade i Steden for de
gamraeldags Skrifttnek, der tidligere bleve

brugte. Fr. N.

Bulle, den gyldne (bulla aurea) er Navnet
paa Karl IV's Bestemmelser paa Rigsdagen i

Nurnberg og Metz 1356 om det tyske Kejser-

valg. Benrevnelsen stammer fra det kejserlige

27
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Guldsegl. Se J. D. Olenschlager, Netie Erlau-

terung der guldenen B. (Frankf. 1766).

Bollinger, Heinrich, schwcizersk Reforma-
tor, fadtes 18. Juli 1504 i Bremgarten i Kan-
ton Aargau. Hans Fader var Prtest, men gik

senere over til Reformationen og segtede Hein-
richs Moder; Sonnen fik en god, men streng

Opdragelse og omtaler stedse sine Foraeldre

med iErbedighed. Han studerede i K61n, men
Studier af Kirkefsedrene og den hellige Skrift

og Paavirkningen af LuthersSkrifter(sserlig >Om
Kirkens babylon. Fangenskab<) forte til Brud
med Papismen, saa ban, da han 1522 kom til-

bage, ikke vilde vsere Prsest, men overtog en
Skolevirksomhed i Kappel i 6 Aar (1523—29).
Her medvirkede han til Reformationens Ind-

ferelse (1525—26). 1528 traf han Zwingli paa
Religionssamtalen i Bern, og da Reformationen
ogsaa sejrede i hans Fedeby, overtog han 1529
en Prestestilling der, til han, efter Slaget ved
Kappel 1531, flygtcde til Zurich, hvor han blev
Zwinglis Efterfolger og Prsest ved Gross Mun-
ster. Han rejste en kraftig og sejrrig Mod-
stand mod den rom.-kat. Reaktion i Zurich
efter Katastrofen ved Kappel; i Forbindelse
med Leo Jud udarbejdede han en ny >Pre-

diger- und Synodalordnung« ; selv en dygtig Prae-

dikant indrettede han en Skole til Uddannelse
af Prsedikanter, var utrsettelig i Sjselesorg, paa
sin Post ogsaa naar Pest haergede Byen, og vandt
efterhaanden almindelig Agtelse og Kierlighed.

Mod Luther, Brenz og Joh. Faber forsvarede

han ivrig Zwinglis Nadverlsere, om end i mere
positive Udtryk, og krydsede Bucers Enigheds-
bestrsebelser ved at modsactte sig Wittenberger-
Konkordien 1536; for den > forste helvetiske

Konfession< fra samme Aar var han ligeledes

Hovedmanden. Fremdeles aftattede han sammen
med Calvin, til hvis Prsedestinationskere han
efter nogen Vaklen havde sluttet sig, 1549
Consensus Tigurinus, og endelig er han ogsaa
Ophavsmand til den >sidste helvetiske Kon-
fession<, som han affattede 1562 af personlige

Grunde, som en Slags Testamente; men paa
given Foranledning offentliggjordes den 1566
og blev underskreven af alle schweizerske
Reformationskirker undtagen Basel, der forst til-

traadte den senere. B.s Stilling til Staten var
noget anderledes end Zwinglis ; han vilde ikke
give sig af med politiske Sager, og overdrog
gerne Staten den ydre Forvaltning af Kirken,
naar kun de indre Anliggender og Ordet vare
Trie. Han dode 17. Sept. 1575. Hans Skrifter

og skriftlige Efterladenskaber ere meget talrige.

Hans >Schweizerchronik< er delvis udgivet af
J. J. Hottinger og H. H. Vogelin, 3 Bd., 1838
—40 (C. Pestalozzi, H. B., 1858). J. P. B.
Buna (1 Kron. 2, 25), en fornem Mand af

Juda Stamme.
Bond, evangelischer, er Navnet paa en

Forening til Vsern for de tyske Protestanters
Interesser, stiftet paa Prof. Willibald Beyschlags
Tilskyndelse paa et Mode i Erfurt 5. Okt.
1886. 15. Jan. 1887 udgik der et offentligt

Opraab om Tilslutning til Foreningen ; det var
underskrevet af 243 Protestanter, forholdsvis
faa fra konservativ Side. I Lobet af kort Tid
fik Foreningen 10,000 Medlemmer; en Tredje-
del af disse var Pnester. 1887 holdtes det
forste Aarsmede i Frankfurt a. M., senere har

der vseret Moder i Duisburg (1888), Eisenach

(1889X Stuttgart (1890), Kassel (1891), Speier
(1893), Bochum (1894), Zwickau (1895), Darm-
stadt (1896) og Krefeld (1897). Foreningen vil

paatale og modarbejde enhver offentlig Uret,

der begaas mod de tyske Protestanter, be-
kaempe Romerk. i Blade og Smaaskrifter og
yde materiel Understettelse, navnlig til syge og
foraldrelose Born i Diasporaen. Fra ultramon-
tan Side blev Foreningen heftig angrebet, og
1890 udstedte de tyske Biskopper, som vare
samlede i Fulda, et Hyrdebrev imod den. Nu
(1897) taller den over 100,000 Medlemmer.
Bundekesh (Bundahish), et parthisk teol.

Skrift fra Middelalderen, er skrevet paa Pehlevi

(Parthisk), en Blanding afAramaisk ogMellem-
persisk, hvis Vanskelighed yderligere forages

ved det mangelfulde Alfabets flertydige Bog-
stavtegn; en fuldstaendig Tydning afB. er der-

for ikke naaet endnu. De forste Haandskrifter
af B. bragtes til Europa af du Perron og Rask
(se Art. Avesta); af disse er Rask's det seldste

og fuldsttendigste (nu paa Univ. Bibl. i Kbhvn,
udg. i Facsimile af Westergaard). — Bunda-
hish betyder Grundskabelse, saa kaldet efter

1. Kap., som indeholder Verdens Forhistorie.

Vserkets Plan har veeret en fuldstendig For-
teelling om Verdenslobet, set under Synspunktet
af Kampen mellem Ormuzd og Ahriman, fra

Kampens Begyndelse i Tidernes Morgen gennem
hele dens Forleb i Natur- og Menneskelivet til

dens Afslutning med Ormuzd's fuldkomne Sejr,

det ohdes Tilintetgorelse og Verdens Fornyelse.

Kun de forste Kapitler og det oprindelige Slut-

ningskap. XXX (Eskatologien) giver os dog ud-
forligere Besked om disse Ting; Bogens Midte
er fragmentarisk og indeholder mest geografiske

og naturhist. Betragtninger. De brugbare Styk-

kers Vserdi er saa meget storre, som det maa
antages, at de gaa tilbage (maaske som ligefrem

Ovcrssettelse) til en tabt Del af Avesta, Ddmdfld
Nosk, om hvilken vi vide, at den havde netop
et saadant Indhold. Forsaavidt er B. altsaa at

betragte som Kildeskrift, og dets Teologi som
identisk med Avestas (se Art. Iranisk Religion).

Iovrigt er B. et sent Skrift, i sin ntervserende

Redaktion vistnok fra 9. Aarh. , i hvert Fald senere
end Muhammedanernes Optneden i Persien. De
seldste Manuskripter ere fra 14. Aarh. — Den
brugbareste Udgave af B. er Justis (Leipz.

1868) med persisk Transskription, Gloser og
tysk Overs. Andre Overs, skyldes Windisch-
mann (Zoroastrische Studien, Berlin 1863) og
(den bedste) West (i Sacr. Books of the East,

V, hvor Indledningen giver B.s Literaturhist,

jfr. Grundriss d. iran. Philol. II, 98 f). West
har ssteds og i S. B. E. XVIII og XXIV om-
talt og oversat de vigtigste andre religiose

Pehlevi-Tckster (mserk blandt disse: DadistSn,

Minokhard, Bahman Yasht og Shflvast Id

Shayast). E. L.

Bungener, Laurence Louis Felix, ref. Pnest
og Romanforf., blev fedt i Marseille 29. Sept.

1814, studerede Teol. i Geneve, var 1843—48
Rektor for Gymnasiet i denne By, men levede
efter Revolutionen 1848 vsesentlig som Forf.

Han er Skabcr af den hugenottiske Roman
(>Un sermon sous Louis XIV*, *Trois sermons
sous Louis XV<, >Julient osv., overs, paa Dsk
og Sv.) og har desuden skrevet en BiograO af
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Calvin (dsk. Overs. 1877), en Skildring af Trlden-
tiner-Konciliet (Paris 1847; 2. Udg. 1854), >Tre
Dage af en Faders Liv< (dsk. Overs. 1875) >Kri-

stus og vort Aarhundrede< (dsk. Overs. 1856)

og fl. Skrifter mod Romerk. og dens Propa-
ganda. Han dode 14. Juni 1874.

Bnnkeflod, Hans Christian, dsk Freest, blev

fodt i Odense 30. Juni 1761; hans Efternavn
stammer fra en Landsby i Skaane, hvor hans
Tipoldefader var Prsest. Som Student var han
en Tidlang Amanuensis paa det kgl. Bibliotek

i Kbhvn og Medlem af det litersere Selskab,

der samledes paa Ostergade hos Konferensraad
Ryberg. Som saadan skrev han (1783) sine

>Viser for Spindeskolerne<, der gjorde megen
Lykke. 1784 blev han teol. Kand., og Aaret
efter optraadte han med >Hans Kristians samt-
Iige Vterker, Vers og Prosa«, en maadelig Efter-

ligning af Matthias Claudius's »Wandsbecker-
Bote<. S. A. tog han Del i den liturgiske

Fejde. der udbred efter Bastholms liturg. For-

slag (se S. 237). 1787 blev han resid. Kap. i

iEroskobing, og 1789 udgav han >Forsog til

gudelige Psalmer<, der fandt saa stor Paasken-
nelse, at B. 1790 blev resid. Kap. ved St. Hans
i Odense og Sognepr. i Hejby. 1799 blev han
Sognepr. ved St. Hans. Han dede 2. Febr.

1805. 6 af hans Psalmer fandt Optagelse i

>Evgl.-chr. Psbog«, og 2 af disse gik over i

Roskilde Konvents Psbog (Nr. 242 og 385).

Bunni (Neh. 9, 4), en Levit efter Eksilet,

muligvis den samme, der var med til Pagtens

Besegling (Neh. 10, 15).

Bunsen. 1) Christian Carl Josias v. B., blev

fedt 25. Aug. 1791 i Corbach i Fyrstendemmet
Waldeck. 17 Aar gl. kom han som Student til

Marburg, senere til Gottingen. Under den sidste

Del af Studietiden i Gottingen havde han vaeret

Huslaerer for den rige amerik. Kebmand Astors

Sen, William Backhouse A., og med ham gjorde

han Rejser til fl. af Knudepunkterne for det

aandelige Liv i Tyskland. I Munchen, hvor
han laerte Jacobi, Schelling og Fr. Thiersch at

kende, studerede han Persisk; da han 1813 var

vendt tilbage til GSttingen, studerede han andre
esterl. Sprog. 1815 var han med Brandis i

Kbhvn, hvor han til sin Forbavselse maerkede,

at >allerede paa den anden Side af Elben for-

svinder den hellige Begejstring for Faedrelandets

(a: Tysklands) fiaelles Sag«. Fra Kbhvn tog han
til Berlin, hvor han levede saramen med Nie-

buhr og Schleiermacher, fast overbevist om, at

>Preussen er det sande Tyskland «. Efter en
Tidlang at have studeret Arabisk i Paris kom
han til Rom for at fortssette Studierne. Under
Samlivet der med Richard Rothe, den preussiske

Gesandtskabspraest, og ved Friedrich Wilheim
Ill's Beseg i Rom 1822, vaktes og naeredes hans
Interesse for de gl. Liturgier og den tyske

Psalmedigtning. Den preuss. Konge, der selv

havde stark liturgisk Interesse, udnaevntc 1822
B. til Legationsraad og Chargi d' Affaires; 1828

blev B. preuss. Gesandt, og i denne Stilling

udfoldede han en betydelig Virksomhed. Han
fik som Preussens Repraesentant Lejiighed til

at gribe ind i de kirkepolit. Kampe; sammen
med R. Rothe udarbejdede han en Liturgi for

den tysk-protest. Gudstjeneste paa Capitolium
og samlede den >Gesang und Gebetbuch* (1833;
ny Udg. 1846), der endnu bruges der. 1839

blev han Preussens Gesandt i Bern; 1841 blev
han af Friedrich Wilheim IV kaldet til Berlin

for at fere Forhandlingerne om det anglo-
protest. Bispedemme i Jerusalem, og da den
Sag var iykkelig gennemfert, blev han preuss.

Gesandt i London. I denne Stilling blev han
indtil April 1854, og under Opholdet i Eng-
land fik han Betydning som Mellemmand ml.
den tyske og den eng. Teol. Lidt efter lidt

opgav han sin oprindelige protest. Ortodoksi
for en bredkirkl. Nyrationalisme. Fra London
flyttede han til Heidelberg, og derfra udsendte
han Skriftet: >Die Zeichen der Zeit< I—II

(1855), der gar Front mod Ultramontanismen
og den protest. Ortodoksi, navnlig Stahl. Senere
udgav han: >Gott in der Geschichte oder der
Fortschritt des Glaubens an eine sittliche Welt-
ordnung< I—HI (1857—58 f.), der er helliget

>Fyrster og Folk«, og begyndte (1858) Udgivel-

sen af >Vollst. Bibelwerk fur die Gemeinde«,
der 1870 forelaa afsluttet i 3 Afdelinger og 9.

Bd., navnlig ved Prof. J. H. Holtzmanns Ar-
bejde paa Grundlag af B.s Udkast. Allerede

28. Nov. 1860 dede B. nemlig i Bonn. Han
har, foruden de allerede naevnte Beger, skrevet:
• Aegyptens Stelle in der Weltgesch.i I—VI
(1844—57, ogsaa i eng. Overs.); »Die Verfassung
der K. der ZukunfU (1845); Hippolytus and
/lis age I— II (London 1852, ogsaa paa Tysk),

der i ny Bearbejdelse er optaget I Christianity

and Mankind I—VII (London 1854); en Del
af dette Vserk er Analecta Ante-Nicama, en
Samling liturgiske Aktstykker, der har blfvende
Vserd (C. C. J. Freiherr v. B., aus seinen Brie-

fen und nach eigener Erinnerung geschildert

von seiner Witwe. Deutsche Ausg. von Fr.

Nippold I—III, Leipz. 1868 f.). — 2) Ernst v.

B., foregaaendes Sen, f. 1819, preuss. Kammer-
herre, har fortsat Faderens religionsfllos. og
religionshist. Forf.virksomhed og skrevet: >Die
Einheit der Religion < I (Berlin 1870); The
chronology of the Bible (London 1874); >Die
Ueberlieferung, ihre Entstehung und Entwicke-
lung< I—II (Leipz. 1889); >Die Rekonstruktion
der kirchl. AutoritaU (Leipz. 1892). Fr. N.
Banyan, John, eng. Nonkonformist, Sen af

en fattig Kedelflikker, blev fodt i Elstow i

Naerh. af Bedford 1628. 16 Aar gl. traadte

han ind i Parlamentets Hser, men 1648, da
Haerene bleve opleste, kom han tilbage til sin

Hjemstavn og giftede sig med en fattig Pige,

der ikke bragte ham anden Medgift end 2
Andagtsbeger : >Den simple Mands Vej til Him-
len< og >Gudsfrygtighedens Ovelsec Dengang
var han en lystig Svend, der bandede og viide

more sig, men ved sin Hustrus Paavirkning blev

han mere og mere alvorlig, og under haarde
indre Kampe sluttede han sig til Nonkonformi-
sterne i Bedford. 1655, efter sin Hustrus Ded,
flyttede han til Bedford og ernaerede sig der
som Kedelflikker; men baade i denne By og
andensteds, hvorhen hans Profession forte ham,
pra-dikede han, ofte med skarpe Angreb paa
Kvaekernes Mystik, og 1656 skrev han en Bog
mod dem. Da Restaurationen gik strengt

frem mod Nonkonformisterne, blev det vanske-
ligt for Kedelflikkeren i Bedford at fortssette

Praedikantvirksomheden, og 1660 biev han
famgslet under en Gudstjeneste. Dommeren
vilde gerne have givet ham fri, hvis han kun

27*
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havde villet love at here op med sin Pnediken;

men det vilde B. ikke. 1666 kom ban dog ud
af Fsengslet, men da han straks optraadte som
Ordets Forkynder, blev han efter nogle Ugers

Forlob fsengslet paany og sad saa i Fsngsel

til 1672. Kort for sin Fsengsling havde han
giftet sig igen, og for at tjene Bredet til sin

Hustru og sine 4 Born af det farste yEgteskab

lavede han i Fsengslet Strompe- og Skobaand,

men tillige udfoldede han en rig Forfatter-

virksomhed. Den beramte The Pilgrims Pro-

gress (Pilegrimmens Vandring) skal, ifolge de

nyeste Oplysninger (jvfr. Browns Facsiraileudg.,

London 1893) ikke skrive sig fra denne Tid,

men fra et senere 6 Maaneders Ophold i

Ftengsel 1675; forste Del af Bogen blev udgiven

1678, helt forelaa den farst 1679. Denne alle-

goriske Heltedigtning om Naaden er bleven en

af Verdens mest udbredte Andagtsboger; der

foreligger af den ikke mindre end 258 eng.

Udgaver og 82 Overs, (paa Dsk allerede 1704f.,

sidst 1890; paa Sv. 1727). Da B. 1672 kom
ud af Fsengslet, blev han Praast ved den non-

konformistiske Kirke i Bedford, og bans By
som Praedikant var i stadig Stigen. Han flk

det ene Tilbud efter det andet, men afviste dem
alle; ogsaa den Haand, der 1687 blev rakt ham
af Jakob II, som vilde knuse den eng. Hoj-

kirke ved Hjaelp af de rom.-katolske og Non-
konformisterne, naegtede han at modtage. 31.

Aug. 1688 dede han i London af en hidsig

Feber. Kort efter hans Dad udgav hans Ven
Charles Doe en samlet Udg. af hans Skrifter

(I— II, London 1692); 1853 udkom der i Lon-
don en ny fuldstwndig Udg. i 3 Bd. (J. A.

Froude, B., London 1880; J. Brown, J. B.,

his Life, Times and Work, London 1885;

Taine, Den eng. Lit.s Hist., dsk Overs., II,

428 f.). Fr. N.

Buonarroti, se Michelangelo.

Burchard af Worms, d. 20. Aug. 1025, var
farst Prsest i Mainz; 999 blev han Biskop i

Worms. Han var en dygtig Biskop, der op-

bjalp sin Bispeby baade i timelig og aandelig

Henseende. Han byggede nye Mure om Byen,

og 1016 indviede han den nye Domkirke, han
havde opfort. En Samling af Kirkelove, som
skyldes ham og et Par af hans Venner (Biskop

Walter af Speier, Provst Brunich af Worms
og Abbed Olbert af Gembloux), fandt stor Ud-
bredelse baade i Italien og i Tyskland.

Burckhardt, Jakob, schweizersk Kulturhi-

storiker, f. i Basel 25. MaJ 1818, d. der 8. Aug.
1897. Efter at have studeret Teol. og Hist,

i sin Fodeby blev han Prof, i Hist, og Kunst-
hist. ved dens Universitet, kom derpaa til

Zurich som Prof, ved den nys oprettede poly-

tekniske Skole, men vendte snart efter tilbage

til Basel. Han har bl. a. skrevet Monografler

om Andreas af Krain (Basel 1852) og Constan-
tin den store (Basel 1853; 2. Opl. 1881); •Gesch.

der Renaissance in Italien< (Stuttg. 1867; 2.

Opl. 1878) samt det ypperlige Vserk >Die Kul-
tur der Renaissance. I—II (Basel 1860 ; 3. Opl.

ved L. Geiger 1877), der er hans Hovedvaerk.
Han bar ogsaa udgivet en meget brugt >Cice-

rone< (Leipz. 1855; 5. Opl. 1884) med kort-

fattede paalidelige Oplysninger om Italiens

Kunstvcerker.

Burdeaja (Baradaeus), Jakob, se Jakob.

Bureus, Johannes Thomae, sv. Autodidakt
og Polyhistor, fadtes i Akerby i Upland 15.

Marts 1568. Som ganske ungt Menneske stu-

derede han isser Klassikerne og Hebr., senere

kastede han sig over de andre esterl. Sprog
og Teologien, og samtidig fordybede ban sig i

Geometri, Astronomi, Mekanik, Kemi og Sverigs

Arkaeologi; et Stykke af en Poet var han
ogsaa (hans Runa Redux er en leerd mystisk
Digtsamling). 1590 blev han ansat i det kgl.

Kancelli, 1593 var han Upsalamadets Sekretaer.

Derpaa blev han Lserer for Gustaf Adolf og
1609 Rigsarkivar samt Forstander for Sverigs

Antikviteter og for det kgl. Bibliotek. Som
Teolog var han Mystiker og i hej Grad hen-
given til kabbalistiske Grublerier. Han mente
at kunne udregne den Dag, paa hvilken Ver-

den skulde gaa til Grunde; det skulde efter

hans Mening vsere en Efteraarsdag. Men Apo-
tekeren Simon Wolimhaus i Upsala, der ogsaa
var et Stykke af en kabbalistisk Mystiker,

paastod, at B. havde regnet fejl, og at Verdens
sidste Dag farst vilde komme Foraaret efter

den af B. angivne Efteraarsdag. Herover blev

B. meget forbitret, og han og W. indgik en
Overenskomst om, at W. skulde have B.s

Gaard i Upsala, hvis Verden ikke forgik i

det Efteraar, han havde forudsagt ; Sagen skulde
dog farst afgares, efter at man havde set.

om W. havde veeret en bedre Spaamand. Da
det ikke var Tilfaeldet, beholdt de begge deres
Gaarde og flk Publikums Spot i Tilgift. B.
dade 22. Okt. 1652. Ved sin varme og uegen-
nyttige Interesse for Runerne og for de gl.

norske og sv. Haandskrifter, ved Udarbejdel-
sen af en >fornsvensk Grammatik< (1636) og
Forarbejder til et sv. Leksikon har han ind-
lagt sig stor Fortjeneste af den sv. Sprog-
og Oldtidsforskning, og hans Landsmaend give

ham vEren for at have indledet Storhedstidens
Literatur.

Burger, Karl Heinrich August von, Over-
konsistorialraad i Munchen, f. i Bayrcutli 1.

Maj 1805, var farst Gymnasiallaerer 1 Erlangen,
senere Praest i Furth, derpaa Praest og Dekan i

Munchen. Han har udgivet opbyggelige For-
tolkninger til Korinthierbrevene, Evangelierne
og Apokalypsen og en Postil. Han dede 14.

Juli 1884 i Schonau ved Berchtesgaden.
Burghers, se Antiburghers.
Burgk, Joachim von (egentlig Joachim Moller

fra Burg), tysk Kirkekomponist, fadt o. 1546
i Burg ved Magdeburg, d. 24. Mai 1610 som
Raadsherre, Kantor og Organist i Muhlhausen
i ThOringen. Hans polyfone Vokalvserker an-
viser ham Plads blandt de betydeligere asldre

protestanttske Kirkekomponister. Af hans
Hovedvaerker, hvoraf de fleste ere trykte,
maerkes >Passion Christi<, fremdeles tSgmbo-
lum Apostolicum, Nicttnumi, et 'Tedeumt,
Indstiftelsesordene ved Nadveren (alt i 4stem-
mig Udsaettelse), >Harmonice sacrce<, frem-
deles gejstlige Oder og tyske verdslige Sange
m. m. A. H.
Burgon, John William, eng. Teolog, blev

fadt i Smyrna i Lilleasien 21. Aug. 1813. Efter
at have studeret i Oxford blev han prtesteviet

1849. 1863 blev han Praest ved St. Mary i

Oxford, 1868 Gresham lecturer i Teol., 1876
Dean af Chichester. Han dede 1888. For-
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uden Kommentarer til alle 4 Evangelier (I—VIII
1855; ny Udg. 1877), Psalmerne (I—II 1857)
har han bl. a. skrevet et Forsvar for den
strengeste Opfattelse af Inspirationen (Inspira-
tion and Interpretation 1861, rettet mod Essay*
and Reviews), for Opretholdelsen af den eng.

Statsk. (Disestablishment, the Nation's formal
Rejection of God and Denial of the Faith 1868),

for iEgtheden af de sidste 12 Vers i Markos-
Evgl. (1871) og den athanasianske Laerebeken-
delse (1872), samt et biografisk Arbejde Ten
Lives of Good Men (1885). Da Dr. Temple
(den nuvaerende /Erkebiskop af Canterbury)
blev valgt til Biskop af Exeter, skrev B. First

and Second Protest against Dr. T.s Consecra-
tion. Han var til det sidste en slagfaerdig

Modstander af Rationalismen i alle Skikkelser.

Efter bans Ded udkom (ved Edw. Miller, Lond.
1896) The traditional Text of the holy Gospels
vindicated and established og Causes of Corrup-
tion of the traditional Text of the holy Gospels,

2 Arbejder, som have medt en skarp Kritik

fra forskl. Sider.

Buridan, Johannes, skolastisk Teolog, blev
fodt i Artois i Slutn. af 13. Aarb. Han stu-

derede i Paris under Vilhelm Occam; senere
kom han selv ind i Artisternes Fakultet, og
1327 (eller maaske allerede 1320) var han
Pariser-Universitetets Rektor. 1345 var han i

Avignon som Medlem af en Deputation; 1358
var han endnu en hejt anset Lserer i Paris.

Hans Dodsaar kende vi ikke. Otn han, som
Aventin i sin baierske Kronike fortteller, er

kommen til Wien, forfulgt for sin Nominalisme,
og de> har stiftet en Skole og vaeret virksom
for Wiener-Universitetets Oprettelse, er i hoj

Grad tvivlsomt. Han var en ivrig Tilhaeuger

af Vilh. Occam og den nye Nominalisme. Paa
Saedelaerens Omraade var han intellektuel De-
terminist, idet han Itertc, at Vixens Virksom-
hed retter sig efter Forstandens Dom; naar
Forstanden er sikker paa, at noget i alle Hen-
seender er et Gode, maa Viljen med Nodven-
dighed straebe efter det. I hans Skrifter finder

man ikke den bekendte Lignelse om »B.s

jEsel«, der, pint af Salt, staar midt imellem 2
Knipper Ho af samme Storrelse og Godhed
og dor af Suit, fordi det, efter B.s Leere, ikke
kan beje sig til nogen af Siderne. Maaske
skyldes denne Lignelse, der forovrigt allerede

Andes bos Aristoteles (de coelo II, 14), og, i

sdlere Skikkelse, hos Dante (Paradiset 4. Sang),

B.s Fjender, som ved den vilde vise det

urimelige i hans Determinisme. Siden a?n-

drede B. sin deterministiske Taenkemaade og
segte, omtrent som senere Descartes, at forene

Viljens Frihed med en vis Determinisme.
Burk. 1) Philip David B., f. i Neuffen

1714, var en Discipel og Svigerson af Bengel
og gjaldt efter Svigerfaderens Dad for at vaere

Hovedet for den store Bibelteologs Tilhsengere.

Han udarbejdede en lille Del af en gltestl.

Gnomon, der skulde vsere et Sidestykke til

Svigerfaderens nytestl. Gnomon, udgav 7 Bd.
Praedikener over Kirkeaarets Evangelier, skrev
et Skrift om Retfaerdiggorelsen og digtede fl.

Psalmer (bl. a. >Liebe ist das hfichste Gut<).

Han dode 1770 som >Spezial< (Superintendent)
i Kirchbeim. — 2) Marcos Philipp B. (Son
af ovennevnte, f. 1755, d. 1815, oprettede,

medens han var Diaconus i Liebenzell i Wurt-
temberg det forste private Skolelasrersemina-

rium i Tyskland.
Bormann, Frans, nederl. Teolog, f. i Leiden

1628, var forst Pnest i Hanau, blev derpaa
(1661) Subrektor ved Kollegiet i Leiden, 1662
Prof, i Dogmatik (senere ogsaa i Kirkehist.) og
Prasst i Utrecht. Han var som Teolog Coccej-

aner, som Filosof Cartesianer. Hans Synopsis
theologian stod i stor Anseelse hos alle Coccej-

anere, og dette Skrift, der udkom 1671 f., var
et af de ypperste systematisfce Arbejder fra

den Skole. Han har ogsaa paa Hollandsk ud-

givet Kommentarer til alle de hist. Boger i

det gl. T. (samlede i: Verklaring over de H.
Schrift van Genesis tot Esther, Amstd. 1740),

der vise, at han ogsaa som Ekseget var en tro

Discipel af Coccejus. Han dede i Utrecht 12.

Nov. 1679. Da Arminianeren Limborch be-

skyldte bam for >uden Skonsomhed at have
udskrevet Spinoza<, blev han forsvaret af sin

Son, Frans B. (d. 1719).

Burnet, Gilbert, eng. Biskop, yngste Son
af den senere Lord Crimon, blev fodt i Edin-

burgh 18. Sept. 1643. Han studerede forst

Jura, siden Teol. i Aberdeen og gjorde Rejser

til England, Frankrig og Holland. 1665 blev

han ordineret til Praest i Saltoun i Skotland,

presenteret til dette Embede af den beramte
Politiker Andrew Fletcher af Saltouns Fader,

og Andrew selv blev hans Elev. 1668 blev

B. teol. Prof, i Glasgow, og i denne Stilling

var han noje knyttet til Familien Hamilton
(1676 udgav han Memoirs of the Dukes of Ha-
milton). Han kom ogsaa i Forbindelse med
Statssekretasren Lord Lauderdale, der en Tid-

lang haabede at kunne bruge ham som et

Redskab til Gennemforelsen af sin stuartske

Absolutisme; allerede 1673 havde B. nemlig
skrevet et lasrdt Forsvar for Episkopalsystemet.

Men B., der til en Tid havde ladet sig friste

af Hoffets Gunst, brad pludselig med det katoli-

serende Hofparti og tog (1675) imod Stillingen

som Kapellan ved Master of the Rolls's Kapel

i London. I London gjorde han grundige Stu-

dier til Ref.s Hist., og 1681 udkom forste Del

af hans betydelige Va;rk, History of the Refor-

mation of the Church of England (bedste Udg.

af N. Pocock i 7 Bd., London 1865), der var
>et Slag i Ansigtet paa Papismen<, men blev

hilset med Jubel af Protestanterne. 1683 led-

sagede B. Lord W. Russel til Skafottet, og

man mente, at han havde skrevet den Tale,

Russel holdt, for han lagde Hovedet paa Blok-

ken. Da Jakob II kom paa Tronen, flygtede

B. til Fastlandet, hvor han sluttede sig til

Vilhelm af Oranien og angreb Jakob II, som
forgaeves gjorde sig Umag for at faa ham ud-
leveret. 1688 fulgte han med Vilhelm til Eng-
land som den nye Konges Kapellan, og 1689

blev han viet til Biskop af Salisbury. Det
Hyrdebrev, han skrev til Presterne i sit Stift,

blev fordomt af begge Parlamentets Huse og
braendt af Bodlen, fordi han deri sagde, at

England var bleven >erobret< af Vilhelm. Som
Biskop var B. tilbojelig til Fordrageligbed over

for Dissenters; men de rom. Kat. havde i

ham en bitter Modstander. I polit. Henseende
var han en afgjort Whig; i klrkepolit. Hen-
seende var han, som hans Ven Tillotson, stemt
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for en Udsoning med Presbyterianerne. 1698
fik B. Overopsynet med Tronarvingens, den
unge Hertug af Gloucesters, Opdragelse. 1701

skrev han en Exposition of the Thirty-nine

Articles, som Landemodet paa fl. Ponkter gjorde
Indsigelse imod. Han dode 7. Marts 1715.

Efter bans Dod udgav bans Sen nans andet
Hovedveerk: Hist, of his Own Time (1660—
1713); senere er dette udgivet i 6 Bd. af Routh
(Oxf. 1833). Alt i alt var denne energiske og
uegennyttige Bredkirkemand og Whig, som
Macaulay siger, en Mand af sin Tid ; og denne
Tidsalders store Tanker bavde vundet Skikkelse

i ham. Fr. N.

Burns, William Chalmers, skotsk Missio-

nser, f. 1815 i en skotsk Prsestegaard, studerede

i Aberdeen og Glasgow. Allerede 1838 meldte
han sig til Missionstjenesten, men fortes 1839
ind i Praestegerningen i Hjemmet og frem-
kaldte ved sin megtige Praediken en stor

Bevaegelse, hvorefter han indtil 1846 var Rejse-

predikant i Skotiand og Kanada. 1847 gik B.

til Kina som den forste Missionser fra den
engelske presbyterianske K., med den Aftale, at

han skulde virke frit som Evangelist uden at

vcere bunden til nogen fast Prestegerning.
Efter at have arbejdet i Hongkong og Kanton
var han 1851—54 med til at grundlaegge den
presbyt. Mission i Amoy og aabnede siden
(1856—58) Swatov for Missionen, hvorhos hans
Kejser i Omegnen af begge disse Byer bi. a.

satte Frugt i Dannelsen af livskraftige Menig-
heder. Men hans Virksomhed strakte sig

langt videre, til Shanghaj, Fu-chov, Peking.

Alle Vegne tilegnede han sig hurtig Sproget
og rejste om i kinesisk Dragt og med den
sterste Tarvelighed, idet han gjorde Brag af
de indfedtes Gaestfrihed. En Gang blev han
feengslet i Egnen om Swatov og syg og lidende
transporteret i en bel Maaned ned til Kanton,
hvor han atter blev losladt. Ogsaa ved Over-
saettelser o. lign. Arbejder virkede ban, saerlig

i Peking (1864—67); derfra gik han til Njuts-

vang i Mantsjuriet, hvor han den 4. April

1868 endte sit daadrige og selvfornsgtende Liv.

Han havde baaret Evangeliet vidt om og brudt
Vejen for andre, der fulgte efter (Johnston, China
and Formosa, London 1897; W. Ch. Burns,
Ein Wanderleben, Baselertraktat). V. Sn.

Bnrrit, Elihu, Fredsapostel, blev fedt 8.

Dec. 1810 i New Britain i Connecticut. Hans
Fader var Skomager; selv laerte han Smede-
haandvoerket, men havde tillige en umtettelig

Lseselyst. >Den lserde Smed< optraadte tidlig

som Forf. ved Udgivelsen af de islandske

Sagaers Efterretninger om Amerika i eng.

Overs., og 1842 begyndte han Ugebladet The
Christian Citizen, der skulde kaempe mod Sla-

veriet og for Fred, Afholdenhed og Selvop-
dragelse. 1846 rejste E. B. til Europa, og
de> fik han dannet en league of universal

brotherhood, der skulde arbejde paa Afskaffelse

af Krigen. Tillige begyndte han Udgivelsen af
Tidskriftet The Peace Advocate og organiserede
fl. Fredskongresser. 1852 udsendte han fra

Filadelfia et nyt Blad: The Citizen of the

World. Han dode 9. Marts 1879 (C. North-
end, Life of E. B., New York 1879).

Bnrsfelder-Kongregationen. Bursfelde var
et Benedictiner-Abbedi, der laa Vest for Got-

tingen i en skovrig Egn ved Weserfloden. Det
var anlagt 1039 og bavde faaet de forste Munke
fra Corvey. I Tidens Lob forfaldt B., som
mange andre Benedictiner-Klostre, og forst i

15. Aarh. kom det atter paa Fode, navnlig

ved Abbeden, Johannes Hagen, der forte Abbed-
staven i B. 1439—69. Han var en Discipel afden
bekendte klosterlige Reformator, Johannes Busch
(se d. Art.), og da han forst havde reformeret
B., dannede han den saakaldte B.-K-, der op-
rindelig kun omsluttede Klostrene Rheinhausen
ved Gdttingen, Huseburg ved Halberstadt, St.

Peter ved Erfurt og Bergen ved Magdeburg,
men senere sluttede mange andre tyske og
nederlandske Klostre sig til B.-K. og dens
strenge Observans. 1440 gav Baseler-Konciliet

Tilladelse til, at der hvert Aar maatte holdes

et saerligt Kapitel under Abbeden i B., og B.-

K. fik forskl. Privilegier. 1505 sluttede B.s

Moderkloster Corvey, sig til Kongregationen,
og Tallet paa de Klostre, der horte til den,

steg til 142. 1488 var det dske Kloster Voer
i Aarhus Stift, 1492 St. Knuds Kloster i Odense,
blevet optaget i B.-K. I 17. Aarh. besluttede

alle de tyske Benedictinere at gaa ind under
B.-K., men Trediveaarskrigen og den westfalske

Fred hindrede Udforelsen af denne Beslutning.

Allerede 1579, ved Gennemferelsen af Ref.

i Braunschweig, havde B. faaet en luth.

Abbed, og efter Oprettelsen af G6ttinger-Uni-
versitetet har den aeldste teol. Prof, der fert

Titlen >Abbed af B.«, og som saadan modtager
han hvert Aar en Del af Klostrets Iudkoraster.

Ogsaa andre af de til B.-K. knyttede Klostre ere

blevne saekulariserede; Kongregationens sidste

Forstander var Bernh. Bierbaum (d. 1798).

Bus (1 Mos 22, 21), Sen af Nahor, Abrahams
Broder; efter ham har en Araberstamme (Jer.

25, 23), der trues med Jahves Vrede, Navn.
Elihu, Ijobs Ven, kaldes en Busit. Ogsaa en
Mand af Gads Stamme bar dette Navn (1

Kran. 5, 14).

Bus, Caesar de, f. 3. Febr. 1544 i Cavaillon

i Venaissin, traadte ind i >de sorte Brodres
Broderskab< og tjcnte som frivillig i Kongcns
Hacr i Hugenotkrigen. Senere levede han i

Paris, sysselsat med Digtekunst og Malerkunst,
men da han efter sin Broder havde arvet et

rigt Kanonikat, helligede han sig til Kxrligheds-
gerninger. 1593 dannede han en Kongregation
af Prester (les pires doctrinaires), der ved
Ordet og gode Gerninger skulde virke bl. Al-
muen. Denne Kongregation holdt sig til den
fr. Revolution. C. de B. dode 15. Apr. 1607.
Busch, Johannes, f. i Zwolle 1399 eller 1400,

gik i Skole i sin Fodeby, hvor Job. Cele den-
gang var Rektor. Hans Bedstefader paa modrene
Side havde staaet i Forbindelse med Gerrit de
Groote og >Bredrene af Faelleslivet<, og 17 Aar
gl. besluttede J. B., som det synes, mod sine
Forseldres Vilje at gaa i Augustiner-Korherre-
stiftet Windesheim i Nserh. af Zwolle. Windes-
heimer-Korherrernes fromme Levned havde gjort
Indtryk paa mange Augustiner-Korherrer i

Tyskland og Nederlandene, og de, efter Windes-
heims Forbillede, reformerede Kannikeboliger
sluttede sig sammen til en Kongregation. 1423
sluttede saaledes Wittenborg i Stiftet Hildes-
heim sig til Windesheimer-Kongregationen.
1435 gav Baseler-Konciliet Priorerne i Windes-
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heim og Wittenborg Fuldmagt til at genoprette

Tugten i de nordtyske Korherrestifter, og i

den Retning var navnlig B. meget virksom paa
forskl. Steder (isser i Hildesheim) lige til sin

Dad 1479 eller 1480. J. B. traf i Segeberg
sammen raed Christiern l's Dronning, Dorothea,

hvem han meddelte en Ben, han selv havde
forfattet; det er sandsynligt, at der ved denne
Sammenkomst ogsaa har vseret Tale on Kloster-

Reformens Udvidelse til Danmark. Foruden
en Klosterkronike (Chronicon Windeshemense,
paany udg. af K. Grube 1886 i Geschichts-

quellen d. Prov. Sachsen XIX) har han bl. a.

skrevet et Skrift: De reformatione monasterio-
rum qvorundam Saxonia i 4 Beger. Nogle af

hans mindre Arbejder (Breve, Prsdikener osv.)

ere efter et Haandskrift i Berlin for farste

Gang (Haag 1890) udgivne af 1. M. Wustenhoff
(K. Grube, J. B., Augustinerprobst zu Hildes-

heim, ein kath. Reformator des 15. Jahrh.s,

Freib. 1881).

Bnscher, Staats, se Buscher.

Bnsck, Gnnni, dsk Prest, f. i Kbhvn 11.

Maj 1798, tog 1820 juridisk Eksamen og 1823
teol. Attestats. 1824 blev han Priest i Stifts-

Bjergby og Merke ved Holba:k, 1844 i Brond-
byoster og -vester ved Kbhvn, hvor han dode
28. Marts 1869. Han havde tidlig sluttet sig

til Grundtvig og stillede sig i fl. Smaaskrifter
paa hans Side i Kirkekampen. Det var ved
Understettelse fra ham, at Grundtvig fik den
fornedne Tid og Ro til at arbejde paa sit

>Sangv*erk<, hvorfor han i et Mindedigt over

B. priser denne, ford! han >kobte Lovsang
til Guds Hus< (H. Bech, G. B., et Levnedslob
i en Prestegaard, 2. Udg. 1878).

Busenbaum, Hermann, rom.-kat. Kasuist, f.

i Nolten i Westfalen 1600, blev 1619 optagcn
i Jesuiter-Ordenen. Da han tidlig rabede ud-
merkede Lxrergaver og megen Duelighed som
Sjoelesarger, blev han Skriftefader hos Fyrst-

biskop Christoph Bernh. von Galen af Munster.
Han var Laerer i Filos. og Teol., sterlig Moral-
teologi, i forskl. Jesuiterskoler, navnlig i K61n,
blev senere Rektor for Jesuiter-Kollegiet i

Hildesheim og tilsidst Rektor for Kollegiet i

MQnster. I denne By dode han 31. Jan. 1668.

1645 udgav han Medulla theologies moralis,

facili ac perspicua methodo resolvens casus
conscientiw, en beremt Kasuistik, der indtil

1776 oplevede over 200 Udgaver. B.s Medulla
er helt og holdent gaaet over i Alfonso de'

Liguoris Moralteologi, der i Grunden er en
Kommentar til B.; da Liguori 1871 blev op-
hojet til Kirkelcerer, kom B. derved til stor

iEre. — 1710— 14 udgav Jesuiten Claudius
Lacroix, Prof, i K61n, en betydelig udvidet

Udg. af B.s Medulla, der ligeledes fik en stor

Udbredelse. En Udg. fra 1757 (efter Titelbladet

trykt i K61n, men i Virkeligheden i Lyon)
bragte Parlamentet i Toulouse til at lade Bod-
delen brsnde Bogcn, fordi den formentlig
indeholdt statsfarlige Paastande (Laeren om
Pavens Ufejlbarhed, om hans Magt over Fyr-
sterne, Fordemmelse af Gallikanismen osv.) og
• Laerdomme, der kunde friste Undersaatterne
til Attentater paa Kongens hellige Person <.

Parlamentet stsevnede derpaa Superiorerne for

de 4 Jesuithuse, men de forsikrede, at de
aidrig havde laert slige Laerdomme. Jesui-

ternes Forksemper, Francesco Antonio Zaccaria,
udarbejdede imidlertid et Forsvarsskrift, rettet

mod Toulouse-Parlamentet. Det blev under-
trykt af Jesuiter-Generalen, men ikke desmindre
oversat paa Fransk af Abb£ Goujet, og 1761
udgav Zaccaria selv B.-Laeroix's Vaerk. Dog
havde han dels udeladt de omtvistede Stetnin-

ger, dels segt at give dem en harmlos For-
tolkning. Jesuiten Bernh. Duhr (Jesuiten-Fa-

beln, Freib. 1892, S. 392) paastaar ogsaa, at

den haardest angrebne Saetning af B. intet har
at gore med Tyranmordct, at den naesten ordret
er tagen fra Sant Anton inos Moral, og at man
hos Thomas fra Aqvino (Summa 11, 2 qu.

69, art. 2) finder den samme Tanke. Stri-

den om B.s Lsere om Tyranmordets Tilladelig-

hed var en af Aarsagerne til Jesuiternes Ud-
drivelse af Frankrig. Fr. N.

Bushnell, Horace, amerik. Teolog, f. i New
Preston, Conn., 14. Apr. 1802, blev 1827 Ud-
giver af den litenere Del af New Yorks Han-
delstidende. 1829—31 var han tutor i Yale
College, men studerede samtidig, forst Jura,

siden Teol. I 1833 blev han Priest for en Kon-
gregationalist-Menighed i Hartford, Conn., og
udmaerkede sig som Pnedikant. Paa Grund
af Svaghed nedlagde han sit Praesteerabede i

Hartford, men boede der til sin Dod (17. Febr.

1876). Han har i Amerika dannet en teol.

Skole (>Bushnellisme*), der paa nogle Punkter
frembydcr Lighed med den Ritschlske Skole i

Tyskland. 1849 udgav han God in Christ, i

hvilken han udviklede en Kristologi, der af
I. A. Dorner karakteriseres som >Sabellianisme
i teopaskitisk Form<. Den paaferte ham en
Anklage for Ktetteri. Til sit Forsvar skrev
han 1851 Christ in Theology. 1 Skrifterne

The Vicarious Sacrifice (1865) og Forgiveness
and Law (1875) har han kritiseret den kirke-

lige Forsoningsltere (Life and Letters of H. B.,

by his daughter Mary Bushnell Cheney, New
York 1880). Fr. N.

Bushnellisme, se Bushnell.

Busi (Hesek. 1, 3), Profeten Hesekiels Fader.

Buskmaendene (Sanfolket) ere et Jaegerfolk

paa det allerlaveste Kulturtrin, der i et Tal af

maaske 50,000 strejfe om i smaa Horder i det
indre af Sydafrika, sserlig Kalaharis 0rken. Der
er stridt om deres Slaegtskabsforhold til Hotten-
totterne, hvem de ligne i Legemsbygning, men
de ere endnu mindre end disse (M. 1,40) og
Hudfarven mere radlig, Ansigtsformen ncesten

firkantet. Sproget har endnu flere Smaeklyd og
er ikke som Hottentotternes agglutinerende.

Tidligere ansaas de almindelig for sunkne og
forkomne Hottentotter, men betragtes nu som
en med disse besltegtet Gruppe. De ere ingen-

lunde ubegavede, hvilket bl. a. viser sig i de
maerkelige Tegninger paa Klippevaegge af Dyre-
og Menneskeskikkelser: men de ere i hoj Grad
letsindige Born af 0jeblikket, og paa deres ubc-

tvingelige Frihedskserlighed strander ethvert

Forseg paa at bringe dem i Beraring med
Civilisationen. Som dristige Kvsgtyve, blottede

"for ethvert Begreb om Ejendom, ere de Deds-
fjenderaf Kolonisterne samt af Kaffere og Hotten-
totter. Deres Vaaben er endnu Bue og forgiftede

Pile, deres Klcedning den bekendte sydafrikanske

Skindkappe (Kaross) samt et diminutivt For-

klede, deres Bolig en Hule eller et Jordhul,
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hejest en Hytte af Grene. Af religiose Fore-

stillinger har man kun fundet Tro paa onde
Aander, som de verge sig imod ved Amuletter,

samt paa et Liv efter Deden. De i Aarene 1799

til 1833 ved Kickerer o. a. gjorte Missionsforseg

iblandt dem have atter maattet opgives (G.

Fritzsch, Die Eingebornen Sudafrikas; Bahnson,
Etnografien II). V. Sn.

Bnsknegrene ere Efterkommere af de i det

17. og 18. Aarh. fra den holl. Koloni Suriname
til Urskoven (Busklandet) flygtede Negerslaver,

der tilkaempede sig deres Frihed og Anerken-
delse af Koloniregeringen, medens Slavernes

Emancipation i Kolonien ferst fulgte 100 Aar
senere, 1863. De have bevaret det plumpeste
Hedenskab med Fetisjdyrkelse, Tryllemidler

og Troldmaend (Winti-masnd), der ved Siden af

Hovdingen (Gran-man) udove en stor Indflydelse.

Brodremcnigheden begyndte 1765 en Mission

iblandt dem trods det morderske Klima. En
Raekke af heltemodige Sendebud (Stoll, Wiez,
Mahr o. a.) virkede i dette >Dedsland<, i hvilket

indtil 1813 9 Br. og 6 Sestre fandt deres Grav.

Da opherte man at stationere Missionaerer d<5r,

men debte Busknegre, som Joh. Arabi, den
ferst debte (1771), og bans Sen Hjob o. a. fort-

satte Arbejdet. 1840—54 kom der igen faste

Missionaerer: Danskeren R. Schmidt, d. 1845
o. a. Nu ledes Arbejdet fra en Mellemstation
(Bergendal) midt Vejs imellem Paramaribo og

Busklandet. Det har faaet et Opsving ved den
maerkelige indfedte Evangelist Joh. King, debt
1861, der virkcr endnu, og der er nu o. 1000
debte B. af 8—9000 (Schneider, Die Buschneger
Surinames). V. Sn.

Butler. 1) Joseph B., eng. Biskop, f. 18.

Maj 1692 i Wantage i Berkshire, uddannede
sig i sin tidligste Ungdom til at blive nonkon-
formistisk Praest. Allerede i en Alder af 21

Aar vakte han stor Opmaerksomhed ved 2
Breve, i hvilke han segte at godtgere, at et

af Tidens teol. Lys, Dr. Sam. Clarke, i sin

Demonstration of the Being and Attributes of
God havde gjort sig skyldig i Forsyndelser
mod Logiken; senere optog Clarke selv B.s

Indvendinger i et Tillaeg til det naevnte Skrift.

Lidt efter lidt fjernede B. sig fra sin Non-
konformisme, og 1714 indtraadte han i Oriel

College i Oxford for at berede sig til en Praeste-

gerning i den anglikanske K. 1718 blev han
Kapellan ved Master of the Rolls'* Kapel, og
der holdt han nogle beremte Praedikener, som
han senere udgav. 1721 blev han Praest i

Houghton ved Darlington, 1725 ilk han Stan-
hope, et af de bedst aflagte Kald i den angli-

kanske K., 1733 blev han Kapellan hos Lord-
kansler Talbot i London, og 1736 udgav han
sin beremte Apologi (The Analogy of Religion,

natural and revealed, to the Constitution and
Course of Nature), et af de ypperste Forsvars-
skrifter over for Deismen (navnlig Tindal), som
endnu stadig regnes for et af Hovedvaerkerne
i den eng. Litcratur og har haft stor Betydn.
for saa forskl. Aander som James Mill, J. H.
Newman og W. E. Gladstone. Efter Udgivel-
sen af denne Bog blev B. Sekretter hos Dron-
ning Caroline, og efter hendes Anbefaling (paa
hendes Dedsleje) 1738 Biskop af Bristol, 1750
Biskop af Durham. Han dede 16. Juni 1752.
Baade i Bristol og Durham udfoldede han en

stor Gavmildhed, men han blev saavel i levende
Live, som efter sin Ded, haardt angreben, fordi

han havde ladet et hvidt Marmorkors opstiUe i

sit Kapel i Bristol, og fordi han ved Overtagelsen

af Bispestolen i Durham havde udtalt sig om
de kirkl. Ceremoniers Betydn. for sand kr.

Fromhed. Heri saa mange hedensk Overtro
og Fornaegtelse af den aegte Protestantisme.

Den bedste Udg. af B.s Praedikener og Analogy
skyldes Gladstone (I—II, Oxf. 1896), der her-
til har knyttet en Raekke i fl. Henseender
maerkelige og betydelige Afhandlinger om B.s
Teol. og Apologetik (Studies subsidiary to the

Works of Bishop B., Oxf. 1896). Ft. N. —
2) Mrs. Josephine B. har haft en Hoveddel i

Nutidens Kamp imod Usaedelighed og for Kvin-
dens Rettigheder. Hendes Fader, John Grey
fra Dilston i Northumberland, havde vaeret

ivrigt med i Bestraebelsen for Negerslavernes

Frigerelse; Moderen, Hannah Annett, stam-
mede fra en Hugenotfamilie, der for Troens
Skyld var flygtet til England. I de ganske
unge Aar havde hun svaere aandelige Kampe,
hvorfra hun kendte Syndens Magt i det indre,

skent hun blev udvortes bevaret i et godt

Hjems Omgivelser. Som lykkelig jEgtefaelle

levede hun saa med sin ligesindede Maud,
George B., Prof, ferst i Oxford, siden i Liver-

pool, til sidst Canon i Colchester, hvem hun
fedte 3 Senncr og 1 Datter. En Dag i 1864
faldt hendes lille Datter ud over Trappe-
raekvaerket og slog sig ihjel paa Forstuens
Marmorgulv. Denne rystende Tildragelse bragte

hende midt ind i de gamle Sjaelekampes Merke,
indtil en from Dame bad hende paatage sig

hendes Tilsyn med et Optagelseshjem for ulykke-

lige unge Piger; de> skulde hun udfolde den
Moderkaerlighed, som Datteren nu ikke laenger

havde Brug for. I denne Gerning fik hun
mangen falden Piges Historie og indsaa, at

ofte udvortes Omstaendigheder og Forhold langt

mere end bevidst Synd havde vaeret Aarsag til

deres Fald; hun kom derved mere og mere
til at gere deres Sag til sin og til at fele, hvordan
Kvindens Ret bliver traadt under Fod ved

den Maade, hvorpaa Samfundet mangen Gang
kun steder den forferte Kvinde dybere ned i

Afgrunden uden Haab om Oprejsning. Da
derfor noget af den Lovregulering af Usaedelig-

heden med tvungen Undersegclse af mistsenkte

Kvinder, som siden Napoleon I's Tid under
Paaskud af Sundhedsbeskyttelse var blevet

indfert i Here af Fastlandets Stater, ogsaa be-

gyndte at finde Vej til England, idet >Lov om
smitsomme Sygdomrae< af 1866, udvidet 1869,

indferte lignende Reguleringer i alle Garnisons-

byer, var hun en af de ferste, som rejste sig

derimod. Efter at Daniel Cooper, Forstander

for et sterre Redningshjem, havde gjort op-

maerksom paa de i al Stilhed indferte Lov-

bestcmmelser, underskrev Mrs. B. tillige med
en Del andre Darner, deriblandt Florence Night-

ingale, et Opraab imod det Brud paa engelsk

Frihedsret og kristelig Saedelighcd, som de be-

tegnede. Og nu paafulgte 1870—1886 en vold-

som Kamp, der lidt efter lidt forte til, at hine

Bestemmelser fuldstaendig bleve tagne tilbage.

I denne Kamp stod Mrs. B., som jEressekreter for

den i dette Ojemed dannede Forening (hvis

Navn nu er la Federation britannique et conti-
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nentale pour Vabolition de la Prostitution Ugale)
forrest, udsat baade for Angreb i Pressen og, isser

ved Valghandlinger til Parlamentet, for Smsede-
ord og Mishandling, som den hejtdannede
Dame kun udholdt ved sin inderlige Tro paa
Gud. 1 1875 udvidedes Federationen til Konti-
nentet, og ved en Reekke Konferenser og
Kongresser har B. givet Mode, ligesom nun ved
Breve og Beseg har knyttet mange Forbindel-
ser i Europa til Gavn for den Sag, hun har
viet sin Kraft. Paa Dsk er udkommet >Faldne
Kvinder, en Rest i 0rken< (1876) og >Opraab
til Foneldre< (1887), og 1888 besegte Mrs.
B. Kbhvn (Ida Welhaven, Mrs. J. B., Kbhvn
1893). N. D.

Buttlar, Eva von, pietistisk Svaermerske,
blev fadt 1670 i Eschwege i Hessen af luth.

Forseldre. 1687 aegtede hun en landflygtig

Hngenot, der levede i Eisenach som Danse-
mester ved Hoffet. Efter et letsindigt Liv ved
Hove sluttede hun sig til Pietisterne, skilte

sig fra sin Mand og gik (1702) til Allendorf i

Hessen, hvor hun dannede et kr., saakaldt

>61adelfisk< (Joh. Aab. 3, 7 f.), Samfund efter

eng. og nederl. Forbillede. Medlemmerne af

dette Samfund troede, at Tusindaarsriget var
lige for Haanden ; de forkastede heie den be-

staaende Kirke og dens Gudstjeneste og hen-
gav sig til skamlese Udsvtevelser, der vare
dobbelt modbydelige, fordi de fandt Sted i

Religionens Navn. Da hun tilsidst blev ud-
vist af Allendorf, flyede hun til Wittgenstein
og derfra til Kdin. Hun sagde, at hun, Teolo-

gen Winter og Laegen Appenfeller vare Tre-
enigheden i Kod og Blod, og da hendes Gal-

skaber og Udskejelser indbragte hende For-
folgelser, gik hun i Kdin over til Romerk.
1706 drev denne >Treenighed< i Lude ved Pyr-
mont sine Galskaber til et saadant Hejdemaal,
at 0vrigheden fssngslede alle 3 Svaermere. Det
lykkedes dog Appenfeller og Eva at slippe ud
af Fiengslet. De kom til Altona, hvor Appen-
feller praktiserede under Navnet Dr. Brachfeld.

Eva, der ogsaa her i Begyndelsen fortalte,

at hun skulde fede den nye Messias, faldt nu
efterhaanden til Ro. Hun dede o. 1717.

Bntzer, Martin, se Bucer.
Buxtehude, Diderik, Komponist og Organist,

blev fodt i Helsinger o. 1637. 1668 blev han
Organist ved Mariakirken i Lubeck, hvor han
komponerede Kantater og, paa Adventstidens
Sendage, i Mariakirken afholdt de saakaldte

>Abendmusiken«, der bl. a. lokkede J. S. Bach
til Lubeck (se S. 196). Han dode i Lubeck 9.

Maj 1707 (Ph. Spitta, Joh. Seb. Bach I, 252 f.).

Bnxtorf, en Familie, af hvis Medlemmer
flere, navnlig 2, have udrasrket sig som herde
Orientalister. 1)Johannes B. den oeldre, blev

f. 25. Dec. 1564 i Camen i Westfalen, hvor
bans Fader var Prest. Efter at have studeret

i Marburg, Herborn, Heidelberg og Basel blev
han 1590 Prof, i Hebr. i Basel. Et ham 1610
tilbudt teol. Professorat i Basel afslog han, ligc-

ledes senere Kaldelser til Saumur og Leiden.

Han dede 13. Sept. 1629. Ved jernflittigt

Studium og ved stadig fortsat mundtlig og
skriftlig Forbindelse med jediske Lserde er-

hvervede han sig et saa udstrakt og grundigt

Kendskab til den rabbinske Literatur, at han
i denne Henseende indenfor Kirken ikke er

naaet, end sige overtruffet. B.s faste Over-
bevisning om den massoretiske Teksts fuld-

komne Rigtighed overfor Septuaginta og Vul-
gata kom ved hans uhyre Lerddom den 1

Datidens Protestantisme herskende Inspira-

tion slserc tllgode. Striden med Capellus om
de hebraiske Skrifttegns Oprindelse bred dog
egentlig ferst ud under Sonnen. Blandt B.s

Skrifter, af hvilke flere udkom i adskillige

Oplag, ere de mest freratrtedende : Synogoga
Judaica 1603; Praceptiones gramm. de lingua

hebr. 1605, senere under Titlen Epitome
grammatical hebraa; Thesaurus gramm. lin-

gua sancta; hebr. 1609; De abbreviaturis he-

braicis 1613; Epitome radicum hebr. et chald.

1607, senere under Titlen Lexicon hebr. et

chald.; Manuale hebr. et chald. 1613; Concor-
dantia bibliorum hebraica, fra B.s Haand
naesten fuldfert, udgivet af Sennen 1632; mere
manglede i Lexicon chaldaicum, talmudicum et

rabbinicum, fuldfert og udgivet af Sennen 1639

(de to sidstnsevnte ere i nyeste Tid optrykte);

Haandudgave af G. T. 1611; rabbinsk Bibel

1618 f. ; Tiberias siue commentarius masorethicus

1620. — 2) Johannes B. den yngre, Sen af

ovennsevnte, f. i Basel 13. Aug. 1599, ud-

mserkedc sig tidlig ved sin hebr. Lserddom.

Studerede i Basel og Heidelberg, foretog der-

paa en Rejse i Nederlandene (var 1619 i Dor-

drecht under Synoden), England og Frankrig,

studerede senere i Geneve. 1624 blev han
Diaconus i Basel, 1630 sin Faders Eftermand
som Prof., 1647 overtog han et for ham op-

rettet teol. Professorat, som han 1654 om-
byttede med Professoratet for gitestl. Eksegese.

D. 17. Aug. 1664. I videnskabeligt Ry naaede
han vel ikke Faderen, men var dog en af sin

Tids alter ypperste. Han udgav 1622 et lexicon

chaldaicum et syriacum; fremdeles Faderens
Konkordans og talmudisk-rabbinske Leksikon.

Forevrigt var hans literwre Produktion vsesent-

lig optaget af hans Strid med L. Cappellus,

Prof, i Saumur, om de hebr. Skrifttegns Op-
rindelse. 1643 skrev han Dissertatio de lile-

rarum hebr. genuina antiquilate, hvori han
haevdede Kvadratskriften som den oprindelige

hebraiske, seldre end Samaritanerskriften, og
1648 Tractatus de punctorum .... origine,

som overfor Cappellus's Paastand om den
hebr. Punktations eftertalmudiske Oprindelse

haevdede, at den gik tilbage i det mindste til

Esra; fremdeles 1653 Anticritica. I Samtiden
stod vel B., paa Grund af den herskende
Dogmatik, nsermest som den sejrende (hans

Opfattelse gik over i Formula consensus Helve-

tia 1675). om end mange Laerde stod paa Cap-

pellus's Side; men dennes Opfattelse trsengte

snart igennem. Ogsaa om Nadveren havde
B. en mindre Strid med Cappellus. — 3) Jo-
hannes Jacob B., hans Sen og Eftermand, f.

1645, d. 1704, udmaerket ved La-rddom, var

ubetydelig som Forfatter. Han efterfulgtes af

sin Brodersen Johannes B., f. 1663, d. 1732,

(E. Kautzsch, Joh. B. der filtere, Basel 1879;

G. Schnedermann, Die Controverse des Ludo-
vicus Cappellus mit den Buxtorfen, Leipz.

1879). J. C. J.

Byblos er det gr. Navn paa den gl. feni-

kiske By Gebal (Hes. 27, 9), nu Dsjabla eller

Dsjubeil. Den ligger paa en naesten util-

Digitized byGoogle



426 Byblos — Bygningskunst.

gcengelig Klippe, 5 Mil N. for Beirut. Be-
boerne af Egnen om B., Gibliterne (Jos. 13,

5) roses i G. T. for deres Bygningskunst

(1 Kong. 5, 18) og Visdom til at stoppe Skibes
La;k (Hes. 27, 9).

Btichsel, Karl, f. 2. Maj 1803 i Schonfeld i

Uckermarck, d. 14. Aug. 1889 i Berlin. 1829

blev ban Pnest i Schonfeld, dernsest i Brussow

;

1846 ferste Pnest ved Mattheeuskirken i Ber-

lin; 1853 Generalsuperintendent. Tog Afsked
1. Juli 1884. 19. Marts 1848 var han ntesten

den eneste Preest i Berlin, som holdt Guds-
tjeneste og bad for den fordrevne Prins af

Preussen (scnere Wilhelra I). Fra 1854 til sin

Dad var han Medlem af Statsraadet. Han var
en aandelig Fader for mangfoldige, baade Lseg-

folk og Proester, nidkaer som Predikant, dygtig

i Sjaeleplejen, virksom for Missionerne. Af
hans >Erindringer af en Landsbyprsests Live,

som indeholde fortrinlige Bidrag til Pastoral-

teol., ere 3 B. oversatte paa Dsk og Sv. For
Danmark har hans Opraab i >Erinnerungen
aus dem Berliner Amtsleben< om 100 nye K.,

100 nye Sogne, 100 nye Praster i Hovedstaden
faaet saerlig Betydning; det anfertes paa et

Bethesda-Made og gav et stitrkt Stod til Arbejdet
for de sraaa Sogne i Kbhvn. J. P.

Bygningskunst, kirkelig. Under Art. Basilika

og bysantinsk Kunst er skildret de ferste

Kirkebygningers Tilblivelse med Benyttelse af

de verdslige Basilikaers Bygningsmaadc samt
de Forsog, der gjordes, navnlig i 0sterleden,

paa at beuytte de antike Termer og Pa-
ladscrs Hvtelvingskonstruktioner til kirkelig

Brug. I det folgende skal forseges en sammen-
trengt Fremstilling af den kirkelige Bygnings-
kunsts videre Udvikling i Vesterleden. For-
holdet til Bom bliver her bestemmende:
Kirken grundkegges overalt som Bispekirke,

styres fra oven, og med Hensyn til saavel

Gudstjenestens lndretning som Kirkebygningens
Form tages Moderkirken til Forbillede. Den
romerske Basilika havde jo allcrede for Karo-
lingcrne optaget Tvrerflejcn (Transepten) i sin

Plan og i denne opstillet foruden Hovedaltret

2 Sidealtre med eller uden Nicher (Apsider),

og Koret strakte sig, indesluttet af Skranker,
ned i Hovcdskibet. I de Bispekirker, som op-
fortes Nord for Alperne under og efter Karo-
lingerne, se vi nu folgende Forandring indfores:

der indskydes et firkantet Kor mellem Apsis
og Transepten, Kirkens Plan bliver et latinsk

Kors, og ikke sjsldent halves Korgulvet ved
Anlaeget af en Kslder (Kryptkirke) op over
Kirkegulvet. Dette Anleg skyldtes vistnok
hovedsagelig 0nsket om, naar man havde be-

gyndt en stor Kirkebygning, snarest muligt at

kunne holde Gudstjeneste i den, dcrimod er

Kryptens Opstaaen af Helgengraven (den
romerske Confessio) mere end tvivlsom. Bispen
opgiver sin Plads bag Altret, og hans Stol

stilles ind i en af Prsesternes Stolerakker
foran Altret. Korskrankerne, som strakte sig

ned i Hovedskibet, falde bort, og der. hvor vi

i vorc Dage se Transepten overskaaren af
Korstolene, tor vi formode, at den oprindelige
Ordning er fraveget for at kunne faa Plads til

et storre Korpersonale, end fra forst paatsenkt.

Medens saaledes Kirkens Ostendc, i hvilken
Hovedaltret i Reglen stod, mere og mere ud-

og indvendig antog en typisk Form, gik der
endnu nogen Tid, far der blev nogenlunde
Enighed om, hvorledes Vestenden med Hoved-
indgangen bedst skulde ordnes. De store tyske
Kirkers Vestende afsluttes ikke sjseldent som
0stenden med Tvaerflej, Kor og Korrunding.
Indretningen af saadanne Dobbeltkor forklares

ved, at man i disse Kirker havde en ved Reli-

kvier representeret Hclgen, hvis Dyrkelse
knevede et Alter af lignende Anselighed som
Hovedaltret. Hvor disse Dobbeltkor Andes,

savnes en Hovedindgang. Den romerske For-
gaard foran Kirkens Vestende blev sjaeldncre

og sjseldnere, derimod lagdes ofte en Kloster-

gaard udenfor det sendre Sideskib. Hvor der
ikke fandtes Dobbeltkor, kom man derimod
efter Karolingernes Dage i Norden mere og
mere ind paa at fremhseve Kirkens Forside
og Hovedindgang ved et pylonagtigt Parti eller

et Par svsere Taarne, hvad enten nu dette

skyldtes Bestnebelsen for at tilvejebringe Lig-

hed med det jerusalemske Tempel eller kun
Skonhedshensyn. Untegtelig kom man efter-

haanden ved disse Forandringer til en mere
malerisk Cruppering af Bispekirkens Ydre end
den, den romerske Basilika havde frembudt
Ikke usandsynligt skyldtes denne Fremgang, at

man ofte med en Model maatte give Bygherren
et Begreb om den Bygning, han vildc rejse sig

til Sjcelebod. Det ydre gennemfortes da ogsaa
meget sirligt med Sokkel, Lisener, Buefriser,

Vindues- og Dorindfatninger i huggen Sten. I

det indre kunde man vel ikke som i Bom
mode med Ktekkcr af Granit- eller Marmor-
sojler, tagne fra a?ldre Bygningcr, man maatte
i disses Sted stette firkantede Kalk- eller Sand-
stenspiller, Filler, vekslende med Sejler, eller

Sejler, der havde byttet det korinthiske Kapitael

med et grotesk flgurligt Kapibel eller det
tyske Terningkapitael. Hovedskibet daekkedes
fra Uegyndelsen som oftest af et Traeloft eller

en aaben Tagstol, Sideskibene derimod ikke
sjsldent af Krydshvaelvinger. Med Bispe-

kirkernc kappedes Klosterkirkerne i Storrclse

og Anselighed ; de byggedes som oftest efter en
lignende Type.

Disse den teldre Middelalders Kirkebygninger
i Rundbue- eller romansk Stil optra-de iraid-

lertid med ikke ringe Forskelligheder i de for-

skellige Lande efter disses Beliggcnhed, Magt
og Rigdom. 1 Tyskland trarffe vi saaledes den
sachsiske Gruppe, knyttet til Kejserne og Her-
tugerne af det sachsiske Hus (Qucdlinburg
937—1021, Gernrode 961—1000, Paderborn
1009—36, Goslar 1040—60, Liebfrauenk. i Hal-
berstadt 1135—46, Konigslutter 1135 og Braun-
schweig 1171 m. fl.) og til det rige Bispesiede

i Hildesheim (Michaeliskirken 1001—22, Dom-
kirken 1055—61, St. Godehardi 1133—72). Til

denne Gruppe maa vel ogsaa regnes Domkirken
i Lund, der har den i sachsiske Kirker ikke
ualmindelige Vekslen mellem Pille og Sojle,

hvorimod Domkirkerne i Ribe og Viborg
maaske kunne siges at slutte sig lige saa mer
til de rhinske Kirker. Disse falde atter i 2
Crupper: en overrhinsk, knyttet til Kejserne
af det saliske Hus og deres samtidige Kirke-
fyrster (Speier 1030—1159, Mainz 1081—1136,
Worms 1110—81, Limburg a. d. H. 1030—42,
Trier 1046—47, Laach 1093—1156, Bamberg
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1200—74). Den nederrhinske Gruppe knyttes til

>det hellige Kelu« (S. M. paa Capitolet 1049,

Apostelkirken 1219, S. Kunibert 1248 osv.). I

Fraiikrig har Normandiet sin Gruppe, der

efler Englands Erobring breder sig ogsaa til

dette Land (Jumieges 1067, St. Etienne og St.

Trinite i Caen 1066—1100, St. Albans 1116,

Koret i Norwich 1096—1101 og Gloucester
1088—1100, Durham 1108—28, Peterborough
1117—45 o. fl.). I Trondhjems Domkirke er

den, i den nordre Korfloj levnede Rest af Olaf
Kyrres Kirke, en Prove paa denne normanniske
Arkitektur.

1 disse nordiske Rundbuekirker vare Midt-

skibene, som sagt, fra Begyndclsen ikke over-

hvselvede, men den i hine Tider store Brand-
fare maatte, ikke mindre end Skonhedshensyn,
gere det onskeligt at gennemfore Hvtelvingerne

over hele Kirken, hvad ogsaa skete, efter-

haanden som man saa sig i Stand til at over-

vinde de hermed forbundne konstruktive

Vanskeligheder. I denne Henseende var noget

at here i Sydfrankrig. Her havde man i Pro-

vence genoptaget de antike Tondehvaelvinger
med ret betydelig Spending (Avignon 1075

—

1100, Montmajonr i Orange 1085—1126), i

Akvitanien Kuppelkonstruktioner efter bysan-
tinske Forbilleder (St. Etienne i Perigueux, Ca-
hors 1119. Solignac 1143, Souillac, St. Front
i Perigueux 1122—50, Angouleme 1101—29,
Fontevrault 1125 og St. Maurice i Angers 1150

—

1274); i Auvergne afstivede man Midtskibenes
Tondehvaelvinger over Sideskibenes Gallerier

(Triforier) med halve Tondehvaelvinger (N. D.

du Port i Clermont-Ferrand 11. Aarh.), hvilken

Bygningsmaade optogcs i Toulouse (St. Sernin

1090), ja selv paa den pyrenseiske Halve (S. Jago
de Compostella 11. og 12. Aarh.). I Auvergne og
Bourgogne begyndte man paa at skaffe mere Lys
ind i Midtskibet ved at overhvaelve dette paa
forskellig Maade (St. Philibert i Tournus 1007,

Puy-en-Velay Beg. af 11. Aarh. o. fl.), til sidst med
Krydshvaelvinger. De store burgundiske Bene-
dictiner- og Cistercienserklostre flk en over-

ordentlig Betydning for Bygningskunstens Ud-
vikling ikke blot i Frankrig, men i hele Vester-

leden. Clunys Kirke, som var grundet 900,

ombygget 981, men atter blev ombygget 1088

—

1103, havde maaske fra den nu forsvundne
St. Martin i Tours, optaget den JEiidring i

Basilika-Planen, at Sideskibene fortes som en
Omgang om Koret med en Rsekke Kapeller

udadtil, der tilled en betydelig Forogelse af

Helgenaltrenes Antal. Denne /Endring i Planen
fik stor Udbredelse og optoges herefter af de
nordfranske Bispekirker. Dog ikke blot her-

med gik Benedictinerne i Spidsen, men gen-

nem Indforelsen af Ribber og Spidsbuer i

Hvslvingsbygningen, ved Udviklingen af fuld-

komnere Former for Taarne og Spir, ved rig

Anvendelse af Skulptur til Portalernes Ud-
smykning, ved Indforelsen af Glasmaleriet

osv. osv. forberedte de den Udvikling, som
skulde folge efter. Mod den begyndende Yp-
pighed optraadte Cistercienserne, som for-

kastede Kapelkransen, vendte tilbage til de
fasrre sideordnede Kapeller 0st for Transepten
og gav Afkald paa den for rige Anvendelse af

Skulptur og Maleri. Uagtet deres Orden fik

stor Udbredelse, formaaede den dog ikke at

standse Tidens Strom. De burgundiske Bene-
dictineres Virksomhed spore vi, foruden i de
os levnede Klosterkirker (f. E. Vezelay 1 104—32,
Paray-le-Monial 1150, St. Gilles 1116—1261), i

Domkirkerne i Nevers (1063—99), Autun(1132—
48), Langres (1144), Vienne (1 1 50) o. fl . Gennem-
brudene af det nye, af den Stil, som man
den Gang kaldte den franske, som de ita-

lienske Rencessanceskribenter senere gav 0ge-
navnet den gotiske, men som man ogsaa har
kaldt Spidsbuestilen, foregik imidlertid i de
franske Kronlande med Paris som Centrum.
Mellem de banebrydende Monumenter maa
nsevnes: St. Germain des Pres i Paris (1100— 50),

St Germcr (1132), den reldre Del af St Denis
(1140—44), Noyon (1137—50), Laon (1155—74),

St. Remy i Reims (1164—81), Chalons sur M.
(1157—83), Notre Dame i Paris (beg. 1163), Koret
af St. Etienne i Caen (1200—25). Den kunstne-
riske Opgave at overhvtelve hele Kirken, at give

Midtskibet rigeligt Lys og en svimlcnde Hojde
med saa smalle Piller som muligt, at over-

fore Hojkirkens Hvaelvingers Tryk gennem
enkelte eller dobbelte Spnengbuer paa Side-

skibenes Stottepiller, at oplose Kirkens Vsegge

i pnegtige med Stawterk delte og med Glas-

malerier fyldte Vinduer, at gore Taarne og
Spir saa himmelstrcebende som muligt, at bort-

kaste de sidste Rester af den aeldrc Middel-
alders figurlige og ornamentale Tradition og i

Stedet ose af Naturens evig friske Kilder:

denne Opgave skulde orasider finde sin Les-
ning. En umaadelig kunstnerisk Kappelyst
griber hele Folket og den ene Domkirke storre

og preegtigere end den anden rejser sig i Nord-
frankrig (N. D. i Paris 1160—1235, i Sens
1152—84, Senlis 1151—1200, Soissons 1175—
1212, Chartres 1195—1260, Bourges 1230—
1300, Reims 1212—95, Amiens 1220—88,
Beauvais 1225—72, Le Mans 1217—1300, Tours
1170—1266, Troyes 1208—23, Meaux 1200—50.
Auxerre 1215—34, Rouen 1202—80, Coutance
1225—75 o. fl.). Fra Frankrig forplanter Be-

vaegelsen sig til de omliggende Lande. En
fransk Bygmester tilkaldtes til Domkirken i

Canterbury (1174—85), og Westminstcrabbediet
bygges efter en fransk Plan (1245—69). Men
den franske Stil omdannes til >tidlig engelsk<

(early english) : Lincoln (1185— 1200), Westmin-
ster^245—69), Salisbury(1220— 58), Worchester
(for ogeaer 1218), Wells(1214— 39), denne til den
»pyntede Stil< (decorated style): York (1291—
1330), Exeter (1280—1370), Lichfield (1296—
1420), og denne atter til den >lodrette Stil<

(perpendicular style): Winchesters Skib (1393

—

1422), Gloucesters Korsgang(1381), Kings College

i Cambridge (1440), Henrik VII Kapel i West-
minster (1502) osv. Den engelske Gotik har
mange Ejendommeligheder f. E. firkantet Kor-
slutning, flere Tvsrskibe, raangelfuldt udviklet

Strebebuesystem, eget Lovvaerk, eget Stawterk.
egne Taarne og Spir, egne Kapitelhuse osv.

Domkirken i Trondhjem er i det vresentlige en
Afledning af den tidlige engelske Gotik.

1 Nederlandene rejser sig den storartede

Kirke i Tournay (1140—71 og 1242—1325) i

nser Tilslutning til de franske Bispekirker.

Den efterfolges af S. Gudule i Bruxelles, Onze
Vrouw i Brugge (1230—97), og Domkirken i

Utrecht (1251—67). 1 de senere nederlandske
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Kirker sporer man sene tyske og sene franske
Paavirkninger (Domkirken i Antwerpen 1352

—

1422, Mecheln e. 1341, Louvain 1373—1433
osv.). Til Tyskland havde nemlig den franske
Bevsegelse tidlig forplantet sig. Domkirken i

Magdeburg (1207—34), St. Gereon i K61n (1212—
27), Domkirken i Limburg a. d. L. (1213—42),
Liebfrauenk. i Trier(1227—43) ogElisabetkirken
i Marburg (1235—83) hvile tydelig paa Studier
af den icldstc franske Gotik, mcst dog i

dekorativ Retning. Den senere franske Gotik
treffe vi i K61ns Domkirke (1248—1322), i Metz
(1330—83), i Skibet i Strassburg (1240—75),
Freiburg (f. 1270), Regensburg (beg. 1275), men
tyske Ejendommeligheder gore sig naesten over-

alt gteldende, ofte savnes Korets Kapelkrans og
det gennemforte Spnengbuesystem, man gor
alle Skibe lige heje som i Stephanskirken i

Wien (14de Aarh.), taber derved Lys i Midt-
skibet og trykker Kirkens Ydre ved et uhyre
Tag. Til Gengaeld udvikle Tyskerne Taarnet og
de gennembrudte Spir til den storste Fuld-
kommenhed (i Freiburg o. 1300, Koln beg.

1350, Wien 1370—1433, Ulm 1400—25 og
Strassburg 1404—39).

1 Danmark have vi Paavirkning fra Kirken i

Tournay i Roskilde Domkirke (Beg. af 13. Aarh.);

i Sverig begynder en fransk Bygmester 1287
Domkirken i Upsala, men iovrigt modiflceres

den gotiske Stil Syd og Nord for 0sterseen i

hoj Grad af Materialet: Murstcnen, hvormed
man rnaatte bygge. De mterkeligste af denne
Gruppe Kirkebygninger Andes i HansesUederne

;

saaledes Mariekirken i Lubeck (1276—1309),
Mariekirken i Rostock (1398—1472), Kirkerne
i Stralsund (1311—1460), Mariekirken i Danzig
(1400—1502) o. fl. — I Schweiz slutte Domkir-
kerne i Lausanne og Geneve sig til de nsermeste
franske o: burgundiske Kirker. Dog, medens
saaledes den franske Gotik bredte sig mod
Nord og 0st, blev den ikke staacnde stiile i

Hjemlandet; den udviklede sig, hvad Enkelt-
heder og saerlig Stawterkct angaar, til, hvad
Franskmsendene kalde den flammende (flam-
boyante) Gotik, og var der end ikke Brug for

mange flere store Bispekirker, saa var der dog
adskilligt at tilfoje paa de eksisterende Byg-
ninger, bl. a. de Kapeller, som man efterhaan-

den, som i Koret, ogsaa forte ned langs Kirkens
Sideskibe for at forage Altrenes Antal. Der-
ncest udbredte jo Tiggermunkene sig i det 13.

Aarh. og krevede til deres Brug ruinmelige
Skibe, i hvilke Pnedikanterne kunde hores og
ses, derhos de uundgaaelige Kapelrcekker. Som
et praegtigt Eksempel paa den flamboyante
Gotik kan nsevnes Kirken St. Ouen i Rouen
(1318—1500), men Gotiken bredte sig nu
ogsaa til de sydfranske Byer, hvor den op-

rindelig ikke havde hjemme: Clermont (1248

—

85), Limoges (beg. 1270), Narbonne (1272—1332).
I Alby (1282—1476) opgives fuldstamdigt det
nordfranske System, og de flamboyante Former
bruges kun som Dekoration.

Ogsaa i Spanien var Gotiken trsengt ind og
skabte efterhaanden en Rsekke praegtige Monu-
menter (Burgos 1221—1456, Leon beg. 1250,

Toledo beg. 1227, Valencia beg. 1262, Barcel-

lona 1298—1448, Sevilla 1403—1517, S. Juan de
los Reyes i Toledo 1476 o. m. fl.). — I ltalien var
den nordiske Maade at bygge Hvselvinger paa vel

allerede tidlig indfert (S. Ambrogio i Milano
og S. Michele i Pavia 11. Aarh., Modena,
Parma og Piacenza 12. Aarh., S. Francesco i

Assisi 1228—53), men paa det franske kon-
struktive og dekorative System kom man dog
aldrig ind. Man havde intet imod de store,

rolige udvendige Flader, selv om deres Be-

klcedning kun var af Mursten, og man foretrak

at dtekke de indvendige Vaegge med Fresko-

billeder fremfor at fylde Vinduerne med farvet

Glas. Fra Norden laaner man kun dekorative

Enkeltheder, som dog omformes efter italiensk

Smag. De rige norditalienske Stseder kappes
om at bygge prtegtige Bispe- og Klosterkirker

(Siena 13. Aarh., Orvieto beg. 1290, S. Maria i

Firenze beg. 1294, S. Petronio i Bologna 1390,

Domkirken i Milano beg. 1386, La Certosa ved
Pavia beg. 1396) og fyldte disse med utallige

Billeder. Rensessancens Banebryder Brunel-

lesco forsoger i S. Lorenzo og S. Spirito at

vende tilbage til Basilikatypen, gennemfert i

antik Aand, Teoretikeren L. Alberti benytter

derimod de antike Hvselvingsformer sammen
med Sejleordcnerne navnlig i S. Andrea i

Mantua (1472). Lionardo, Bramante og Michel-

angelo tumle med Problemet at krone et Cen-
tralanlaeg i antike Former med en msegtig

Kuppel (S. Pietro i Rom beg. 1506). Det er dog
ferst efter at det store Skisma i Vesterledens

Kirke var indtraadt, og efter at den rom.-kat.

Kirke havde reorganiseret sig paa Konciliet i

Trient (1545—63), at den som sin almindelige

Type fastslaar den saakaldtc Jesuiterkirke, som
oftest et tendehvselvet Skib med Kapeller paa
Siderne, undertiden med Korsfloj og Kuppel
over Korset og med en dekorativ, for ikke at

sige teatralsk, Facade mod Gaden. Jesuiter-

kirkens Plan fjerner sig ikke synderligt fra

den, hvormed den gotiske Kirke sluttede:

Kapelraekkerae trekkes helt ned til Kirke-

dorene, og deres massive Skillevseggc benyttes

til Afstivning af det rummelige Midtskibs

Hvselvinger; men i dekorativ Henseende op-

gives hele den middelalderlige Tradition, man
folger Tidens verdslige og barokke Smag, laegger

mest an paa at glimre og blaende (Gesu 1568

—

75, S. Maria in Vallicella 1550—1605, S. Andrea
della Valle 1591—1665, S. Carlo al Corso
1612—1690, S. Ignazio 1626—75, S. Carlo a

Catinari 1612, alle i Rom). Jesuiterstilen ind-

fertes fra ltalien i alle rom.-kat. Lande. I vore
Dage er man dog Nord for Alperne ofte vendt
tilbage til de middelalderlige Former.
De protestantiske Kirkesamfund benyt-

tedc, hvor de kom til at raade, saa godt, det lod

sig gore, de Kirkebygninger, som de forefandt

Kun i Ny og Nae blev der Brug for og Raad til en
ny Kirke. De engelsk-biskoppelige og Luther-
anerne holde paa den kirkelige Tradition og
opgive derfor ikke Koret med Altret som
et selvstaendigt Rum, som Kirkens aller-

helligste, hvorimod de schweizerske og hol-

landske Reformerte heist ville stiile Altret som
Bord midt i Kirkerummet. Da Protestanteroe
desuden med Rette gore Fordring paa, at

Prsedikanten skal kunne hares og ses af alle,

folger heraf en Begransning af den prote-
stantiske Kirkes Storrelse, som maa gore den
mindre anselig end de middelalderlige Kirker.

Den store Paulskirke i London (opfort 1675

—
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97 efter Branden 1666) er ikke meget prote-

stantisk, den vilde egne sig nok saa godt til

rom.-kat. Gudstjeneste. Wrens andre lon-

donske Kirker robe den tsenksomme og be-

gavede Kunstner, men gere med deres fuld-

stsndige Mangel paa Billeder et koldt og ikke

meget kirkeligt lndtryk. I Danmark forsogte

Christian IV i Christianstad Kirke og i den
snart nedrevne St. Anna rotonda, Christian V i

Vor Frelsers Kirke, de svenske Konger i Catha-
rinakirken i Stkhlm og Domkirken i Kaimar
med mere eller mindre Held at fjerne sig fra

den middelalderlige Type. Lignende Forseg
har man gjort i Tyskland (Mariekirche i Wol-
feubuttel 1608—23, Frauenkirche 1726—38 og
Kreuzkirche 1764—92 i Dresden, og Michaelis-

kirche i Hamburg 1751—62). Nogie af disse

Kirker maa, som Frederikskirken i Kabenhavn
og de rom.-kat. Kirker Pantheon og La Madeleine
i Paris, snarere betragtes som Prever paa
akademisk end som Prover paa kirkelig Byg-
ningskunst. Medens man ved de utallige pro-

testantiske Kirker, som dette Aarhundrede har
set rejse sig i England, mere og mere er vendt
tilbage til den hjemlige Gotik, har man paa
Fastlandet provet alt mnligt og forholder sig

hidtil vaesentlig cklektisk. Om man vil komme
til en Type af mere almindelig Gyldighed,

turde vaere tvivlsomt (Dehio u. von Bezold,

Die kirchl. Baukunst des Abendlandes, Stuttg.

1884 f; Burckhardt, Gesch. der neueren Bau-
kunst, Stuttg. 1882—91; Fritsch, DerKirchen-
bau des Protestantismus, Berlin 1893). L. F.

Bysantinisme. Da det lykkedes de bysan-

tinske Kejsere at bringe den gr.-kat. K. i deres

Rige i fuldstsendig Afhaengighed af Kejsermagten,

plejer man at bruge Ordet B. til Betegnelse af

den yderste Statskirkelighed (Caesareopapisme).

I Forordet til den 6. Novelle udtalte Justini-

anos: »De sterste Goder, Guddommen har givet

Mskene, ere Prastedemmet og Kejserdemmet

;

hint tjener det guddommelige ; dette det mske-
lige, men begge ere udsprungne af samme
Princip ... Vi have den starste Omsorg for

Guds sande Lsere og Praesternes Vserdighed«.

Heri har man fundet B.s Program udtalt, og
i Kraft af deres >Omsorg for Guds sande Lasre

og Prsesternes Vasrdighed« blandede de bysan-
tinske Kejsere sig i K.s inderste Anliggcnder

og gjorde den gr. K. til en Trail af Staten. B.

danner den diametrale Modsaetning til den
romerske Kurialisme, der vil gere Staten til

K.s Tnel.
Bysantinsk Kunst. Herved maa forstaas

den Kunst, som fremstod i Bysants, navnlig

efter det romerske Kejserdommes Deling, og
herfra udbredte sig isaer til det estlige Riges

Provinser. Derimod kan der ikke herunder
indbefattes den forfaldende og barbariserede

antike Kunst overhovedet, allermindst, som
nndertiden er sket, Vesterledens Kunst i den
tidlige Middelalder, den romanske Kunst.

Det ma) antages, at Constantin den stores

Kirkebygninger i det vaesentlige have lignet

de aeldste romerske Basilikaer, dog med den
Forskel, at man i 0sterleden mindre end i

Rom kunde bygge med Materiale, taget fra

seldre Bygninger. Constantins Soflakirke er

aflest af den nuvaerende; hans Apostelkirke,

ogsaa i Konstantinopel, var neppe oprindelig

hvselvet. Hans Opstandelses- og Himmelfarts-
kirker i Jerusalem vare Sejlebygninger med
runde Sanktuarier under aaben Himmel. Hans
Moder Helenas Basilika i Betlehem har 5
Skibe; Koret antages for at vaere yngre. Af en
Basilika, som Biskop Paulinos lod opfere i Ty-
ros (311—22), have vi en Beskrivelse hos Evseb.
Dog synes den under Constantin byggede Hoved-
kirke i Antiokia at have vaeret en Skantet Kup-
pelbygning, omgivet af Udbygninger og Gallerier

i 2 Etager. Den har altsaa veeret et af de forste

Forsog paa at benytte de antike Termers
og Paladsers Kuppel- og Hvelvingskonstruk-
tioner til kirkelig Brug efter en sammensat
Plan. Den maa have lignet S. Lorenzo i Ml-
lano eller S. Vitale i Ravenna. Naar S. Lo-
renzo er bygget, og om til Kirke, vides ikke
med Sikkerhed, S. Vitale er opfert 526—47.
De bysantinske Hvaelvingsbygninger adskille

sig fra Oldtidens derved, at disse vaesentlig ere

massive Stebninger af Beton, i hvilke Mnr-
stenen kun indgaar som Beklaedning eller som
Hjaelpekonstruktion under Opferelsen, medens
hine ere bercgnede paa lette murede Hvaelv-

inger, hvis Tryk ved andre Hvaelvinger eller

Stettebuer feres lxngere ud og ned mod Grun-
den. Denne Bygningsmaade naar sin hejeste

Udvikling med Justinian 1, under hvem ikke blot

den ovennaevnte S. Vitale i Ravenna og Hagioi

Sergios og Bakkos i Konstantinopel byggedes,

men Constantins Soflakirke, som var braendt,

ogsaa genopfertes (532—37) efter en ny Plan
af Isidor fra Milet og Anthemios fra Tralles.

Den led kort efter Opferelsen af et Jordsluelv,

men blev istandsat og gjort staerkere af en yngre
Isidor 563. Ogsaa Apostelkirken blev om-
bygget med 5 Kupler paa en korsformet Plan;
den var de graeske Kejseres Gravkirke, men
har maattet vige Pladsen for Muhammed Ero-
brerens Moskl. I Jerusalem byggede Justinian

paa Tempelpladsen en praegtig Mariakirke, som
er gaaet naesten sporles til Grunde. Basilika-

formen var dog ikke opgivet, som vi se af Hag.
Johannes Studios i Konstantinopel (5. Aarh.),

Hag. Demetrios og Eski-Djuma i Saloniki (5. og
6. Aarh.), S. Apollinare nuovo (504) og S.

Apollinare in Classe (530—40) i Ravenna. Kvin-
derne fik i de gr. Kirker efterhaanden deres

Plads paa Gallerier over Sideskibene.

Efter den store Byggevirksomhed under Ju-

stinian felge Perioder af Slappelse og delvis

Fremgang, men ingen af de senere bysantinske
Kirker kan i Sterrelse og Dristighed maale sig

med Hagia Sophia. De bygges som oftest paa
en korsformet Plan, saaledes at Kuppelen over

den midterste Kvadrat haeves betydeligt op
over den evrige Kirke. Herved vinder det

ydre i Slankhed og Elegance, men Kuppelens
indre Virkning svaekkes. Blandt disse senere

Kirker maa naevnes Hagia Irene (8. Aarh.), Pan-
tokrator (12. Aarh.) og Teotokos (12. Aarh.) i

Konstantinopel, Hagia Sofia (9. Aarh.), Hag. Bar-

dias (10. Aarh.) og Apostelkirken (12. Aarh.) i

Saloniki samt Hag. Klemens i Ankyra, Hag. Ni-

kolaos i Myra og Kirken i Kassaba (alle f. 10.

Aarh.).

I Vesterleden er Karl den stores Slots- og
Gravkirke i Aachen (796—804) en Affedning af

S. Vitale i Ravenna, S. Marcokirken i Venezia

en Affedning af Apostelkirken i Konstantinopel.
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S. Marco paavirker atter S. Antonio i Padova
(1232—1307), men neppe de akvitanske Kirker
(St. Front i Perigueux), der ved Siden af en
sandsynlig direkte orientalsk Paavirkning viser

ikke liden Selvstsendighed. Ogsaa i Syd-Italien

og paa Sicilien spores bysantinske Paavirknin-

ger, f. Eks. i la Martorana i Palermo (12. Aarh.).

Medens saaledes for Arkitekturens Vedkom-
mende den bysantinske Konsts Omfang og Ud-
vikling lader sig nogenlunde let bestemme,
gselder det samme ikke for Billedhugger- og
Malerkunstens Vedkommende. Hvor dybt den
ferste var sunket allerede paa Constantins Tid,

kunne vi se paa de samtidige Relieffer fra

bans Triumfbue i Rom. Vi here vel om en
rig Anvendelse af Skulptur i verdslige 0jemed
endog paa Justinians Tid (hans egen Rytter-

statue, Theodoras Statue, mange gyldne iEres-

statuer), men kun saare lidet er heraf bevaret

til vore Dage (Theodosios-Statuen i Barletta)

og kun enkelte Ting som Porfyr-Reiieiferne ved
Indgangen til Dogepaiadset i Venezia ere helt

og holdent bysantiske. Billedstriden i det 8.

Aarh. ender med, at i den greske Kirke forby-

des Biliedstotters Anvendelse. Den bysantinske
Billedhuggerkunst maa da navnlig studeres paa
Diptyker, Bogbind, ^Esker, Mabler o. 1. af Elfen-

ben (Maximians Stol i Ravenna, 6. Aarh.). Maler-

kunsten er vistnok i de constantinske Kirker
kun optraadt dekorativt og symbolsk som i Sta

Costanza i Rom. Det bliver den senere bysan-
tinske Malerkunsts Fortjeneste at have udviklet

det bibelhistoriske Maleri og fastslaaet de senere

almindelig antagne Typer for Kristus, Marie,

Apostle og Helgener. At nogen Vekselvirk-

ning kan have bestaaet mellem Bysants og
Italien, maa dog for den sldre Tids Ved-
kommende indremmes. Mosaikmaleriet florerer,

hvor der er Raad dertil. Som de mcerkeligste

af bevarede Mosaiker fortjene at naevnes:

Mosaikerne i S. Paolo udenfor Murene, S. M.
Maggiore og S. Pudenziana i Rom, S. Giovanni in

fonte og Galla Placidias Grav i Ravenna (5.

Aarh.), S. Vitale, S. Apollinare nuovo i Ravenna,
Hagia Sofia i Konstantinopel, SS. Cosma e Da-
miano i Rom (6. Aarh.), S. Apollinare in classe

i Ravenna (6.— 7. Aarh.), Hag. Georgios i Salo-

niki (7.—8. Aarh.). De smukke sicilianske

Mosaiker og Kornichen i Parenzo ere senere

(12. Aarh.). Se Art. Billeder og Mosaiker. L. F.

Btischer, Staats, tysk luth. Teolog, f. vist-

nok o. 1580, blev Rektor i Stade, 1626 Pnest
i Hannover. Han har vundet en vis, naermest
herostratisk, Beremmelse ved et Skrift, han
skrev mod det teol. Fakultet i Helmstadt, sserlig

mod Calixt (Cryptopapismus novae theologim

Helmstadiensis, das heimliche Papstthum in

der neuen Helmst. Theologen Schriften<, skrevet

1638, trykt 1640), hvori han gennem grove
Mistydninger og et utroligt Konsekvensmageri
segte at fremstille hele Calixts Teologi som en
gennemfort Tilnsermelse til Pavekirken. Det
var det ferste Glimt af den lid, der senere
blussede op i de synkretistiske Stridigheder.

Forelebig endte Striden med C.s Modskrift
(>Grundl. Widerlegung eines unwahrhaften Ge-
dichts etc.<, Lfineb. 1641), da B., der na?gtede

at mode for den Kommission, der skulde under-
soge og paademme Sagen, flygtede til Stade,
hvor han dode 14. Febr. 1641. J. P. B.

Byse, Charles, belgisk Pnest, virkede en
Tidlang i den belgiske Missionskirkes Tjeneste

som Priest i Bruxelles. Da han havde over-

sat Edw. Whites Skrift om den betingede

Udedelighed (L'lmmortalili conditionelle, Paris

1880) og bekendt sig til den Liere, blev han
strogen af Missionskirkens Pnesteliste. Nu
virker han i det fr. Schweiz.
Bzovius (Bzowski), Abraham, rom.-kat.

Kirkehistoriker, blev fedt 1567 i Proczovic i

Polen, traadte i Krakau ind i Dominikaner-
ordenen og var en Tidlang Prior. Efter at

have virket i sin Hjemstavn, i Milano og Bo-
logna kom han til Rom under Pave Paul V,

som gav ham Bolig i Vatikanet og aabnede ham
Adgang til de romerske Arkiver. B. dode i

Rom 1637. Han er navnlig bekendt ved sin

Fortssettelse af Kard. Baronios Annaler (se S.

223), der omfatter 9 Bd. De 7 ferste af disse

(1198—1534) udkom i hans Levetid (Rom 1616

—29), de 2 sidste (1534— 1572) efter hans Dad
(8. Bd. i K61n 1641, 9. Bd. i Rom 1672). B.s

Fortssettelse af Baronios Vserk kan ingenlunde
maale sig med den, der skyldes Oratorianeren
Raynald (se d. Art).

Biick, Johannes, finsk Pnest, f. 31. Okt.

1850, blev 1867 Student og 1870 viet til Pnest.

Var en Tid befuldnixgtiget for den luth.

>Evangeliif6rening< og repnesenterer ogsaa i

sine Skrifter den evang. Retning. 1889 blev

han Sognepnest i Tyrvis. Han har udgivet

Pncdikener over Hejmesseteksterne til den
3. Aargang og udgav 1887 en Synodalafhand-
ling: >Hvilken betydelse b6r en kristen till-

mata dopet?< 1884—89 var han Hovedredakter
for den evang. Forenings Organ »Sandebudet<

.

Han er paa Landdagen 1891 optraadt som
liberal. A. N.
Backaskog, se Beckaskog.
Bahr, Carl Christian Wilhelm Felix, tvsk

Teolog, f. 25. Juni 1801 i Heidelberg, blev 1824
Diakon i Pforzheim, 1829 Pnest i Eichstetten.

I dennc Stilling henledede han den teol. Ver-
dens Opmserksomhed paa sig, dels ved en For-
tolkning til Kolosserbrevet (Basel 1833), dels,

og isser, ved Skriftet : > Symbolik des Mosaischen
Cultus« (I—II, 1837—39; I i 2. Aufl. Heidelb.

1874). 1838 blev han kaldet til Karlsruhe
som Medlcm af det badensiske Overkirkeraad
og Overskoleraad. Som saadan virkede ban
bl. a. for en ny Liturgi. 1855 skrev han >Be-
grundung einer Gottesdienstordnung fur die
evgl. K.c, og det lykkedes ham at faa indfert

en mere positiv Agende i Baden. Men den
modte saa stork Modstand, at den efter meget
kort Tids Forlob (1860) igen blev afskaffet.

Mismodig herover tog B. 1861 sin Afsked som
Ministerialraad og flyttede forst til Diersburg,
senere til Offenburg, hvor han dode 15. Maj
1874. Der skrev han en Fortolkning til Kon-
gernes Beger, optagen i J. P. Langes >Bibel-

werk« (Bielef. 1868).

Baelter, Sven, f. i SSderhamn 1713, praeste-

viet 1738, var i fl. Aar Domkirkeadjunkt i

Upsala og vandt Anseelse som en fremragende
Pnedikant og fik stor Betydning som homiletisk
Monster for de teol. Studerende. Han fulgte

den af den celdre, tyske Pietisme befrugtede
Prsedikemaade, som ogsaa yndedes af Mamd
som Anders Bald d. se., Abr. Pettersson og
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Anders Nohrborg. B. kaldtes 1744 til Hof-
pr.-edikant, blev 1750 Domprovst i Vexi5 og
dede 1760. Blandt hans mange, udgivne
Skrifler raaa raserkes: >Var Herres och Fral-

sares Jesu Christi historia ifran hans f6dclse

till hans himmelsfard, uti sex bdckerforfattad<,

(1755—60, 3. Opl. 1785) og >Historiska anmark-
ningar om kyrkocereroonierna< (1762). Det
sidste, der udkom i fl. Oplag, er grundet paa
laerde Forskninger og udger en for det meste
paalidelig kultushistorisk Haandbog tned saerlig

Hensyntagen til den sv. K. (K. Sundelin, S. B.s lif

och homiletiska karakter, Sthlm. 1880). H. W. T.

Baethgen, Friedrich Wilhelm Adolf, f. 16.

Jan. 1849 i Lachem ved Hameln, blev 1878
Privatdocent og 1884 etraord. Prof, i Teol. i

Kiel, 1888 extraord. Prof, i Halle, 1889 ord.

Prof, i Greifswald, Konsistorialraad og Medlem
af det pommerske Konsistorium og 1894 Prof,

i Berlin. Han har bl. a. udgivet •Untersuch-

ungen uber die Psalmen nach der Peschita«.

(Kiel 1878), >Beitrage zur semit. Religions-

gesch.< (Berlin 1888) og overeat forskl. syriske

Tekster. 2. Udg. af Riehms >Handwdrterb.
des bibl. Altertums* (I—II, Bielef. 1893—94)
er beserget af ham.
Baumer, Suitbert, tysk Benedictiner, debt

med Fornavnene Johann Adolf, blev fedt i

Naerh. af Kaiserswerth 28. Marts 1845. Han
studerede Retsvidenskab og rom.-kat. Teol. i

Bonn og Tubingen, men da han paa en Rejse

gennem den ovre Donaudal havde laert Bene-
dictiner-Abbediet Beuron (se S. 283) at kende,

besluttede han at klostergive sig. 1865 blev

han Novitse under sin rhinske Landsmands,
Maurus Woltcrs, Priorat og ilk da Klosternavnet

Suitbert. 1866 aflagde han Lofterne, og 1869

blev han pnesteviet. Under Kulturkampen
gik B. (1875) til Benedictinerklostret Maredsous
i Belgien, hvor han en Tidlang var Under-
prior. Samme Stilling indtog han senere i

Erdington ved Birmingham, men 1890 kom
han som Underprior tilbage til Beuron. En
Hjertelidelse og Overanstrengelse ved Studier

kastede ham imidlertid snart paa Sygelejet,

og 12. Aug. 1894 dede han i Freiburg, i de
barmhjertige Sostres Moderhus. B. besad en

betydelig Lserddom paa det patristiske og
liturgiske Omraade, og han havde Tilsyn med
de Udgaver af Farebogen, Missalet og Ritualet,

som Desclee's liturgiske Trykkeri i Tournai
udgav. Han har foruden mindre Afhandlinger

skrevet en Biografi af Mabillon (Augsb. 1892),

et dygtigt Skrift om den apostolske Trosbe-

kendelses Hist, og Indhold (Mainz 1893) og det

efter hans Ded udgivne meget betydelige Ar-

bejde >Gesch. des Breviers* (Freib. 1895), til

hvilket hans Ordensbrodre have fojet en Bio-

grafi af Forfatteren. Fr. N.

Bockh, Christian Friedrich von, tysk Praest,

f. 1. Apr. 1795 i Polsingen ved Ries, blev 1824

Priest i NOrnberg, 1830 Pnest og Dekan i Mun-
chen og 1849 Overkonsistorialraad. 1865 tog

han sin Afsked. Han dode 27. Sept. 1875 i

Munchen. Han er navnlig bekendt ved sin

Forklaring til Luthers lille Katekisme, der er

udkoramet i en stor Maengde Oplag, og ved
sin Virksomhed for en ny, mere ledig Agende.
1856 udgav han >Ber Agendekern f. die evgl.-

luth. K. in Baiern<, og 1870 >Evgl.-luth. Agende<.

Desuden har han udgivet fl. Praedikensamlinger
og >Agendarische Passionsandachten< (1873).

Bockman, Peter Vilhelm Kreydal, norsk
Biskop, er fedt 6. Aug. 1851. Efter sin Embeds-
eksamen var han en Tid Laerer, da han nasrede

Betenkelighed ved at blive Pnest i Statskirken.

Denne svandt dog efterhaanden, og 1877 blev

han Stiftskap. i Bergcns Stift, 1879 Spr. til

Skonevik, 1883 Provst i sendre Sendhordlands
Provsti og 1890 Stiftsprovst og Spr. i Tromso.
Som dygtig Praest og Praedikant og ved sin

ivrige Deltagelse i de kirkelige Forhandlinger
har han tiltrukket sig Opmaerksomhed. I 1893
valgtes han til Biskop i Tromso. A. B.

BoSvarsson. 1) Thorvaldur B., isl. Praest

og Psalmedigter, er fodt paa Pnestegaarden
Mosfell i Kjalarnaes Provsti af en Slaegt, der i

18. og 19. Aarh. har skaenket Island mange
Praester; Bedstefaderen, Praesten Hogni SigurSs-

son til Breidab61sstad i Flj6tshlift, havde 8

Sonner, der alle bleve Praester, og 4 af Th.
B.s Senner vare Praester.. Th. B., der blev

fedt 1758, dimitteredes fra Skalholt-Skole 1774
og blev praesteviet 1783, som Kap. hos en
Farbroder. Paa Grund af et Fejltrin var
han ude af Prsestegerningen i 16 Aar; ferst

1804 blev han Praest til Reynivellir, 1811 for-

flyttedes han til Holt i 0rundarfjord, 1822 til

Melar i Borgarfjorden og 1827 til Holt i Ran-
garvalla Provsti, hvor han levede Resten af

sine Dage; han dode 21. Nov. 1836. Den Tid
han var uden Embede ernaerede han sig kum-
merlig som Laerer ved en Borneskole; den
Gang og senere underviste han ogsaa en Mtengde
Studerende ; thi han var en meget kundskabs-
rig Mand og saerdeles dygtig i de klassiske

Sprog. Th. B. var en kernesund, kraftig Mand,
der om Dagen arbejdede for to for at skaffe

Bredet til sin talrige Familie — han var 3

Gange gift og havde 21 Bern — og sad oppe
om Natten med Bog og Pen; til sit 50. Aar
sov han aldrig mere end 4 Timer i Degnet.

Han var en afholdt Praest og Praedikant og
gjaldt for at vaere Samtidens ferste Psalmedigter.

Til den reviderede isl. Psalmebog fra 1801 ydede
han det sterste Kontingent, over 60 Psalmer,

hvoraf nogle ere gaaede over i den nuvaerende

og udmaerke sig ved inderlig Fromhed. En
Samling af hans Psalmer, 150 i Tallet, blev

udgivet af hans Slaegtninge efter hans Ded
(Sd/masa/h, Reykjav. 1857). En interessant

Autobiografi, der gaar ned til 1813, Andes i

det isl. Tidsskrift Fjolnir 3. Aarg. — 2) Thdra-
rinn B., isl. Praest og Politiker, er fedt 3. Maj
1825 paa Gaarden Gufudalur paa Vesterlandet

hvor Faderen BSfivar, en Sen af Psalme-

digteren Thorvaldur B. var Praest (se oven-

for). Han blev dimitteret fra Reykjavik Skole

1847, og herte til det ferste Studenterhold, der

gik paa den islandske Pnesteskole, som blev

stiftet ntevnte Aar. Han tog teol. Embeds-
eksamen 1849, og s. A. blev han pnesteviet

som Kap. hos Faderen. 1854 blev han Praest

til Vatnsfj6r5ur ved Isefjorden, og 1868 til

GarSar paa Alptanes, taet ved Reykjavik ; begge

Steder var han tillige Provst. Han dede 7.

Maj 1895. Han var paa mange Omraader en

nyttig og virksom Mand, saerlig til Folkeoplys-

ningens Fremme ved sin Laesebog (Lestrarbdk

handa at\>fdu, Kbhvn. 1874) og ved Opret-
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telsen af en Realskole i HafnarfjOrour, et

Handelssted i GarBar Sogn, hvortil ban gav
baade Hus og Jordejendom, efter isl. Forhold

en meget betydelig Sum. I Aarene 1878—79

udgav nan sammen med nuvarende Biskop
Hallgrimur Sveinsson >Klrketidende for lsland<.

Den kirkl. Lovgivning paa Island i de sidste

20—30 Aar er saerlig knyttet til bans Navn;
han var Medlem af Altinget siden 1869, 2

Gange valgt til President. Den radikale Om-
ordning af Prestckaldene fra 1880, hvorved
Prasternes Kaar forbedredes en Del, skyldes

hovedsagelig ham. Han bar dels veret Op-
havsmand, dels medvirkende til Love om
Menighedsudvalg, Prestevalg, Forvaltning af

Kirkernes Indtregter osv. Hans stadige Be-

strsebclser for at skaffe den islandske Folkekirke

mere Frihed og Selvsteendighed vare imidlertid

for det mestc frugteslese. Th. B.

Bohl, Ednard, tysk Teolog, f. i Hamburg
18. Nov. 1836, blev 1860 Privatdocent i gltestl.

Teol. i Basel, 1864 Prof, i ref. Dogmatik og
Symbolik i Wien. Han er en Tilhsenger af

den strenge Predestinationskere, som Kohl-
brflgge hsevdede. Siden 1864 er han fast Med-
lem af den ref. Synode i 0sterrig, og 1883 var
han Synodens President. Bl. hans Skrifter maa
nsevnes: >Forsch. nach einer Volksbibel zur
Zeit Jesu und deren Zusammenhang mit der
Septuaginta-Uebersetzung< (1873); >Die alttestl.

Citate im N. T.< (1878); >Christologie des A.

T. oder Auslegung der wichtigsten messia-

nischen Weissagungen< (1882); »Zum Gesetz

und zum Zeugniss; eine Abwehr wider die

neukrit. Schriftforschungen im A. T. (1883);

>Christliche Glaubenslehrec (1886). Fl. af disse

Skrifter ere oversatte paa Hollandsk og have
fundet stor Udbredelse blandt de Ref. i Hol-
land.

Boh in (Behem, Be h aim), Hans, socialistisk

Svsermer. stammede fra Helmstadt, en Landsby
ml. Wurzburg og Wertheim. En Tidlang
spillede han ved landlige Festligheder paa
Pauke og Sskkepibe, men 1476, tildels under
Paavirkning af Forteellinger om Fransiskaneren
Capistranos Bodspradikener, oplevede ban en
relig. Vskkelse, og i Marts 1476 stillede han
sig op ved Valfartskirken i det naere Niklas-

hausen a. d. Tauber og holdt strenge Bods-
pradikener. Som Predikant angreb H. B.

baade Fyrsterne, Adelen og Prasteskabet og
foreslog AfskafFelsen af alle Skatter og Tiender
og af al 0vrighed; alle skulde vsere Brodre
og have lige meget at leve af, og enhver skulde
tjene sit Bred ved sine Hamders Arbejde.

Store Skarer af Mend og Kvinder fra hele

Mellem- og Syd-Tyskland sogte til >Paukeren
fra Niklashausen< ; til Tider kunde han samle
40,000 Tilherere om sig. Mange bleve saa be-

tagne af den unge Lsegmands Ord, at de gik

fra Sans og Sam ling, og da H. B. mserkede,
hvilken Kraft hans Tale havde, synes han at

have tsenkt paa at bruge sine Tilhsengere til

en social Revolution. Men 12. Juli fsengslede

Biskoppen af Wurzburg ham, og den Hsr paa
16,000 Mand, der vilde befri >Profeten<, blev
dreven fra hinanden. 19. Juli blev H. B.

brendt som Kretter og Troldmand, og da Val-

farterne til Niklashausen ogsaa fortsattes efter

hans Dod, blev Valfartskirken der nedreven

(H. Haupt, Die relig. Sekten in Franken vor
der Ref., Wurzburg 1882, 57 f.).

Bohme, Jakob, er fodt 1575 i en Landsby
(Alt Seidenfaden) i Oberlausitz, ikke langt fra

Gdrlitz, af velhavende Benderfolk. Sin Barn-
dora tilbragte han med at vogte Kvseget, men
en svagelig Helbred tvang ham til at ombytte
den frie Luft med Skomagerens Vsrksted.
Allerede i Barndommen begyndte de aandelige

Syner. Afskediget af sin Mester, fordi han
>voldte Ufred i Huset<, blev han vandrende
Svend; hans Vej tyngedes af Sorg over den
evangelske Kirkes Kaar, men han trostedes

af Gud, isser engang ved en 7 Dages Sabbats-

hvile, en Forsmag paa Salighedcn, som fyldte

ham med Jubel. Tilbagevendt til Gdrlitz, blev

han Mester i sit 24. Aar, lykkelig gift og en
frugtbar Familiefader. Et Syn lod ham i en
Tintallerkens Refleks af Sollyset ejne >Tingenes
Principer og dybeste Grunde<. Han bar dette

Faenomen hos sig selv i 10 Aar, da det efter-

fulgtes af andre, der foranledigede hans ferste

Forfattervirksomhed, som begyndte med den
i de tidlige Morgen- og de sidste Aftentimer
nedskrevne >Aurora «, der i sin Helhed, dog
neppe med Rette, erhvervede ham det kultur-

historiske Navn af philosophic teutonicus.

Bedre traffes vistnok hans literere Fysiognomi
af de under to af hans Billeder staaende Navne

:

theosophus centralis og Iheo-philosophns. Thi
til uden videre at gelde som Filosof fattedes

ham baade den videnskabelige Dannelse og den
dialektiske Evne. Men hvis Teosofl kan bc-

stemmes som den i en umiddelbar Ideanskuelsc

hvilende og, ved Siden af Aabenbaringen, i Men-
neskets gudbilledlige Natur grundede Vished
om den hele Tilvaerelses Enhed i Gud, der
forudgriber Resultatet af den diskursive, i det

enkelte gaaende Forskning, saa indtager B.

sikkert nok den farste Plads blandt Teoso-
ferne. Thi fyldigere end nogen anden frem-
stiller han den teosoflske Grundopfattelse,

at Ideen (sophia), objektivt den himmelske
Visdom, subjektivt tillige den menneskeligc
Kontemplations Naadegave, genspejler den hele

Tilvaerelses Herlighed. Med denne Spejling,

af hvilken her kun er Plads for de store Grund-
trek, begyndes den teogoniske (gudfodendc)
Proces, som udfolder sig gennem de tre Led:
Gud, Verden og Mennesket. Men for vi

gengive disse trilogiske Grundtrek, bar det
dog bema>rkes, at der i B.s Tacnkning ikke
blot er Plads for en Trehed, men ogsaa Toheds-
problemet af Aand og Natur kommer til sin
Ret, og i B.s ejendommelige Taenkning \iser

det ud til 2 omfattende Synspunkter. Paa
den ene Side til en spekulativ Panteisme,
som indeholder det dialektiske Moment af det
onde som et Led i Guds Selvudfoldning.
Men paa den anden Side til en bibelsk Teisme,
i hvilken det onde ses som et Produkt af
Skabningens Frihedsudvikling, hidfort ferst ved
Lucifers (se nedenfor) og derntest ved Adams
Syndefald. Som det karakteristiske for B.s
Tankeudvikling blive vi imidlertid her staaende
ved den antydede Trilogi.

B.s forste Bestemmelse af Gud er den af
en Ugrund (Ungrund) a: et bestemmelseslost
Dyb, en Vilje, der hverken er ond eller god,
hverken Lys eller Merke, men kun besidder
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sit lndhold i Imagination som i et Spejl, og
i dette Spejl fra Evighed bterer 3, ikke levcnde

Vaesener, men Figurer af Livet: sig selv, Fa-
deren, det uoprundne, der feder Sennen,
det gode, og Aanden som den sidstes Udgang
fra den forste. Dette er det egentlige myste-

rium magnum i B.s Teosofl. Men idet Ideen i

Spejlct objektiverer Gud for ham selv, bliver

Viljen begaerende, og i Begserligheden frembryder
Naturen, den evige Fysis, dog ikke som en Ma-
terie, men snarere som en >spiritues Potens<

(St. Martin og Fr. Baader), hvoraf de mangfoldige

guddommelige Enkeltviljer oprinde. Til Herre-

demmet over denne Natur naar Aanden dog kun
gennem en Kamp mellem den merke >Ternar< i

Gud, Aandens Fjende, og den lyse, af den him-
melske Sophia besjaelede Ternar. B.s teogoniske

Verdensopfattelse indeholder altsaa 2 tredob-

belte Komplekser: 3 merke og 3 lyse Magter mod
hinanden, bvortil kommer en syvende, den
fjerde i Raekken, som Overgangen fra den merke
til den lyse Ternar (de 7 >Quellgeister« : 1) Saltet,

det adstringerende, indadvendte, 2) Mercurius,

det udbredende, udadvendte, 3) Svovlet, Ang-
sten vaikkende; under Herredommet af disse

3 merke Potenser laenges Natiir og Frihed

efter hinanden, og Overgangen sker gennem 4)

Lynet, det forterende og befriende, til den lyse

Ternar: 5) Vandaanden, den milde, 6) Klangen,

den subtile, men jublende. og 7) Salnitter, den
udformede Visdom, Guds Bolig). Men alt dette

indtneder ikke i Sukcession, det bestaaer

simultant, samtidig; Gud er alt i Evigheden,

det forste er det sidste, og det sidste det

forste: en Circulrerbeviegelse i Treenigheden.

Denne, som fra Begyndelsen kun var en Spej-

ling, udfolder sig nu til Personlighed gennem den
evige Natur, den guddommelige Fysis, ved hvis

Eksistens og virkende Bevsegelse man, om end
under Modsigejse af betydelige, med B. beslseg-

tede, Aander som Baader, Oetinger og navnlig

Schelling, dog med Grund har fundet den store

Betsenkelighed, at det fysiske tilbagetrtenger

det etiske i Gudsbegrebet, og Natursiden i

det guddommelige Vsesen overvtelder Aanden.
Gennem den evige Natur former Gud sig som
den personlige, der bestaar i 3 Hypostaser
(eller Personer), men tillige affoder en uper-

sonlig, af Guds Vsesen som Lysenes Fader gen-

nem den teogoniske Proces udstraalet, Eksi-

stenssfaere: Guds Herlighed, den uskabte

Himmel (jvfr. Martensen, Jakob B., S. 137—
147.)

Denne hele Tankertekke viser tilbage til

den teol. Adskillelse i Begrebet af Logos som
den i sig selv indesluttede (A. ivtiiu&ttos) og
den i Verden udtroedende (/. nQoaoQtxos). Gud
har skabt Verden, »fordi det lystede Tretallet

at have Bern i sin Lignelse<, altsaa af Kasr-

lighed, Ensomhedens Modsartning. Gud har
skabt Verden af intct (it ovx orruiv), fordi

enhver Tanke om en fremmed Materie er ude-
lukket, men alligevel ud af sin Natur (*x ft>j

ovn>v\ Guds egen, evige Fysis (Materien; sml.

de 7 Aander i Aabenbaringen, sete som 7

Naturskikkelser med kosmisk Betydning), og
ved den evige Visdom (Formen, Sophia), Ver-

densideen (9 jf^finn, Ordspr. 8, 22). Den hele

Verden har altsaa pneeksisteret i Gud, men
trader ud til timelig Eksistens ved Guds

Kirke-Lelcsilton for Norden. I.

Skaberbliv (pal) i en Rigdom og Mangfoldig-

hed, som er Treenighedens synlige Afbillede;

• ikke et Blad eller et Gresstraa er der, uden
at det bierer dens Stempel< (H. Scharling); det

hele staar i Harmoni, med B.s Udtryk: i

Temperatur. Dette fiat udelukker enhver
Tanke om Emanation, men ikke af et Fald;

Tiden i det hele er fremkommet ved et

mtegtigt Affald fra Evigheden, Lucifers, som
medferte en Verdenskatastrofe, et Styrtefald

ud af den oprindelige Temperatur, repnesen-

teret i den undergaaede Flora og Fauna og
begrundende Verdens nuvaerende, Doden og
Forkreenkelighcden underlagte Tilstand. Den
spekulative Teol.s ejensynlige Parallel til

denne Skabelscslsere giver som et Eksempel
instar omnium Franz Baader (se S. 190).

Paa Faldet indenfor den ferste Skabelses-

kreds (Englenes) fulgte Menneskets. Menne-
sket var af Gud oprindelig anlagt paa en Fri-

bedsudvikling. Adam, fra ferst af androgyn
(Enhed af Mand og Kvinde), stod i Tempera-
turen, 1 alle mskl. Evners oprindelige, blide

Harmoni, men faldt, idet de tre Principer,

Lysets, Markets og Verdens stred om ham.
Det sidste sejrede; Adam imaginerer i Idea,

den evige Jomfru, Mandsdriften vaagner, An-
drogynen skilles i Kensmodstetningen, og
den rene Jomfru flygter, fra nu af kun aaben-

barende sig for Adam i det fjerne. Menne-
sket, lesrevet fra sit evige Ophav i Gud, er

nu ligesom Naturen under Forknenkelighed og
bier paa Forlesningen. Ogsaa vi (x«< %u*7t,

Rom. 8, 23) sukke i os selv, forventende den
Forlesning, Temperaturens Genoprettelse, hvor-

til Principet er givet i den anden Androgyn,
den anden Adam, i hvem der ikke er Mand
eller Kvinde; thi Kensforskellen skal ophteves,

og Menneskene blive den forste Skabning,

Englene, lige (Lk. 20, 36). Dette skal ske

ved det sterste Under, Verden har set, at

Herren aabenbares i Tjeneren, og som saadan

ikke blot med etisk, men ogsaa med kosmisk
Betydning. Denne Dobbelthed af det etiske

og det kosmiske realiseres i Marias Undfangelse.

da den himmelske Jomfru, Idea, gcnnemtnenger
den jordiske Jomfrus >Essenser<, og Spiren

lregges til den dobbelte Jomfrusen, ikke blot

Marias (>Slangeknuseren«), men tillige Sophias

Sen, Verdensfuldenderen, Genbringeren af den
tabte Temperatur. Teosofen meder her med
en teol. Opfatning, som har vseret velkendt i

Kirken, endog fra Oldtidens Dage, men gennem
de religionsfllos. Skoler i dette Aarh.s forste

Halvdel er gaaet over til og bleven antaget

omtrent af den hele spekulative Dogmatik:
eliamsi homo non peccasset, Dens tamen incar-

natus esset (ogsaa uden Adams Syndefald vildc

Gud dog vaere bleven Mske).

Hvad ievrigt den rent teol. Side af B.s

Livsopfattelse angaar, navnlig de kristologiske

og soteriologiske Problemer, er det til Orien-

tedng her kun nodvendigt at udhaevc, at i

disse staar han i det hele paa den lutherske

K.s Grund. Dette fremgaar eksempelvis af

hans Samstemning i den gamle luth. Ubikvi-

tetsltere, hvori han stettedes ogsaa af Caspar

Schwenkfelds Laere om Christi gloria, der
>ligesaalidt som Himmerig og Helvede er at

tsenke stedlig, men intetsteds og dog allevegne,

28
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eftersom 0jet er, som soger og beskuer dcn<

(Fechner). Som luth. Kr. var B. uberert

af den Taage af mystiske, i Alkymicns og
Astrologiens Vildspor udviklede Svanrnerier,

hvilke den stive Ortodoksisme i 17. Aarh.

havde affodt som sin Modssetning (E. Stiefel

og Ez. Meth, tildels ogsaa Weigeliancrne og
Rosenkreuzerne). Til disse forholdt B. sig i

det hele uforstaaende, medens han til Trods
for sit fysiske Gudsbegreb havde umiskendelige

Redder i den middelalderlige Mystik. Ogsaa
med Baco af Verulams Naturfilosofi havde han
Slcegtskab, men isser med den naesten at Aarh.

aeldre Laege Paracelsus i religios og reforma-

torisk Grundbetragtning. Den af B.s samti-

dige, som var mindst tilgsngelig for en Erken-
delse af hans teol.-luth. Grundpreg, var bans
Sognepraest i Gdrlitz, Gregorius Richter. Denne
Mand, som ved at gjore Bekendtskab med hans
endnu ikke fuldendte Aurora var bleven hans
dodelige Fjende, foranledigede, at B. henimod
Slutningen af sit Liv blev tvungen til at forlade

Gdrlitz med Udslgt til ellers at blive betragtet

og behandlet af Kejseren som en Ka;tter. For
Landflygtighedens Trengsler blev der vistnok

sat en Grsense ved en Indbydelse til Kurfyrstens

Hof i Dresden, og navnlig ved den ubetingede

Anerkendelse, han vandt hos de navnkundigste

af de luth. Teologer, iscer hos den ved sin

grundfaste Teol. og sit ksrlige Sind ligc ud-

msrkede Joh. Gerhard. Men hans Helbred

var undergravet; paa et Vennebesog i Schle-

sien faldt han i en heftig Sygdom og for-

langte at vende tilbage til sit Hjem i Gdrlitz

for at do der. Han udaandede d. 21. Nov.

1624 under en himmelsk Musik — som den,

der var sig bevidst at fare over til Paradis,

med en Bon om Barmhjertighed, der lignede

den korsfoestede Rovers.

Msgtig, vistnok eksempelles i kulturhistorisk

Henseende er den Virkning, som Skomageren
i GOrlitz har efterladt. En stor Kreds af

religionsfilos. Tamkerc, f. E. St. Martin, Oetin-

ger, Hambergcr og Fr. Baader, af hvilke den
ferste og den sidste modes i Bcstemmelsen
af Teosofien som en philosophie de priire,

har stillet sig i et reelt, mere eller mindre
begrcenset Discipelforhold til ham. Endog
Schelling, som Systematiker selvfolgelig B.s

afgjorte Modstander, har lsert af ham i Ud-
viklingen af et fyslsk Gudsbegreb. Paa den
anden Side staar hele den tyske Romantik, i

dens Teori, som i dens Digterpraksis, kendelig

under B.s vidtrekkende Indflydelse; Tieck og
Novalis (Hardenberg), Fr. Schlegel og Steffens ere

nuerkede af hans Aand ; ja, gennem disses Paa-
virkning lyser endog et Skaer af >Aurora* over
OehlenschlSgers forste, de romantiske, Digter-

vserker (sml. Villi. Andersen, Guldhornene, S.

121—124). — Af den herhenhorende Literatur

bor sferlig nsevnes: B.s Skrifter, udgivne af
Schiebler i 6 Bind (1831—1846); Hambergers
systematiske Udtog af B.s Laerc (Munchen 1844)

og samme Forf.s Physica sacra (1869), om-
fattende sserlig Begrebet af en himmelsk
Legemlighed; Oetinger Theologia ex idea vita
deducia, oversat af Bamberger (Stuttgart 1852);
de biografiske Arbejder af Frankenberg og isser

af Fechner: J. B., sein Leben und seine Schriften

(Scparataftryk af N. Lausitz. Magaz. 134—245);

H. Scharling. J. B.s Theosofl (1879) og H. Mar-
tensen, J. B., theosoflske Studier (1881). F. V. A.
Bohmen. 845 modte 14 boh in. Stormrend

hos Kong Ludvig d. tj'ske for at bede om
Daab, og Nytaarsdag 846 bleve de og deres
Folge dobte. De Menigheder, der efter deres
Hjemkomst dannedes i B., stod i Beg. under
^Erkebiskoppen af Regensburg, og alle B.s
aeldste kirkl. Efterretninger vise tilbage til

tyske Evangelister. Der gtk iraidlertid Sagn
om, at Hertug Borzivoi og hans Hustru Lud-
mila, der 871 modtog Daaben, skulde vera
dobte af Methodios (se d. Art.). Ludmila, der
selv blev en af B.s Helgeninder, var Bedste-
moder til B.s store Helgen, Venceslav (Vatslav),

der 936 blev myrdet af sin egen Broder, Bo-
leslav I. Boleslavs Datter, Dubravka, blev 965
gift med den polske Hertug Mjetschislav

(Mieszko), som 966 lod sig dobe af en bdhm.
Prsest. Under Bolcslav I's Efterfolger, Boleslav

II, der var en from Fyrste, flk B. sit eget

Bisped. i Prag (973), men dette skulde kun
vsre et Lydbispedomme under Mainzer-.frke-
biskoppen, skont det strakte sig over Bdhmen,
Mahren, Schlesien, Syd-Polen og Galicien helt

hen til Lemberg. Forst 1344, under Karl IV,

lykkedes det, >paa Grand af Stedernes Af-

stand og Sprogenes Forskellighedc, at fri den
bdhm. K. fra Mainzer-Stolen, og Arnest fra

Pardubic blev Prags forste .Erkebiskop. 1348
flk Karl IV ogsaa Clemens VI's Tilladelse til

at oprette et stadium generate i Prag, og
Arnest blev det nye Universitets forste Kansler.
AHerede i Midten af 13. Aarh. havde der vteret

saa mange Valdesiere i B. (og Mahren), at der
blev aabnet en Forfolgelse imod dem, og fra

Beg. af 14. Aarh. var B. (og Mahren) Hoved-
sredet for Valdesierne. I 14. Aarh. havde den
bdhm. K. i Konrad fra Waldhausen, Milic fra

Kremsier, Adalbert Ranko, Matthias fra Janov
og Jan fra Stjekno dygtige og nidktere Tals-

msend, som i visse Henseender beredte .lord-

bunden for Jan Hus, ved hvem Wyclifltlsmen
blev en Stormagt i B. Den bdhm. Adelsmand,
Thomas fra Stitny (d. 1400), skrev paa sit

czekiske Modersmaal fl. Skrifter, der tjente

til at udbrede Oplysning paa kr. Grand. Den
husitiske Bevsegelse (se Art. Hus) fremkaldte et

vaeldigt Rore i B., og i Nov. 1433 maatte
Baseler-Konciliet ved de saakaldte Prager- (eller

Baseler-) Kompaktater indromme voksne Bdh-
mere (og Mahrere), som ellers i Tro og Kirke-

skikke rettede sig efter den aim. K., Tilladelse

til at nyde Nadver under begge Skikkelser.

1436 bleve Kompaktaterne stadftestede paa
Landdagen i Iglau, men forst under Georg
Podjebrad (fra 1458), der gav rom. Katoliker og
»Utraqvister< lige Rettigheder, kom der Ro i

B. Paa Tejnkirken i Prag og mange andre
Bygninger i B. blev der da sat en forgyldt

Kalk som Tegn paa Utrakvisternes (Calixti-

nernes) Sejr. Men da var der ogsaa i B. (og

Mahren) organiseret henved 200 >Brodreme-
nigheder<, der havde afbrudt enhver For-

bindelse med Romerk. og havde deres egne
Biskopper og Prtester (se Art. Mahriske Brodre).

Luthers Optrseden fremkaldte ogsaa i B. en
stark Bevsgelse, og baade blandt de rom. Ka-
toliker og bl. Utrakvisterne vandt Ref. Til-

tuengere. Kong Ferdinand I sogte forgseves at

Digitized byGoogle



Bohmen — Belle. 435

standse den luth. Bevsegelse; paa de bdhm.
Adelsmaends Borge fandt Lutherdommen et

Fristed. 1554 bad Ferdinand om Tilladelse til

at omdanne Dominikanerklostret i Prag til et

Jesuiter-Kollegium ; 1555 kom P. Canisius til

Prag for at missionere bl. de hnsitiske og luth.

Kaettere i Landet, og lidt efter lidt lykkedes
det Jesuiterne at bringe en stor Del af det
bohm. Folk til at glemme Jan Hus for Eventyr-
Helgenen, den hi. Nepomuk, hvis Grav i St.

Veit i Prag senere blev et af Hovedvalfarts-
stederne for B.s rom.-kat. Indbyggere. For
med fselles Krsefter at modstaa den jesuitiske

Propaganda havde Lutheranerne i B. og
>Bredrene< 1575 dannet en saakaldet >bohm.
Konfession«, og trods Troloshed fra oven ud-
bredte Ref. sig saa staerkt i Landet, at */« af

B. var evang.sindet i Beg. af 17. Aarh. Men
efter Trediveaarskrigen var Protestantismen i

B. saa godt som udryddet, takket vtere Je-

suiternes Arbejde, og selv efter Kejser Josef Il's

Toleranceedikt af 1781 blev Protestantismen
holdt indenfor sneevre Grsenser. Af B.s Ind-
byggere vare 1890 o. 5"/

s Mill. ram. Kat.,

127,236 ProtesUnter (60,737 Lutheranere,

66,499 Reformertc) og 94,479 Jeder.

De evang. af den helvetiske Konfession
(Reformerte) have i B. en Superintendentur og
3 Seniorater (i Prag, Podjebrad og Chrudim),
til hvilke der herer o. 50 Menigheder med
Annekser og Praedikepladser. — De evang. af

den augsburgske Konfession have 2 Super-
intendenturer (B. og Asch; til det sidste here
ogsaa nogle baierske Menigheder) med 34 Me-
nigheder (hvoriblandt 14 czekiske) fornden
nogle Annekser og Praedikepladser. De vor-

dende Praester for de bohm. Protestanter

studere i Tyskland eller i Wien, hvor der
siden 1809 har vaeret en evgl.-teol. Praeste-

skole, som 1850 blev omdannet til et teol.

Fakultet; dette blev knyttet til Universitetet,

men trods gentagne Forseg er det ikke lyk-

kedes at faa det protest.-teol. Fakultet ind-

lemmet i Wiener-Universitetet. — Bredre-
kirken har i B. 2 Menigheder med fl. Prsedike-

pladser, men kun o. 300 here til den. —
Den rom.-kat. Befolkning i B. (og i Grev-

skabet Glatz i preuss. Schlesien) herer til

^Erkestiftet Prag. iErkebiskoppen af Prag, der
ferer Titlen Fyrstaerkebiskop af B., har Ret til

at salve og krone Kongen af B. Han har 3

Lydbiskopper: Leitmeritz (opr. 1654), Konig-
grfitz (opr. 1664) og Budweis (opr. 1785). De
rom.-kat. Praester faa i Reglen deres Ud-
dannelse ved Universitetet i Prag, som har et

teol. Fakultet med czekiske og tyske Profes-

sorer, og hvert af de bdhm. Bispedemmer har
sit biskoppelige Seminarinm for vordende
Klerikere. I B. virke en stor Maengde mandl.
og kvindl. Ordener (Bohmen, Land und Volk,

Prag 1864; Czervenka, Gesch. der evgl. K. in

B., I—II, Bielef. 1869 f.; Lemme, Das Evgl. in

B.. Gotha 1877). Fr. N.

Bdhmer. 1) Eduard B., f. 24. Maj 1827 i

Stettin, studerede Teol., Filos. og Filol., blev

1854 Privatdocent i det teol. Fakultet i Halle,

1866 ekstraord. og 1868 ord. Prof, i romanske
Sprog i Halle, 1872 i Strassburg. 1879 tog

han sin Afsked og trak sig tilbage til Lich-

tenthal ved Baden-Baden. Han har navnlig

stor Fortjeneste af at have undersegt de
europselske Biblioteker for at finde Skrifter af
de spanske Tilhaengere af Ref. (reformistas).

Udbyttet af sine Undersegelser har han isser ned-
lagt i Spanish Reformers of two Centuries from
1520 (I— II, Strassb. 1874—83). — 2) J«stas
Henning B., protest Kirkeretlaerer, fedtes i

Hannover 29. Jan. 1674 og dede i Halle 23.

eller 29. Aug. som Regeringskansler for Hertugd.
Magdeburg og Prof, i det jurid. Fakultet i Halle.

Han udgav (Halle 1747) Corpus juris canonici og
skrev fl. lterde Afhandlinger, der efter hans Ded
bleve udgivne af hans Sen, Karl Aug. B. Hans
Hovedvaerk er Jus ecclesiasticum Protestantium i

5 Kvartbind (Halle 1714), et af de betydeligste

kirkeretlige Arbejder fra protestantisk Side,

til hvilket han som et 6. Bd. knyttede
Jus parochiale ad fundamenta genuina revo-

catum. M. H. til Forh. mellem Stat og K.
ha;vder B. det saakaldte Territorialsystem (se

d. Art.). Den store Kirkeretlaerer har ogsaa
digtet fl. Psalmer, saasom Pinsepsalmen : >0
Hellig-Aand, o sede Trest,< og >Bryd gennem
mit anfaegtet Sind< og >Du est opstanden
Sejrshelt<, der bleve oversatte paa Dsk. af H.
A. Brorson. — 3) Maria Magdalena B.,

Sester til fernaevnte, har ligeledes digtet Psal-

mer, af hvilke navnlig: >Ach mdcht' ich meinen
Jesum sehen< blev bekendt gennem Freyling-

hausens >Gesangbuch«. Hun dede ugift i

Hannover 1743 eller 44. — 4) Gc.org Ludwig B.,

Sen af J. H. B., fedt 1715, d. 1797 som Prof,

og Justitsraad i GOttingen, var ogsaa en be-

kendt Kirkeretlaerer, der har skrevet Principia

juris canonici (1762) og Observations juris

canonici (1766).

Bohmiske Bredre, se Mahriske Bredre.
Btthringer. 1) Georg Friedrich B., tysk

Kirkehistoriker, blev fedt i Maulbronn 28. Dec.

1812. Han studerede i Tubingen, men paa
Grund af Deltagelse i de revolutionaere Be-
vjegelser maatte han (1833) forlade Wurttem-
berg og sege Ly i Schweiz, hvor han 1842
blev Prsest i Glattfelden i Kanton Zurich.

1853 opgav han sit Praesteembede og levede

siden i Zurich og Basel. Her dede han, blind

og lamslaaet, 16. Sept. 1879. Han begyndte
1842 Udgivelsen af en omfangsrig Kirkehistorie

i Biografier efter Kilderne (>Die Kirche Christi

und ihre Zeugenc, 2. Udg. i 24 Bd., Stuttg.

1860—79), der gaar til Middelalderens Slut-

ning. — 2) Paul B., Sen af foregaaende, blev

fedt i Glattfelden 1. Sept. 1852. Efter at have
studeret i Zurich blev han 1875 Pnest i

Niederhasli ved Zurich, 1879 Prsest ved St.

Peter i Basel og senere Privatdocent og Prof,

i Khist. ved Universitetet der. Han hjalp sin

Fader med den anden Udg. af hans Kirke-

historie og har skrevet en Biografl af Biskop
Gregoire (Basel 1878).

Belle, Seren, dsk Gendeber, f. o. 1714, blev

Student fra Aarhus Skole 1734. Han havde
taenkt paa at studere Teol., men dengang han
skulde begynde paa dette Studium, felte han
sig uskikket til at blive Prsest og besluttede

da at fortjene sit Bred som Bonde og rejste

til Norge. Da han ikke kunde bjerge sig der,

besluttede han at sejle til England, men ved
Omgang med nogle opvakte mente han at have
erfaret, at han dog havde bedre Gaver til Prseste-

28*
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gerniugen, end han tidligere havdc tsenkt. Han
rejste derfor tilbage til Kbhvn og tog teol.

Eksamen. Under sit teol. Stadium var han
kommen til den Opfattelse, at Barnedaaben
stred mod det nye Test., og 1742 gendebte
han og en halv Snes af hans Tilhsengere hver-

andre i Dramsfjorden. Da han og hans Venner
(>Zioniterne<) ogsaa lod haant om den kirke-

lige Vielse og den gtengse Form for Begravelser,

satte Ovrigheden sig i Bevsegelse, og B. blev

(1743), efter at have vaeret fsengslet i Kristiania

Tugthus, sendt til Altona. Han gjorde Forsog
paa at komme tilbage til Norge, men blev

atter sendt til Altona, og efter 1744 here vi

ikke mere om ham. >Zioniterne« holdt sig

i Norge til Hauges Tid; men de senere Med-
lemmer af Sekten forkastede ikke Barnedaaben.
Derimod delte de S. B.s Uvilje overfor Stats-

kirken (L. Daae, Nogle nye Bidrag til den
norske K.s Hist., Drammen 1860).

Bennen er den umiddelbare Ytring af det

indre Trosliv, er dets Rest eller Sprog, dets

Aandedrset, dets Pulsslag. B. er den troende
Sjsels Tale med sin Gud (Ps. 19, 15); den findes

derfor egentlig ferst, hvor et Trosliv er op-

staaet, men ganske vist allerede paa dettes laveste

Trin. Gud maa for den bedende Sjtel vsere

blevet en levende Sjsel, et helligt Du (Hebr. 11,

6). Selv en Hedning kan med nogen Sandhed
tsenkes at bede, for saa vidt som han tror paa en
usynlig Gud. B.s primitiveste Form . er den
udenadlierte Barneben, som jo kan fremsiges

i en ubevidst jErefrygt for den usynlige og
med en vis fri Vilje. Denne lave Form for

B. kan vedblive langt ind i et Menneskes Liv,

hvis han forbliver i en uopvakt og ureflek-

teret aandelig Tilstand. Men bliver han
staaende ved denne upersonlige B., saa gaar

den lidt efter lidt over til at blive et rent

ydre Vserk. en mekani.sk B.fremsigen, hvorved
man mener, at de mange Ord, Gentagelsen,

Rostens Styrke osv. er Hovedsagen. Saadan
ere Hedningernes almindelige Bonner.
Den rette B. begynder med den aandelige

Vsekkelse, hvad enten denne sker heftig eller

stille. Den ytrer sig forst som et Suk eller et

Raab, mer eller mindre ubestemt og famlende,

til den Gud, man endnu ikke kender. Men i

samme Forhold som den indre Ned bliver

klarere, og Hjertet oplyses af Guds Ord, bliver

ogsaa B. mere bevidst, bliver en B. om Synds-
forladelse og et nyt Liv (Ps. 51, 12; Lk. 18,

13). Optsendes det nye Liv ved Troen paa
Kristus, og faar Mennesket Bevidsthed om at

vsere optaget i Guds Naade, gaar B. over til

at blive et fortrestningsfuldt Samliv med den
himmelske Fader i Jesus Kristus (Gal. 4, 6).

B. bliver da den troendes paa en Gang salige

Ret og hellige Pligt, den bliver som en Grad-
maaler af det indre Livs Kraft. Jo mere den
oves, til des sterre Ihserdighed og Frimodig-
hed kan den udviklcs. Ja i Dybet af den
troende Sjtel bor der Andes en Understrom af

stadig B. i Aanden (Ef. 6, 18; 1 Thes. 5, 17).

Den hejeste Form for B., som Skriften

omtaler. er Bonnen i Jesu Navn. Herved
betcgnes en B. i dybeste Trosenhed med
Jesus, hvori man belt og holdent drives af

hans Aand. forlader sig paa hans Kraft og
Ret og beder udelukkende til hans JEre.

Denne B. har de storste Loftcr om Bonhorelse
(Joh. 16, 23).

Biblen er uendelig rig paa Vidnesbyrd om
B., Formaninger dertil, Eksempler paa bedende
og paa Banhorelser. B. omtales forste Gang
i 1 Mos. 4, 26, sidste Gang i Joh. Aab. 22, 20.

Som fremragende Typer paa B.s Msend i G. T.

maa nsevnes: Abraham og hans Tjener Eleasar

(1 Mos. 18, 23 f.; 24, 12 f.), Isak (25, 21), Jakob
(32, 9—12. 24 f.), Mose (2 Mos. 32, 11 f.), Sa-
muel (1 Sam. 7, 5 jfr. Jer. 15, 1), David (2

Sam. 7, 18 f.), Salomo (1 Kong. 3, 6f.; 8, 22 f.).

Elia og Elisa (1 Kong. 17, 21; 18, 36 f.; 2
Kong. 6, 17), Hiskia (2 Kong. 19, 1 f.; 20, 2 f.).

Esra og Nehemja (Esra 9, 5f.; Neh. 1, 4 f.),

Daniel (Dan. 9 jfr. Hes. 14, 14). Hele Psalme-
bogen i G. T. er som en stor Bennebog. I det
nye T. moder os vor Herre Jesus selv som en
Bonnens Mand fremfor alle; han er jo'»Troens
Begynder og Fuldkommerc (Hebr. 12, 2). B.

omtales ved de vigtigste Begivenheder i hans
Liv: ved hans Daab, hans Helbredelser, hans
Udvelgelse af de 12, hans Forklarelse, hans
Kamp i Getsemane og til Slut paa Korset og
ved hans Himmelfart (Lk. 3, 21; Mk. 1, 35;
Lk. 6, 12; 9. 28 f.; 22, 41 f; 23, 34. 46; 24.

50 f.). Ja, endnu i Himlen er han Forbeder
for sine og for hele Verden (Rom. 8, 34; Hebr.
7, 25; 1 Joh. 2, 2). Ingen bar som han op-
fordret til B. (Mt. 7, 7f.; Lk. 11, 5f.). Ad
B.s Vej gik ogsaa hans Apostle og den forste

kr. Menighed (Ap. G. 1, 14; 10, 9; 12, 12;

13, 3 osv.). Paulus var fra det Ojeblik, han
vaktes, en B.s Mand (Ap. G. 9, 11; 20, 36),

hans Breve ere fulde af Bonner, ofte af en
forunderlig Kraft og Dybde (Ef. 1, 15f.; 3,

14 f.; Fil. 1, 3f. osv.). Peter, Jakob og Johan-
nes tale ligesaa om B. (1 Pet. 4, 19; Jak. 1, 5;

5, 14—16; 1 Joh. 3, 21 f.; 5, 14f.). I et Syn
i Aabenbaringen vises ogsaa Betydningen af

>de helliges Banner" (Joh. Aab. 8, 3 f.).

B.s Genstand og Indhold er fremfor alt

det aandelige og evige: Sjselens Frelse ved
Naaden og den nye Fedsel, Troslivets Bevarelse
og Fuldendelse, Livssamfundet med Gud selv.

Men den enkelte beder ikke for sig selv alene,

uden Bon for hele Guds Rige. Forbon horer
med til B.s Vtesen (1 Tim. 2, If.). Ligesaa
Taksigelsen, der mindes, hvad vi allerede

have faaet og eje, og giver GIsede og Frimodig-
hed til B. Paa et nogenledes fremskredet
Standpunkt bor Taksigelsen daglig blive B.s

forstc Ytring. Herved hviler B. paa Guds
Lofter, der fremfor alt benvise til » Hellig-Aan-
den < (Lk. 11, 13) som ham, der meddeler Sam-
fundet med Gud. I »Fadervor« have vi af
Jesu egen Mund en Monsterbon. En Hoved-
genstand for B. narvner han i Mt. 9, 35. En
sammenfattende Taksigelse have vi bl. a. i

Ef. 1, 3—10; 1 Pet. 1, 3f.; 1 Kor. 15, 57. Til

B.s aandelige Genstande horer ogsaa B. om Af-

vendelsen af det onde. — »Fadervor« viser os
imidlertid, at ogsaa det, der horer til det ydre
Livs Omraade, >det daglige Brod<, bor vsere

indesluttet i B. Dette hsenger sammen med
Enheden mellem det aandelige og legemlige
Liv. Alt maa den troende have Lov til at btere

frem for Gud, alt, som ikke er imod Guds
Vilje. Herom forvisser os ogsaa Ord som Fil.

4, 6; 1 Pet 5, 7; Mt. 24. 20 o. fl. Derved
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skal en troende Kr. vinde den Frihed fra al

Bekymring, som Frelseren formaner til (Mt. 6,

25 f.); men det er her af Vaegt, at det legem-
tige underordnes det aandelige og stitles i Guds
Tjeneste (2 Kor. 4, 18). Aldrig maa man til-

tvinge sig en legemlig Fordel eller Hjselp, uden
Betsenkning af dens Betydning for det indre
Liv. Alt, hvad vi skulk- bede om, kan da
sammenfattes i de 3 Ord; Tak, Tilgivelse og
Hjselp.

Efter B.s forskellige Indhold antager den
forskellig Form. Den er >Tilbedelse<, naar
den ytrer sig som Nedbojelse for den evige i

uendelig ^£refrygtfolelse. Den former sig som
>Lovprisning<, naar den fordyber sig i Guds
Storhed og Fuldkommenhed, som >Taksigelse<,

naar den med Paaskennelse tager imod det
gode, der er givet os. Den kan vserc en be-

stemt >Begiering< om noget sserligt og stige til

>Paakaldelse<, det ivrige Raab om Hjselp (Hebr.

5, 7) eller endog Klagen ; alt dette saavel an-
gaaende egen, som andres Trang. For alle

disse Former af B. give G. T.s Psalmer os

Udtryk; ofte indebolder en Ps. en Forening af

det ene og det andet, begynder med Klagen og
stutter med Taksigelsen (jfr. ogsaa Jeremjas
Klagesang).

Ved B. ber ogsaa tages i Betragtning, i hvad
Omfang den bindes af Tid og Rum, af ydre
Skik og Form. Den ufuldkomne B. bindes
mere eller mindre af saadant (Joh. 4, 20). Dette
moder os ofte i G. T.; man bad gerne paa
visse hi. Steder, isser i den israelitiske Hellig-

dom eller vendt mod denne (1 Mos. 25, 23;

1 Sam. 2, 11 f.; Ps. 5, 8). Dog manglede ikke
Forestillingen om, at Gud er ophojet over
Rummet (1 Kong. 8, 27). Men ferst Jesus
aabner Blikket for B.s fulde Frihed (Job. 4,

21 f.): man behover ikke at tilbede Gud paa
noget sserligt Sted, men >i Aand og Sandhed<.
Disse Ord beskrivc B. som en Hjertets Sag
helt og holdent: vor Aands inderste er det
egentlige Bedested, og B. bor de> vasre en fuld

indre Virkelighed. Denne B. i Menneskets
Aand sker paa samme Tid >i den Hellig-Aand<,

hvilket tillige er det samme som 1 Jesu Kristi

Tro og Kserlighed. Ved denne B. er man ikke
afhsengig af noget ydre Vilkaar. Den kan ske,

hvorsomhelst jeg gaar og staar, fjernt fra en-

hver ydre Helligdom, paa Sygelejet eller i

Faengslet. Hovedsagen er, at den sker »for

Guds Ansigt<, 1 levende Tro paa hans Nser-

vserelse. Her har den helligede Fantasi en
stor Betydning; B. tilherer vsesentlig dette

Sjselsomraade, saavel som Folelsens, Tankens
og Viljens. Hertil komme saa de indre Be-
tingelser: Tillid, Ydmyghed og Kserlighed.

Den ydre Form for B. er dog ikke lige-

gyldig. Paa Grund af Menneskets Enhed, har
det en Trang til at lade det ydre svare til det
indre. Til det bedende Hjertes Ydmyghed
svarer derfor gerne den knselende eller staaende
Stilling eller Tildsekkelsen af Ansigtet (Jes. 6, 2).

Da jeg ved B. alene har med Gud at gore,

behever jeg Ensomhed (Mt. 6, 6), og maa kunne
bevare den i mit indre, selv om jeg beder med
andre. Foldede Haender er et Udtryk for

Sjaelens Samling, opleftede Haender eller 0jne
for Sjaelens frimodigc Oploftelse (Joh. 17, 1).

Til Hjselp i min Svaghed, til hejere Oploftelse

i B. kan jeg behove et helligt Sted, ligesom

stundum en laengere og strengere Afsondring
fra det daglige Liv (ved Paste Ap. G. 10, 9;

13, 2). Selv under en stadig indre B. behaver
jeg saerlige Timer for bestemtere B. Det
israelitiske Morgen- og Aftenoffer var et For-

billede for den daglige Morgen- og Aftenbon

(2 Mos. 29, 38—43 jfr. Ps. 55, 18). Ogsaa den
fcelles B. har sin Velsignelse og sine saerlige

Lofter, naar den foretages i den rctte Aand (Mt.

18, 19 f.; Ap. G. 1, 14).

Naturligst sker B. i enfoldigc Ord, frem-
sprungne af vort eget Hjerte (Mt. 15, 25). Dog
behever Svagheden ogsaa andre Ord >til Stav

og Krykke for egne haltende Tanker<. Andre
kunne loere mig at bede rigere og fuldere,

dog maa jeg her vaage over den indre Sand-
bed, den virkelige Tilegnelse. Gud behever
ikke fra min Side de mange Ord (Mt. 6, 7),

men et sengstet og fuldt Hjerte kan behove
dem, traenge til Gentagelse af samme Ben, som
Jesus i Getsemane, ja til en Kamp med Gud.
Frelseren selv formaner til denne Udholdenhed
eller, som han kalder det, >Paatraengenhed<

(Lk. 11, 8; 18, If.). Men B. kan ogsaa vsere

saa dyb og inderlig, at de ydre Ord forstumme

;

den bliver da udelukkende et uudsigeligt Suk
(Rom. 8, 26; 1 Kor. 14, 3f.).

Guds Ord advarer ogsaa for Misbrug ved
B. En B., der strider mod Hjertets eller

Livets virkelige Beskafienhed, mishager Gud
(Ps. 66, 18; Ordspr. 28, 9; Jes. 1, 15; Mt. 15,

18; Jak. 4, 3); saaledes ogsaa en Ben, der

soger Menneskepris eller sker i anden egen-

nyttig Hensigt, laegger sin Kraft i de mange
Ord, er tvivlende, egensindig eller uforstandig

(Mt. 6, 5. 7; 23, 14; Jak. 1, 7; Mt. 20, 22).

Man behever derfor at vaage over sig selv

under Bonnen (Lk. 21, 34).

Et vigtigt Punkt er Sporgsmaalet om Ben-
h or el sen. Gud lover den til enhver oprigtig

Ben, og derved har en bedende en uvilkaarlig

Tryghed. Men Gud handler her paa mange-
haande Maader. Til Bonherelsen maa fremfor

alt regnes den indre Trest og Velsignelse, som
B. medferer. Stundum gives ogsaa de mest
ejensynlige og overraskende Svar paa B. (1

Mos. 24, 15; Ap. G. 12, 5). De frommes Er-

faringer vidne om utallige Bonherelser. Stun-

dum tnekker den i Langdrag, da Gud maa
lade den bedende modnes til Bonherelsen;
stundum synes Gud at naegte at ville here

selv sine kaerestes B., men han benherer da
paa anden Vis (2 Kor. 12, 4). Den menneske-
lige Forstand har vanskeligt ved at flnde sig

til Rette med Troen paa virkelig ydre Bon-
herelse, paa Gr. af >de uforanderlige Natur-

love< osv. Man kan til saadannc lndvendinger

svare, at Gud engang for alle har taget Hen-
syn til den menneskelige Frihed og derved

til B. i sin Verdensstyrelse, at han har mange
Veje til at gennemfore sin Vilje, uberegnelige

Maader til at indvirke paa Menneskene (Ps. 33,

14 f.). Selv om meget her er ubegribeligt for vor

Kortsynethed, lader Troen sig dog ikke rokke
i sin faste Tillid til Guds Lofter. Klage nogle

over, at deres B. ikke ere blevne herte, maa
man svare, at det paa en eller anden Vis er deres

egen Fejl (Jak. 4, 3). I alt Fald maa man
here at >vente< paa Guds Bonherelser.
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Den kr. K.s Historie giver forunderlige

Vidnesbyrd om B.s Kraft; alle store Gudsnuend
have vteret Bedere. Det smukkeste Vidnes-
byrd herom have vi f. E. fra Augustin (Ivans

>Bekendelser<), Frans fra Assist, Bernard af
Clairvanz, Luther og de ovrige Reformatorer,
Arnd, Francke m. fl. En serlig Inderlighed i

B. opvoksede paa Mystikens Omraade i Middcl-
alderen og senere. Sserlig kan ntevnes Mdm.
Guyon (d. 1717) som et virkeligt Lidelsesvidne
for den inderlige Hjertebon overfor Romer-
kirkens Banneltesning. Hun taler meget om
>B. uden Ord<. Fra senere Tid kan nsevnes
George Muller i Bristol med de storartede, af

hans B. oppebaarne, kr. Anstalter, Dorothea
Trudel i Schweiz, bekendt som Helbreder ved B.

Blandt Skrifter om B. kan ntevnes fra jodisk
Omraade Traktaten >Berachot< i Talmud, som
Prove paa den med fariseeisk Subtilitet ud-
viklede israelitiske B. ; fra kr. Side pege vi paa
Mdm. Guyons Bog Mogen court et facile de faire

oraison, i den sv. Overssettelse indledet med et

kort Skrift om B., som formentlig er forfattet

af den for sine religiose Anskuelser haardt for-

fulgte og tilsidst fra Sverig forviste Sven Gabriel
Rosen. Af Luther have vi et sserligt lille Skrift

om B.; i Arnds >Sande Krdm.< findes et lseugere

Afsnit om B. Blandt nyere Skrifter kan nsevnes:

Gess, >Das Gebet im Namen Jesu< ; Monrad,
>Fra Bannens Verden< ; Walnum, >Bonnens
liv eller bdn och b6nhSrelse< ; Wagner-Groben,
>Bonnens Magt< ; James Hamilton, The mount
of olives (overs, paa Sv.); Andrew Murray, >Med
Kristus i bonnens skola< osv. I storre Arbejder
over den kr. Etik findes altid en Afhandling
om B. Blandt Boger, som indeholde Vidnesbyrd
om Bonhorelse, kan anfores God's dealings with
George Muller. Blandt almindelig kendte Benne-
boger kan blandt mange andre nsevnes Job.
Arnds >Paradishave< og M. F. Roos, >Morgon-
och aftonbfinner for 6. veckor.< Se Art. Fader-
vor, Gudstjeneste og Synagoge. W. R.
Barglnm, Hovedgaard i B. Herred, Hjarring

Amt, en god halv Mil fra Vesterhavet, var op-
rindelig en Kongsgaard, men siden et Kloster,

hvis Konvent dannede Stiftets Kapitel. Op-
rindelsen til Kapitlet, som til Klostret (der var
Moderkloster for det nerliggende Vrejlev), er

ukendt. Stiftelsen gaar muligvis tilbage til

1128. Allerede et Brev fra 1217 viser, at
Bradrene vare regelbundne Kanniker af Prse-

monstratenser-Ordenen, der lededes afen Provst.

Af et Bispebrev (1361) fremgaar det, at de
hvide Brodres Konvent i B., som Kapitel,

stod i en vis Forbindelse med Augustiner-Kon-
ventet i Vestervig. Kapitlet havde kun een Pne-
latur, Provstens (Domprovstiet). For Klostrets

indre Styrelse stod en Prior. Kannlkerne vare
vel oftest af Adel (saadanne tituleres: ;Er-

vserdige Mand, velbyrdig og renlivet Hr.). I

Tidens Lob samlede B. store Jordegodser og
Rigdomme; og i det mindste siden Christian I

havde det Birkeret Dronning Margrete lod sig

1389 optage i Broderskabet ; Biskopper, ja selv

en norsk iErkebiskop (Erik Walkendorph) ud-
gik fra det Klostret var en anselig Gaard med
4 Ltenger. hvis ydre Mure endnu ere vel be-
varede. Nordfiejen dannedes af Kirken (Stiftets

Domkirke), hvis hejtliggende. taarnlose Tegl-

stensbygning ses viden om i Vendsyssel (gotisk,

omtrent helt fra den senere Middelalder). Det
indre er endnu, trods Forstyrrelser, virknings-
fuldt; Udgravninger 1862 bragte Kampestens-
kvadre af en romansk Kirkes Tvterskib og Kor
for Dagen ; Korsflojenes 0stsider havde Kapeller,
og Sideskibene endte ved Hojkoret i Apsider.
Kirken ejede store Kostbarheder (Dronning
Margrete gav en sedelstenssmykket Guldkrone
1408), der navnlig edelagdes ved Christian Ill's

Indsmeltninger. Udenfor Klostret laa Bispe-
gaarden; 1330 klagede Bredrene over den vold-
somme Biskop Tyges nsrgaaende Plagerier.

Efter 1509 blev B. underkastet mange Om-
skiftelser. Provsten, Dr. Antonius v. Furslen-
berg, tidligere Prof, ved Universitetet, Rigsraad.
fsengsledes af Biskoppen, da han bortfartc

Klostrets Kostbarheder; han resignerede >fri-

villigt<, men stsvnede siden baade Bisp og
Coadjutor for Paven. 1520 gav Kongen, dog
endnu under Forudsietning af pavelig Stad-
festelse, B. (Provstiet) i Forlening til den af-

gaaede Biskop Nils Stygge. 1532 kaldes B. i

et Kongebrev >vort og Kronens Kloster*.

1533—36 havde Biskop Stygge Krumpen B.-

Provsti, sidste Aar kaldes han >Forstander<.
En forbigaaende Omvaeltning skete, da Skipper
Clement forlenede Jens Marquardsen med det.
1536—40 havde Prioren Forstanderskabet, der-
efter fuldendtes Ssekulariseringen under de fel-

gende adelige Lensmaend. 1622—65 henlagdcs
B. som Underhold for Hofraesteren ved Sorn
Akademi, siden 1669 er det i privat Eje. — Bis-
perne i Vendsyssel kaldte sig i Middelalderen
efter B., hvor deres Domkirke var; de forstes

Virksomhed er dog knyttet til det teldre Vester-
vig. Rtekken er paa Grand af Kildernes Mager-
hed ikke sikker. Den af Sven Estridsen ud-
na:vnte Magnus druknede o. 1060 lige efter

Indvielsen; Alrik, Provst i Bremen, o. 1060.

d. o. 1085; Henrik o. 1086; Ketil (Kjeld) d.
1134; Sylvester (Self) — o. 1146; Tycho I —
o. 1176; Homerus I (Orm) — o. 1183; Trugoth
(Truid) o. 1187; Homerus II (Orm) o. 1219;
Johannes I o. 1238—47; Rudolf, blev Fransis-
kaner og resignerede 1252; derefter trengte
Provst Elanus (Elavus, senere kaldet Oluf Glob)
sig ind, trods Kapitlets Protest, myrdet Julenat
1260 (derefter Interdikt); Johannes II o. 1266
— o. 80; Sven o. 1281—83; Nicolaus I, electa*

endnu 1284, —1297; ved pavelig Provision Josef
(Storrelsen af commune servitium af B. var da
1000 Gylden) 1298 — o. 1302; Provst Johannes,
valgt af Kapitlet, resignerede, og Paven overdrog
iErkeb. Isarnus Udnsvnelsen 1304; Nicolaus II

blev 1328 Domlnikaner; den udnsevnte Coadjutor
Tycho II faengsledes 1330 af Kongen (derefter

Interdikt over Landet), lesladt 1332, levede 1341

:

Andreas o. 1345, d. 1354; Magnus Johansen.
>Kongens Hevidsmand i Aalborg<, 1354—65
(derefter i Ribe), under ham led Stiftet meget
af den store Vandflod 1362 og Kapitlet ved
hans Void; Johannes III (Jens Mikkelsen), valgt

til Ribe Stol, ved pavelig Provision anbragt i

B.. 1365—69 (derefter I Ribe); Sven II Moltke.
tidligere Provst i Vendsyssel, 1370, trak sig

tilbage 1396; Peder 1397 (Stiftets Forfatning saa

daarllg, at commune servitium var 40 Gylden).

levede 1425; Gerhard o. 1427, d. 1452; Jakob
(Jeppe Friis) 1453, d. o. 1483 (Ligsten i B.):

Nicolaus HI Stygge Rosenkrantz o. 1487, maatte
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1519 tage en Coadjutor, flk selv 1S20 Provstiet

i B., d. 1533 (Ligsten I B.): Stygge Krumpen,
1519 Coadjutor, Biskop 1533—36, ftengslet og
afsat (hvorefter Bispestolens rige Jordegodser
inddroges af Staten), d. 1551. — Den ferste

evang. Biskop, Peder Thomsen, tidligere Kannik
i B., synes at have resideret i Thisted, trak

sig tilbage 1548; Dr. Oluf Chrysostomus 1548—
53, residerede i Hjerring; Mag. Laurits Nielsen

Kiber 1553, indviedes 1554 i det nye Bispe-
ssede Aalborg (se d. Art.). J. O. A.

Berjesson, Johan, sv. Praest og Digtcr, blev
fedt i Tanums Sogn i Bohuslen 22. Marts 1790.

Som Student var ban Medlem af Aurora-For-
bundct; 1814 flk han fra GOteborg en Pris for

sin Digtning <Aphrodite<, og han var fra 1815
Medarbejder paa Attcrboms poetiske Kalender.
1820 udgav han den store Digtning >Skapelsen
i sanger<, der skildrer de 7 Skabelsesdage.

1816 blev han Adjunkt ved Upsala Domkirke
og gjorde stor Lykke som Praedikant i Tidens
Stil. Senere blev han kgl. Hofpnedikant og
1828 Sogneprest i Wcckholm, 1840 Provst,

1844, ved Kroningcn, Dr. thcol. Han dede 6.

JMaj 1866. Han fortsatte til det sidste, men
med store Afbrydelser, sin Digtervirksomhed
som Lyriker og Dramatiker, og fl. af nans
historiske Skuespil gjorde en Tid Lykke.

Barn, Kirkens Omsorg for. Arbejdet for

at opdrage og retlede Born, der, paa Grand af

deres Forseldres Fattigdom, Sygdom eller Dad,
paa Grand af Vanregt eller tidlig Overtraedelse

af den borgerlige Orden, staa uden den Om-
sorg og Vejledning, som det gode Familie-
liv ellers giver, harer til det ordnede Sam-
funds, eller i hvert Tilfselde til den kr. Menig-
heds Kterlighedsopgaver, og Tanken om at er-

statte slige Barn det manglende Hj em diemrer
bag de forskl. Tiders Lasninger af Opgaven. —
Pligtfelelse i denne Retning spores selv i Heden-
skabet, i alt Fald overfor foraeldrelese : i Athcn
opdroges faldne Borgeres Bern paa Statens

Regning. Den aim. Udsaettelse af sptcde Bern
viser dog, hvor lidt Regning der kunde geres

paa Hjselp, og Hittebarn gemtes til Faegter-

skolen og Bordellet eller bleve Slaver. Ferst

Constantin prevede paa ved Statshjaelp til

traengende Forseldre at modarbejde Berne-
udsaettelse. — For den jodiske Bevidsthed var

de foncldreleses Sag en hcllig Pligt (5 Mos.

14, 29; 16, 11; 24, 19; 26, 12; Ps. 68, 1). —
Den kr. Oldtids Kterlighedsgerninger i saa

Henseende gaelde nsermest foraeldrelese og
Hittebarn. Enke-Institutionen i den apostolske

Tid (1 Tim. 5, 10) spillcde sikkert her en
Rolle, ligesom siden Diakonisserne i 0sten. I

Kirkebannen flk de faderlese fast Plads, og det

paalagdes Bisperne at serge for deres Tarv og
opdrage dem paa Menighedens Bekostning;
Drengene skulde lrere Haandva?rk, Pigerne
bortgiftes. Anbringelse i private Hjem var dog
det almindelige, og Menigheden forstod sin Pligt

(Martyrers Barn: Origenes, Felicitas's Barn).

De apostolske Konstitutioner tale Bernenes
Sag. Siden tog Fattlghjem og Gaestehjem

(Xenodokier) sig af Berncplejc og Opdragelse,

og Klostrene segte ogsaa at lese denne Op-
gave. Justinians Love tale om saerllge Orfano-

trofler og Brefotrofier. — Middelalderen fulgte

Sporct: Anbringelsen af Bern i private Hjem,

i Klostre eller Xenodokier. Karl d. st. bydcr
at overgive seldre, fromme Kvinder de faderlese

til Opdragelse. Saerlig Johanniterne og Hellig-

Aands-Ordenen havde Barnehjem paa deres

Program ; de mange Bernemord skal have givet

Innocents III Tanken til Hellig-Aands-Hospi-
talets Stiftelse i Rom. Navnlig de romanske
Lande vare vel forsynede med saerlige Huse for

faderlese og Hittebarn. I 15.— 16. Aarh. efter-

lignes de i Tyskland; Byraadene her betalte

for Berns Opdragelse bos private Folk eller over-

gav dem til Beginer. Ogsaa Lavene tog sig

af traengende Foreeldres Bern. Om seldre, for-

semte Barn hares kun, at Forseldre kunde
indespserre dem i Faengsler. Men den frygtc-

lig voksende Hser af Tiggere rekratteredes fra

forsemte og forbryderske Bern, og den spredte,

principlese Godgerenhed formaaede intet.

Luthers Tanker om en ordnet, kommunal og
menighcdsbunden Fattigpleje ved Diakoner
omfattede ogsaa Barnene, men Kirkeordnin-
gerne for de evang. Kirker taenke stadig

paa deres Anbringelse i de forbedrede Konvikt-
skoler, der slugte al Interesse, eller i Laere

hos private Folk. Idealerne blegnede imidlertid

overfor Virkeligheden : Manglen paa Fattig-

plejere, Pengened og Krigcne. En stor Del Wai-
senhuse grundlaegges dog i 16. Aarh.s Slut-

ning. — Forbilledet for en ordnet, efter

Tidens Opfattelsc human, Barnepleje gav de
reformerte Lande, isaer Holland, hvor Dia-

konerne sergede for Fattig-Kostskoler, Waisen-
huse med streng Tugt og Undervisning i Haand-
vaerk; for vanartede havde Byerne sserlige For-
bedringshuse, Arbejds- og Tugthuse, men ogsaa
her var det kirkl. Tilsyn oprindelig virksomt.
Gennemfarclsen af Dronning Elisabets Fattig-

lovgivning i England, hvori Plejen af den
forkomne, opvoksende Shegt indskaerpes, sktem-
medes ved, i Statens Haand, mere og mere at

faa Tvangskarakter. — Saaledes ogsaa i den
luth. K., ikke alene overfor forbryderske, men
ogsaa overfor forladte Bern. 117. Aarh., serlig

efter Trediveaarskrigen, faar Fattigplejen Pneg
af atv»re en Politivirksomhed ; Formaalet bliver

mere Publikums Sikkerhed end Leaning af en
human og moralsk-religios Opgave. I Danmark
oprettede Christian IV 1621 i Kbhvn et Berne-
hus, hvor omstrejfende og bedragerske Bern,
ved at lsere Haandvsrk og nyde Undervisning,
skulde geres til nyttige Borgere; Barnene ind-

sendtes af Ovrigheden. Slet Administration og
Epidemier adelagde Stiftelsen, der ophaevedes
1650. Kbhvns Fattigvsesen stiftede saa 1662
Bernehuset paa Christianshavn (snart udvidet

til en Forbedringsanstalt for voksne), hvor
Interessen for den billige Arbejdskraft var
overvejende; Livet blev i moralsk Henseende
forfsrdeligt. Indtil 1771 kunde Bern ind-

ssettes af Foneldre uden Lov og Dom. — Et
nyt Udgangspunkt blev Pietismens Grund-
lseggelse af Waisenhuset i Halle (med Fattig-

skoler osv.); Pietisternes organisatoriske Til-

bejeligheder fremmede overalt disse store, ord-

nede Anstalter, hvor Arbejdet var strengt, men
Aanden kristelig (Kbhvns Waisenhus 1727); der
savnedes dog Sans for Bernenes sande aande-
lige og legemlige Tarv, og Dedeligheden ved-

blev at vaere stor.

En segte human Barnepleje, skikket til at
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frembringe den >nyttige Borger«, var Oplys-

ningstidens Orm, som den helligede sine bedste

Kraefter. Nationalokonomiens Interesse for Be-

folkningens Stigning medforte Fedselsstiftelser,

og Rationalismens Overtro paa >Oplysnin-

gens< Kraft og dens sentimentale Begejstring for

• Industrials* foredlende Indflydelse skabte

Opfostriugshuse (i Kbhvn 1753), Venteskoler,

Spindeskoler, >moralske Systuer«, Aftenskoler,

Sondagsskoler i Miengdc for fattige. De gamlc
Waisenhuse med de sammenpakkede, sleternic-

rede, overbebyrdede Born, der ofte vare lidet

beredte til deres virkelige Fremtid, oplostes

derimod, og man anbragte atter Bernene hos

private (i Kbhvn allerede 1772, dog med Bi-

beholdelse af Skolen). Filantropinisterue svaer-

mede dog mere for >forsomte Bonis* Oplerelse

til Agerbrug, Gartneri, Frugtavl, og >patriotiske

Borgere< dannede Selskabec i dissc Formaals
Tjeneste.

Nye Bauer brod Pestalozzis Bornehjem (1775

i Neuhof), der ogsaa sysselsatte Bornene ined

Markarbejdc og Spinderi, men lagde Vsegt paa

at erstatte dem et Hjem og i Gudsfrygt for-

berede dem » til Fattigdom<. Det nedlagdes

1780, da P. manglede Styrerevne, men Fellen-

berg gjordc 1810 et mere praktisk Forsog paa
Hofwyl i Bern, og det nyvakte Trosliv antog

sig nu Opgaven. Afgjort kristeligt var Zellers

Bornehjem (Redningshjem) paa Slottet Beuggen
i Baden 1820, der efterlignedes overalt i Wfirt-

temberg. 1 Nordtyskland havdc Joh. Falk an-

lagt et Borneredningshjem 1813 i Weimar
(Lutherhof), hvor Kaerligheden i lige Grad viste

Vej til Bon og Arbejde. Den begyndende lndre

Mission skylder Oplysningstiden Humanitets-

tanken, men den fornyede den i den kr. Kter-

ligheds Aand. Wichern staar i direkte Gield

til Zeller og Falk, og i >Rauhes Haus< ved Ham-
burg (1833) gennemfortes Familieprincipet med
smaa Hjem, styrede af en Husfader eller -moder
og samlede om det fselles Bedehus. Her uddan-
nede man en Stab affortrinlige Plejere(>Bredre<).

Hertil kom den kvindelige Arbejdskraft, som
vort Aarh. atter liar taget i Tjeneste, isser siden

Fornyelsen af Diakonissegerningen. Efter 1860

har den evang. K. overalt felt Omsorgen for

Bornene som sin Pligt, og en Msengde Bornehjem
ere opstaaede ved private Midler, hvortil atter

er kommet: Bernesanatorier, Bernchospitaler,

ldiotanstalter, Feriekolonier osv., medens Pleje-

foreninger fortsatte den gl. Praksis med An-
bringelse i private Hjem. — I England, hvor
den private Godgorenhed altid er rede, er der
gjort mcget for de forladte Born (Rob. Owen,
Brougham, Georg M fillers store Anstalter i Bri-

stol 1838). Statens Stiftelser bevarede dog lsnge

den gl. Tvangshuskarakter. 1834 forbedredes

Livet i Arbejdshusene ved Oprettelsen af sserlige

Borneafdelinger med de fornodne La?rere, 1844
grundlagdes virkelige Opdragelsesanstalter (di-

stricts-schools), siden greb man til the boarding-
out system (Anbringelse i Familier), og nu
vinder Familiesystemet Terrain (cottages). Ved
Parlamentsakten 1866 deltes Tvangsopdragelsen
i industrial-schools og reformatory schools (for

grovere Forseelser). — Staterne have i vore
Dage overalt tilstrebt humane Forbedringer i

de vanartede Bonis Internater, hvad enten
man fastbolder Kaserne- eller Familiesystemet,

ligesom de enten selv lede eller ved Stotte

fremme det private Arbejde for de forsomte.
— I Danmark anlagde Regeringen 1828 en
Fellenbergsk Opdragelsesskole ved Soro (Ka-
trinelyst, snart nedlagt); 1830 stiftedes Bogild-

gaards Institut ved Viborg (oprindelig for for-

somte, nu for fordservede Drenge). 1833 grund-
lagde Grev Holstein-Holsteinborg for hjem-
lose og foreeldrelose fattige Bern et kr. Hjem
paa Herregaarden Fiurendal, der 1840 flyttedes

til Gaarden Holsteinsminde ved Sore (Hjort-

holm). 1892 er der stiftet en Forening til Op-
rettelse af Landbrugskolonier for fattige Bern.
For forvildede Born stiftedes Opdragelses-

anstalten Flakkebjerg ved Slagelse paa en
Bondegaard 1836 (Filial: Landerupgaard ved
Kolding 1867). I den sidste Menneskealder
er der fremstaaet en Msengde Stiftelser for

Bern af forskl. Aldere og Samfundsklasser,
der mest bestaa ved private Bidrag, ved
Tilskud fra Stat og Kommune, nogle ved
storre Legatmidler (Grevinde Danners Stiftelse

paa Jsegerspris 1874, de Puggaardske og Clas-

senske Bornehjem; se iavrigt Hof- og Stats-

kalenderen og dsk Skoleforcnings Aarsberetn.).

Bornehjem i Ordets snsevrere Forstand findes

nu rundt om i Kobsttederne og brede sig ogsaa
paa Landet. Den gl. Praksis med Familieanbrin-
gelse benytter f. Eks. >Foreningen af 1837 til

forsomte Borns Frelse<. 1893 nedsattes en
Kommission til Undersegelse af Statens For-

hold til Bernehjem. — 1 Norge er der ved
Siden af de sldre Waisenhuse (Trondhjem
1637, fomyet 1734, Kra. 1778), Opfostringshuset
i Kra. (1778) og Eugeniastiftelsen for fattige

Piger (1823) isaer siden Tredserne oprettet en
Mauigde Bernehjem i Byerne, ligeledes mest
ved privat Tilskud. Landbrugs-Opdragelses-
anstalter for forvildede Born ere: Toftesgave paa
en i Mjoseu (1847), Lindoen ved Stavanger
(1888), Ulfiisesden i Bruvik (1882) og Falstad i

Ekne (1896); siden 1891 virker med Statsunder-
stottelsc et >Selskab til Hjslp for hjemlus Ung-
dom<. — I Sverig ere Bornehjem ogsaa tal-

rige; Redningsinstituter ere : Agerbrugskolonien
Hall ved SOdertelje (1875), Frdbergska Stiftel-

sens uppfostringsanstalt i Kalmar (1875), Rad-
dingsiustitutet i Raby ved Lund (1840), i Folasa
i Ostergotland (1865), paa Hisingen ved GOtcborg
(1847). — Finland fik 1881 en saadan Stif-

telse ved Abo.
Romerkirken bar vcesentlig lagt Sagen i

Bispernes Haand, og Midtpunktet for Borne-
plejen er fremdeles Hospitaleme. Sserlig i

Frankrig begyndte med Vincent de Paul og
Mdm. le Gras et opofrende Arbejde for forsomte
Bern, som de barmhjertige Sostre (se S. 219)

paatog sig. Ludvig XIV's store Hospitals-

stiftelser (isajr hdpital giniral 1656) med hjem-
lese og paa Livet truede Smaa for 0je vakte
med Rette Beundring rundtom. Revolutionen
forstyrrede mange af disse Stiftelser, men
1811 overdrog Napoleon igen Hospitaleme
Plejen af enfants assistls (trouvis, abandonnes
og orphelins paures), dog skulde Bernene saa-

vidt muligt nu anbringes i Familier (1874 ned-

sattes en saerlig Komiti under Indenrigsmini-
steriet med Tilsyn over Plejebern); for for-

vildede Born har Staten ogsaa anlagt Ager-

brugsanstalter (Mittray og Val d'Yevre). Fra
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Kirkens Side gores stadig et beundringsvardigt
Arbejde (de barmhjertige Sestre; Soeurs de
.V. D. de charili du Hon Pasteur 1827). I

I tali en, beromt fra gl. Tider for sine store

Hittebernsstiftelser, har saerlig Don Bosco's

(se S. 368) Arbejde vakt Opsigt (Uhlhorn, Die
chr. Liebesth&tigkeit I— III). Se Art. Asyler,

Hittebernshuse og Waisenhuse. J. O. A,

Bernefest. I Middelalderen var det baade
i England, Frankrig og Tyskland Skik, hver
(Jang »de uskyldige Barns Fest« (4. Jule-

dag) kom, at banke Bernene i Klosterskolerne

til Minde om de betlehemitiske Berns Mar-
tyrium. Men andensteds blev denne bitre Dag
en Ghedesfest for de smaa. I mange Kloster-

skoler lod Lsererne paa den Dag deres Disciple

raade. Bornene ilk Riset udleveret, og hvis

La?rerne ikke vilde smage det, maatte de kobe
sig fri ved Peberkager. I Klostret St. Gallen
valgte Disciplene allerede paa St. Katharinas Dag
(25. Nov.) en >Skoleabbed< eller >Skolebiskop<,
sorn atter udvalgte sig 2 >Kapellaner<. 3.

Juledags Aften, inden Tjenesten var forbi, ned-
lagde Kantoren sin Stav, og et Barn tog den
op og ledede Sangen til Enden. I det folgende

Degn blev hele Gudstjenesten, med Undtagelse
af Messen, ledet af Bernene. Konrad I, der
911 var i St. Gallen, ghedede sig ved at

se Bernenes Lystighed og >beundrede hojlig

Klostrets Tugt< ; thi alt gik til semmelig og i

Orden. Det var dog ikke Tilfeeldet alle Vegne.

Lidt efter lidt blev >Skolefesten< til en kaad
Narrefest, saa at K. maatte skride ind. Det
blev da forbudt Bern over 16 Aar at tage Del

i Festen, og denne blev henlagt til et andet
Sted end Kirken.

Barnehave, se Frobel, Friedrich.

Barnehjem, se Bern.
Bornelaerdorn, se Katekisme.
Barnenadver. Af Cyprians Breve fremgaar

det, at det paa hans Tid i Nordafrika var

almindeligt at nekke de spsde Bern Nadveren
umiddelbart efter Daaben, enten ford! de voksne
Katekumener plejede at gaa til Alters lige efter

deres Daab, eller ford! man dengang ofte i Job.

fi. 53 fandt et Vidnesbyrd om Nadverens Uund-
vaerlighed for alle. At B. ogsaa andensteds og i

sencre Tider var almindelig, kan man se af

Ytringer hos Augustin og Gregor d. st., af det

saakaldte gregorianske Sacramenlarium og af

Kitualer som Ordo Komanus; belt op til den
kcltiske K. kunne vi forfelge denne Skik. Og-
saa i 0sten var B. almindelig; dog nojedes

Presten der ofte med at dyppe sin Pegeflnger

i Nadvervin og vaede Barnets Mund med Vinen.

Kndnu den Dag i Dag er det i den gr.-kat. K.

tilladt at nekke de spsede Bern Nadveren efter

Daaben; Beraenes Ret til Nadveren begrundes
ved den Myrra-Salving, der felger efter Daaben.
Muralt (Lexidion 18) siger dog, at man til Borne-
nes 7. Aar nejes med at nekke dem Vinen
alene; ferst senere modtage de Nadveren under
begge Skikkelser. Ifelge Metrofanes Kritopulos

(Kimmel, Mon. fldei eccles. orient. II, 125)

kunne dog ogsaa Bern, >lige fra den hi. Daab<,
faa Del i Nadveren, og de maa stedes til Nadver,
>saa ofte Foneldrene enske det<.

I Vesten var det lige til 9. Aarh. alminde-
ligt at nekke Bern Nadveren, men Pascbasius

Kadbertus udtalte sig mod denne Skik. 1227

forbed ferst en Synode i Trier, senere and re

Provinssynoder, B., og Thomas fra Aqvino gav
Grunde for dette Forbud. Hos Husiterne var
B. almindelig. Tridentiner-Konciliet (21. Ses-

sion) nsegtede, at smaa Born, som ikke ere
komne til Skelsalder, skulde va?re forplig-

tede til at nyde Nadveren (nulla obligari

necessitate ad sacramentalem eucharisiia com-
munionem), men vilde dog ikke fordemme den
gl. Skik, at nekke Bern Nadveren, hvis den
endnu var i Brug nogle Steder, i den Overbe-
visning, at Fa*lrene ikke havde tilladt B. uden
skellig Grund dertil. Rituale Homanum be-
stemmer, at de, der ikke have den fornedne
aandelige Modenhed (qui propter atatis imbecit-

Utatem nondum hujux sacramenti cognitionem
et gustutn habent), skulle holdes borte fra

Nadveren. I Overensstemmetse hermed ud-
taler Catechismus Komanus (P. II, qu. 47) sig,

og den overlader Faderen, i Forening med
Skriftefaderen, at bestemme Tiden for den ferste

Altergang (qu. 48). I rom.-kat. Liindc er der
givet forskl. Bestemmelser om Aldereu for den
ferste Altergang (10—14 Aar), og det er en
Forudsretning, at Nadveren kan nekkes et

deende Barn fer den bestemte Alder, naar den
aandelige Modenhed er til Stede.

Paa Reformationstiden var det her i Dan-
mark, som man kan se af Pedcr Palladius's

Visitatsbog (Sv. Grundtvigs Udg. S. 44), ikke ual-

mindeligt at nekke Nadveren til et Barn, som var
>scx eller siu Aar gammel<, men af Tilfejelscn

>oc kand sin borne l<erdom« fremgaar det, at

man stillede visse Krav til Barnets kr. Oplys-

ning, for det kunde stedes til Nadveren. Og
den tidlige B. er uden Tvivl hurtig gaaet af

Brug her. I sin store Katekisme udtaler

Luther, at man ikke ber reekke Nadveren til

dem, >som ikke vide, hvad de sege der, eller

hvorfor de komme<, og i den augsburgske
Konfession (Art. 24) siges, at ingen stedes til

Nadveren, fer han >i Forvejen er prevet<. I

Overensstemmelse med Luther og Konfessionen
har den luth. Kirkeafdeling, efter 1 Kor. 11,

26 og 28, fastholdt, at ingen maa nyde Nadveren,
for han er i Stand til at forkynde Herrens
Dod og prove sig selv, og de luth. Dogmatikere,
f. E. Johann Gerhard (Loci XXI, 229), hsevde

denne Opfattelse. Kun Wolffgang Musculus
vovede ikke helt at bryde Staven over B.

Christian V's dske Lov (2—5—25) bestemmer,
at lufornumstige Bern< skulle holdes fra

Nadveren, og (2—5— 11) at ingen af de unge
maa kornnie til Sakramentet, >ferend de vel

have fattet deres Bornelrerdom, at flnde deraf
den rette Mening i Hjertet, og derhos hvor-

ledes de skulle bekende sig for Pnestcn og
vide at svare til Lutbers smaa Spergsmaal om
sligt osv.«. Nu er Konfirmationen Betingelse

for Adgang til Nadverbordet i bele Norden,
England og overalt, hvor Konfirmationen er

indfert. Se Art. Konflrmation. Fr. N.
Barresen, Hans Peter, Missionser, er fedt

paa Kristianshavn 29. Nov. 1825. Efter at

have ltert Smedehaandvaerket rejstc han (1852)

til Berlin, hvor han blev forlovet med Caro-
line Vilhelmine Ernestine Hempel (f.

22. Marts 1832), som i al Stilhed havde aflagt

det Lefte at ville tage Del i Missionsarbejdet

bl. Hedningerne. 1855 blev B. gift med hende,
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og under deres Samliv, navnlig eflcr Bekendt-
skabct med L. 0. Skrefsrud (se d. Art.), flk

Missionsplanerne bestemtere Skikkelsc. I Nov.
1864 rejste B. og hans Hustru til Indien, hvor
de farst arbejdede for det Gossnerske Missions-

selskab og siden sogte at komme ind under
det danske Selskab. Da dette afviste deres

Tilbud, gik de til Santhal-Landet, o. 30 Mil

N0. for Kalkutta, og der begyudte de 1867

en Mission paa egen Haand. 1869 lagde de
Grunden til den ferste Station Ebenezer, og i

de felgende Aar gik deres Arbejde godt fremad
(se Art. Santlialerne). 1876—77 var B. hjemme
i Europa for at vcekke Deltagelse for Santhal-

Missionen, og 21. Nov. 1877 blev han ordincret

af Biskop Martensen (L. Hertel, Den nord.

Santhalmission 1884).

Borringe-KIoster ved Borringese, V. for en
fra Romeleklint imod SV. udgaaende Hojde-
strekning, omtales ferst i Valdemar II's Jorde-

bog. Efter en Opgivelse har det ferst vaeret

Munkeklostcr, men i hvert Fald er det kun
nermcre kendt som Nonnckloster af Benedic-

tinerordenen, indviet til Jomfru Maria. Det
styredes af en Priorinde, som havde en af

Kongen (ikke som ellers af Sostrene) udvalgt

Provisor eller Prior ved sin Side til Ejen-
dommens Forvaltning. Den Skaansomhed, man
viste mod Nonneklostrene ved Sskulariseringcn,

iagttoges ogsaa her, da Knud Gedde, som 1551
flk B. i Forlening, forpligtedes til at under-
holde de tilbagevrerende Jomfruer. Af Kloster-

bygningerne Andes ved det nuvserende Herre-
saede intet Spor. O. A.

Barup, Morten, dsk Skolemand, var en
Bondesan fra Borup i Tranbjerg Sogn, hvor
han blev fodt o. 1450. 27 Aar gl. rommcde
han fra Hovarbejdet paa Skanderborg Slots-

enge og gik til Aarhus, hvor han flk Plads i

Domskolen. Derfra kom han til det nys op-

rettede Universitet i Kbhvn og senere til K6ln,

hvor han tog en Grad (teol. eller jurid.). 45

Aar gl. vendte han tilbage til Aarhus Skole,

og i o. 30 Aar var han Styrer af denne, og
tillige havde han Kantor-Praelaturen i Dom-
kapitlet. Han dode 30. Maj 1526. M. B. var
>beramt over al BJget for sin Leerddom og Flit-

tighed<, og mange bekendte Mend, som den
senere Kansler, Johan Friis (men ikke, som
det ofte siges, Jargcn Sadolin) nod godt af

hans Undervisning (Ny khist Saml. 2. R. HI
og 3. R. Ill og V).

Boschenstein, Johannes, f. i Esslingen 1472,

af kr. og ikke, som hans Modstandere sagdc.

af jediske Foraeldre, cr den, der naest Rcuchlin,

har storst For^jeneste af Genoplivelsen af Stu-

diet af det hebraiske Sprog i Tyskland. Efter

at have lairt Hebraisk i sin Fodeby kom han
1505 som Lserer i dette Sprog til Ingolstadt,

hvor Joh. Eck blev hans Discipei, 1513 til

Augsburg, 1518 til Wittenberg. Der kunde han
dog ikke trives, uomgsengelig som han var, og
derfor forlod han snart Wittenberg og flakkede

om mellem Nflrnberg, Heidelberg, Antwerpen.
Zurich, Augsburg og Nordlingen, hvor han dode
o. 1540 i stor Elcndighed. Han sluttede sig

afgjort til Ref., men hidtog ikke nogcn frcm-
traedende Plads blandt dens Talsmrend. J. B.

skal have faaetTitlen >Kaiserl. Majestat gefreyter

hebraischer Zungenmeister<. Han bar digtet 4

Psalmcr; den ene af disse (>Da Jesus an dem
kreuze stund<) blev oversat paa Dansk (>Jesus

oppaa Korset stod<) og optagen i den dske
Psalmebog af 1553, hvorfra den gik over i

KIngos Psalmebog.
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Artikler, der savnes under C, Andes under K.

(_>abalIero, Fernan. Under dette Pseudo-
nym skrev den spanske Forfatterinde Cecilia
deArrom, f. BOhl, Uattcr af den tyske Kob-
mand Johann Nicolai Bohl von Faber (>Jo-
hannes* i Campes >Robinson<), der var flyttet

til Cadiz og havde segtet en Spanierinde. C.

B. blev fadt 25. Dec. 1796 i Morges i Pays de
Vaud, hvor hendes Foraeldre midlertidig havde
taget Ophold, og af Hensyn til den rom.-kat.
Moder blev hun debt med Romerk.s Daab.
1805 forlod hendes Fader Spanien og flyttcde

til et Gods i Mecklenburg, og C. B. blev derfor

opdraget paa Tysk. Hendes Faders sestctiske

Interesser og Kcerlighed til den gl. spanske
Literatur gik imidlertid i Arv til hende, og
1831 gjorde hun det ferste Skridt paa For-
fatterbanen ved Udgivelsen af Sola, Billeder

af det andalusiske Folkeliv. 1816 var hun
bleven gift med en spansk Officer, der dode
efter 1 Aars /Egteskub, og derpaa havde hun
iegtet Markis'en af Arco-Hermoso, hvis Hus 1

SeviUa var et Midtpunkt for de klerikale og
konservative paa den Egn. Efter bans Ded
(1835) var hun Opdragerinde for Prinsesscn af

Montpensier, men senere indgik hun et tredje

jEgteskab med Advokaten de Arrom, der forst

satte hendes Formue overstyr og siden forlod

hende. Han dode 1863, og i de folgende Aar
boede C. de A. dels i Sevilla, dels i Alcazar
og i Nserh. af Cadiz. Hun dode i Sevilla 7.

Apr. 1877. F. C.s (Navnet Caballero er taget

efter en Landsby i Mancba) Romaner og For-
taellinger udmserke sig ved livlige, realistiske

Skildringcr isasr af Andalusiens Natur og Folke-

liv. Hun er en aegte Repraesentant for den
stolte, spanske Konservatisme, der nserer en
gledende Kaerlighed til K. og den gl. Tingenes
Orden og hader alle Former af Tolerance og
Liberalisme; derfor ere hendes Beger blevne
Yndlingsiaesning i de forskl. Landes ultramon-
tane Kredse, ikke mindst, hvor Loyolas Disciple

give Raad med Hensyn til den Literatur, der
skal laeses. F. C. har ogsaa samlet spanske
Eventyr og spanske Folkeviser. Den storste

Del af hendes Arbejder — bl. a. den beremte
Lagrimat — er overs, paa Tysk i 17 Bd.

(Paderb. 1859—64).

Cabassutius, Jean, en af det fr. Oratoriums
Prester, blev fodt i Aix 1604. En Tidlang
virkede han som Laercr i Kirkeret i Avignon.
Han dode i Aix 25. Sept. 1685. Han har
efterladt sig baade kirkehist. (Notitia Concilio-

rum, Lyon 1667; sidste, betydeligt foregede,

Udg. i 3 Bd., Paris 1838), kirkeretlige og
moralteol. Skrifter. Som Moralist hyldedc C.

Probabiliorismen, hvorfor Alfonso de' Liguori
kalder ham »en klassisk Forf.«.

Cadalons (Cad a 1 us), Biskop af Parma, var,

under Navnet Honorius II (1061—64), Mod-
pave mod Alexander II. Se Honorius II.

Cairns, John, skotsk Priest og Teolog, f. 23.

Aug. 1818 i Ayton Hill i Berwickshire. Efter

at have studeret i Edinburgh, Glasgow, Berlin

og Halle blev han 1845 Priest i Berwick ved
Tweed i Neerh. af den eng. Gnense for en
Mcnighed af >forenede Presbyterlanere« (se

Art. Presbyterianere). 1867—76 holdt han,

uden at opgivc sit Presteembede, hvert Aar
7 Uger Forelsssninger over Apologetik ved de
forenedc Presbyterianeres Pnesteskole (Hall) i

Edinburgh. Men 1876 sagde han Farvel til

Menighederne i Berwick for at overtage Pro-

fessoratet i systematisk Teol. ved Prsesteskolcn

i Edinburgh, efter at denne havde undergaaet

en gennemgribende iEndring, som betydeligt

forltengede Tiden for Forelaesningernc. 1879.

efter Principal Harpers Ded, blev han valgt

til Principal for de forenede Presbyterianeres

Hall i Edinburgh. Han dode 12. Marts 1892.

1872 var han valgt til Moderator for de for-

enede Presbyterianeres Synode, og han tog Del

i Bestnebelserne for at tilvejebringe en Union
ml. de forskl., fra den presbyterianske Stats-

kirke adskilte, presbyterianske Kirkesamfund,
ligesom han ogsaa har spillet en stor Rolle

under de indre Kampe, der fremkaldte Uro
blandt dc frikirkl. Presbyterianere. 1880 holdt

han the Cunningham Lectures, som han Aaret

efter udgav under Titlen : Unbelief in the Eigh-
teenth Century. Han har skrevet fl. mindre
Arbejder, vsesentlig af apologetisk lndhold.

1877 besegte han Norge og Sverig. Opholdet
i Norge skildrede han (i Sunday at Home, Sept.

1879); i Sverig oversatte han Psalmen >For-
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faerdes ej du lille Hob< paa Engclsk (Life and
Letters S. 655). 1884 var han i Kbbvn ved den
evgl. Alliances Mode (A. K. Macewen, Life and
Letters of J. C, London 1895). Fr. N.

Cajander, Mathilda Fredrika Amanda, f.

NygrSn, Finlands forste Diakonisse, blev fedt

10. Jan. 1827 i St. Michel. 21 Aar gl. blev

hun gift med Lasaretlaegen i St. Michel, An-
ders C, med hvem hun gjorde en Studierejse

til Udlandet og besegte fl. Diakonissestiftelser.

Da hendes Mand var dad 1856 efter en tung
Sindssygdom, og efter at hun selv havde oplevet

en alvorlig relig. Krise, traadte hun 1865 ind i

Diakonissestiftelsen i St. Petersborg (det evgl.

Hospital). 1867 blev hun Forstanderinde for

Diakonissestiftelsen i Helsingfors, som Oberst-

inde Aurora Karamsin havde oprettet. Hun
dodc 23. Nov. 1871 efter en trofast Virksom-
hed, rig paa Ka-rlighcd.

Cajanns. 1) Johan C. d. reldre, f. i Paldamo
19. Dec. 1626, blev Student i Upsala 1 642 og senere
i Abo. hvorefter han pnesteviedes 1648. Han
blev Spr. i Paldamo og Kontraktsprovst (1661)

og gjorde sig stor Flid med Krdmsundervis-
ningen (ingen flk Adgang til Nadveren, som
ikke kunde Luthers lille Katekisme); han in-

spicerede flittigt Menighederne i sit vidtleftige

Provsti, hvor der endnu paa bans Tid fandtes

adskillige Rester fra den hedenske og den
rom.-kat. Tid at bekecmpe. Ved C.s Bestras-

belscr blev Lresning allerede da almindelig

blandt lndbyggcrne paa det inderste Finlands
Odemarker. C. deltog i Kigsdagen 1672 og ud-
virkcde Lettelser for sin Hjembygd m. H. til

Soldaterudskrivningen, og den Graensefred, der
blev indgaaet mellem Finner og Russer i Nord-
Finland, var rimeligvis ogsaa en Frugt af hans
Bestrabelser. Han udgav et Par Ligpredikener
og en vrerdifuld 'Relatione, indleveret ved en
Bispevisitats i Paldamo 1663. C. dode 13. Maj
1703. — 2) Johan C, Son af foregaaende, f. i

Paldamo 27. Dec. 1655, blev Student i Upsala
1671 og Mag. 1679 efter at have forsvaret en
Disputats De anima mundi, som vakte stor

Opsigt paa Gr. af dens cartesianske Anskuelser.
Han fik Lofte om et filos. Professorat ved Abo
Akadcmi, men blev forbigaaet og dode kort
efter, 27. Juli 1681, kun 25 Aar gammcl. —
3) Erik C, Broder til foregaaende, f. i Apr. 1658,

studerede i Upsala, blev praesteviet 1676 og
derefter Kap. i Paldamo, samt Spr. 1703 efter

sin Faders Ded. Han er bekendt for sin nid-

ktere Sjtelesorg og for de tragiske Omstaendig-
heder, der ramte ham, og som give et Billede

af Finlands Tilstand under den store Krig.

En Skare Kosakker ankom 1712 til Paldamo
Praestegaard, da C. var borte paa en Embeds-
rejse. De plyndrede Praestegaarden og revede
hans Hustrus og Datters Smykker. De 2
folgende Vintre skjulte C. sig med sin Fa-
milie i Sognets Udmarker. 1715 var C. atter

udsat for Kosakkernes Void og maatte vaere

Vidne til, at 12 Bonder bleve brtendte. C.

flyttede nu til Kajaneborg, men det meste
Aar blev han tagen til Fangc og fort til Abo.
1717 blev han Spr. i Kimito. Efter Freden i

Nystad mistede han sit Pastorat og opholdt
sig derefter hos Sliegtninge, hvor han dode 13.

Febr. 1723. A. N.
Cajetan (Gaetano), rom. Kardinal, lied egent-

lig Jacopo Vio fra Gaeta. Han blev fedt 20.

Febr. 1469 og traadte 1484 ind i Dominikaner-
ordenen, ved hvilken Lejlighed han flk Navnet
Thomas. 1494 holdt han en beromt Disputats
med Pico af Mirandola; derpaa var han teol.

Lserer i forskl. af Dominikanernes Studie-

huse i Lombardiet og ved Universitetet i Pavia.

1500 blev han Prof, i Filos. og Eksegese ved
det rom. Sapienza og tillige sin Ordens General-
prokurator; 1507 blev han Dominikanernes
Generalvikar, 1508 deres General. 1511 stod

han paa Julius H's Side i Kampen mod Kon-
ciliet i Pisa, og paa Lateranmodet 1512 for-

svarede han med stor Iver Pavens Autoritet.

3 Maaneder efter Konciliets Slutning (1517) ud-
naevnte Leo X ham til Kard. af S. Sisto. Naeste

Aar blev han udnsevnt til iErkebiskop af Pa-
lermo, men det Embede opgav han snart, da
det sicilianske Raad lagde Hindringer i Vejen for

hans Overtagelse af det. Til Igeeld gjorde
Karl V ham 1519 til Biskop i Gaeta. 1518
blev C. sendt til Rigsdagen i Augsburg med
en indviet Hat og Kaarde til Kejseren og med
Kardinalhatten tiliErkebiskop Albrecht afMainz.
C, der, allerede for han havde laert Luthers
Teser at kende, havde skrevet en Afbandling
om Afladen og tsenkt meget over det Einne,
fik det Hverv at forhandle med Luther, men
disse Forhandlinger, der fortes i Augsburg
(12.— 14. Okt. 1518), endte med, at C. raabte
til Reformatoren : >Gaa! Genkald eller kom
ikke mere for mine 0jne!< I den folgende Tid
var han virksom for Karl V's Valg til tysk
Konge og for Hadrian VI's Valg til Pave, og
han var Legat baade i Frankfurt og Ungarn.
Under Stormen paa Rom var han i denne
By, og han maatte betale en stor Sum Penge
for at slippe ud af Frundsbergs Soldaters

Heender. 1530 var han atter i Rom, og der
dede han 9. Aug. 1534. Modet med Luther
havde stemt ham saare uvillig over for den
tyske Ref., og han tog paa forskl. Vis, ved
Skrifter og ved Instruktioner for de Legater,

der gik til Tyskland, Del i Kampen mod Luther
og Ref. Paa Clemens VH's Tilskyndelse skrev
han ogsaa 2 Erklaeringer til Henrik VIII, i hvilke

han afviste Tanken om en Skilsmissc. Han or
en af de storste Thomister og har skrevet en
Fortolkning til Thomas fra Aqvinos Summit,
der i vore Dage udgives paany (I. 1892). Han
var ogsaa en betydelig Skriftfortolker, der har
udarbejdet Kommentarcr til de fleste bibelske

Boger (en samlet Udg. udkom 1539 i Lyon i

5 Bd.), og baade som Fortolker og ved Kritik

af Vulgata har han lagt en vis Uhildethed for

Dagen. Sorbonnen angreb derfor hans Kom-
mentarcr, og Modstandere sammenlignede ham
med Julian, L. Valla, Erasmus og Luther, fordi

han ikke paa alle Punkter bojede sig for det
overleverede. Hans Paastand om, at et Barn,

der der i Modersliv og altsaa uden Daab, ved
K.s Forben og Foraldrenes stedfortnedende

Laengsel efter Daab, kan undgaa poena damni,
fandt baade Angribere og Forsvarere paa Tri-

enter-Konciliet, men Pius V gav Ordre til at

stryge de paagoeldende Ord i C.s Skrifter. Fr. N.
Cajus, se Gajus.

Calas, Jean, en reformert Kobmand i Tou-
louse, f. 1698, er bekendt for det paa ham be-

gaaede Justitsmord. Hans asldste, noget tung-
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sindige Sen, begik Selvmord i Foneldrenes
Hus. Straits efter udbredtes det grandiose
Rygte i Byen, at det var nans Fader, der
bavde dnebt ham for at forhindre bam fra at

blive rom. Katolik. Dominikanerne opbidsede
Peblen, gav Selvmorderen den hojtideligste Be-
gravelse, idet han proklameredes som Martyr for

den rom.-kat. Tro, og tvang 0vrigheden til at

gribe ind. Hele Familien blev kastet i Fsengsel,

og C. anklaget for Mord og underkastet Tortur.

Hvor meget han end bevidnede sin fuldstasn-

dige Uskyld, erklcerede Parlamentet 1 Toulouse
med 7 af 13 Stemmer ham for skyldig, og
Dedsdommen blev udfert paa den 64aarige

Mand 9. Marts 1762 ved Radbrekning; bans
Ejendomme konflskeredes, og bans Bern sattes

i Kloster. Enken og en af Sannerne undslap
til Geneve, vakte Voltaires levende Medfelelse,

og den skandalese Proces blev nu vidt og
bredt omtalt, hvortil ikke mindst Voltaires

Skrift: Traill sur la Tolerance a propos de

la mort de Jean C. bidrog. Procesaktcrne
forlangtes indsendte til Parlamentet i Paris,

og den everste Domstols 40 Medlemmer kasse-

rede enstemmig Dedsdommen (9. Marts 1765),

Ejendommen blev tilbagegivet Familien, og
Kongen sluenkede paa Dommernes Forbon de
ruinerede efterladte en Sum af 36,000 Frcs.

Enken henlevede sine sidste Aar i Paris, hvor
bun dede 1792, og 2 Senner bosatte sig i

Geneve som Kebnuend. Det gode gav dog
C.s Mord Anledning til, at Protestanterne i

Frankrig fik en mere tolerant Behandling.

Jesuiterne treste sig stadig med, at Parla-

mentet i Toulouse aldrig har anerkendt den
overordnede Domstols Kendelse (A. Coquerel,

J. C. et sa famille 1858, 2. Udg. 1870, be-

arbejdet paa Dansk af A. Listov i >Aftenlass-

ning« VI). A. J.

Calasanza, Jose fra, blev fedt 11. Sept. 1556
paa Bjergslottet C. ved Petralta de la Sal i

Aragonien. Han studerede i Lerida, Valencia

og Alcala Filos., Retsvidenskab og isaer Teol.

Under en Sygdom lovede han at blive Prsest,

hvis han igen blev karsk, og 1583 blev han
pnesteviet. Derpaa var han en Tidlang Bi-

skoppen afLeridas Skriftefader, men efter dennes
Dad virkede han for indre Mission i Catala-

nien. 1592 kom han til Rom, hvor Kard.
Marc-Antonio Colonna valgte ham til sin

Teolog. Der viste han navnlig sin Kaerlighed

over for de fattige Born, der voksede op uden
Undervisning, og han aabnede en Fattigskole

i Nserh. af Kirken S. Dorotea ved Porta Set-

timiana, i Pnesten Antonio Brendanis Hus.
Senere fik han sterre Skolebygninger ved An-
drea della Valle og i Palazzo Manini. Paul V
gav 1617 >de fromme Skolers Samfund< Til-

ladelse til at danne en egen (Congregation, de
saakaldte Piarister (se d. Art.). J. C. dede i Rom
25. Aug. 1648. 1767 blev han kanoniseret af

Clemens XIII. Hans Festdag er 27. Aug. Som
Tegn paa sin iErefrygt for Maria kaldte han
sig >J. af Guds Moder<.

Calatrava-Ordenen var en spansk Ridder-

orden, stiftet til Kamp mod Maurerne; den
havde Navn efter den lille By Calatrava i Stiftet

Toledo. 1164 stadfeestede Pave Alexander III

dens Regel. Dens Stormester og everste Rid-
dere havde umaadelige Indtaegter, og derved

fik de stor Indflydelse, saa at de ofte med Held
kunde blande sig i Tronstridighederne. Allerede
i 15. Aarh. fik enkclte af Stormestrene Tilladclse

til at gifte sig, og efter 1540 lovede Riddcrne kun
Kyskhed og Afholdenhed fra det andet JEgte-

skab. Fra 1652 lovede de tillige at forsvare La.--

ren ora Marias ubesmittede Undfangelse. Nu
er C.-Ordenen kun en Forljenstorden.— Der var
ogsaa Nonner af C, der gik i de kvindelige

Cistercienseres Dragt med C.-Ordenens rede
Liljekors. Ferst havde de deres Kloster i Bar-

rios, senere i Burgos (se Alcantara-Ordenen).
Calcutta. 1814 oprettedes et anglikansk

Bispedomme i C, og dermed begyndte et be-

tydeligt Arbejde for at skaffe de eng. Kolonier
en fast kirkl. Ordning. C.s ferste Biskop var
Thomas Fanshawe Middleton; han blev (1823)

efterfulgt af Reginald Heber. Blandt C.s se-

nere Biskopper er navnlig Daniel Wilson (1832
—58)bekendt. — Siden 1896 har Andrea Franks
f. Gehlert, og hendes Mand, William Franks, i

C. grundet et skandinavisk Semandshjem og
aabnet en skandinavisk Semandsmission.
Calderon de la Barca, Don Pedro, spansk

dramatisk Digter, blev fedt i Madrid 17. Jan.

1600. Den ferste Undervisning fik han af Jesui-

ter, derpaa studerede han i Salamanca. 20 Aar gl.

deltog han i en digtersk Vteddekamp i Madrid
til Forherligelse af Byens Helgen, S. Isidore

I de folgende Aar gjorde han Krigstjeneste i

Milano og Nederlandene, men o. 1630 vendte
han tilbage til Madrid og optraadte som dra-

matisk Forf. Efter endnu engang med stor

Heeder at have va?ret med i et Hsertog i Cata-

lanien, modtog han 1650 i al Stilhed Pneste-

vielsen. Derpaa blev han Kapellan ved Hof-

kapellet i Toledo og Filip lV's iEreskapellan.

Han dede 25. MaJ 1681. C. har udfoldet en
stor Produktivitet; 120 Treaktstykker foruden
fl. mindre Skuespil har han efterladt. Han er

en fuldblods Spanier, en begejstret Sen af

Romerk., og tillige en segte Digter. Hans Styrke

ligger dog ikke i Karakterskildringen, men i In-

trigen. Efter sin Pnesteviclse skrev han vaesent-

lig kun religiose Dramaer, navnlig saakaldte

Autos, en Slags kirkl. og teol. Skuespil, der
bleve opferte paa Kristi Legemsfest, i Begyn-
delsen som de gl. gr. Komedier under aaben
Himmel paa store Vogne paa Plaza Mayor i

Madrid, stundum ogsaa i Domkirkerne i To-
ledo, Seville og Granada. C. skal ialt have
skrevet 73 saadanne Skuespil til Kristi Le-

gemsfest med tilherende Forspil (Idas). Fl. af
dem ere, ogsaa i dogmati.sk Henseende, ikke uden
Interesse. De skulle vise Naadens alt over-

vindende Magt, og i dem optrsede, som i de
middelalderlige Dramaer, de forskl. Lidenska-

ber og Sjseleknefter person ificerede. Fl. af C.s

Skuespil ere overs, paa Dsk. og Sv., saaledes

navnlig hans ypperste Drama, <Dommeren fra

Salamanca*.
Calini (Calinius), Muzio, ital. Teolog fra

Brescia, d. 6. Apr. 1570 som iErkebiskop af

Zara i Dalmatien, var den ene af de 3 Bi-

skopper, der, sammen med den portugisiske

Dominikaner Francesco Fureiro, 1564 af Pius

IV fik det Hverv at udarbejde Catechismus
Romanus.

Calisius (Keulisch), Johann Heinrich, f.

1633 i Wohlau i Schlesien, d. som limburgsk
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Superintendent i Gaildorf 1698 (efter nogle

allerede 1670), udgav 1655 under Navnet >Klo-

ridan von Wohlau fra Elisien< Uigtsamlingen

>Blauer Kornblumen oder einfaltiger Hirten-

Gcsange dreifaches Bundlcin<. Aaret i For-

vejen havde han udgivet Andagtsbogen »An-
dachtige Hauskirche oder Aufmunterung zur

Gottseligkeit«, i hvilken der findes fl. Psal-

mer, som have fundet Indgang i tyske Psalme-

beger.

Calixt. 1) C. I, egcntlig Kallistos, var Bi-

skop i Rom 217—222. Etter Hippolyts Skil-

dring i Philoaophumena var K. o'prindelig Slave

hos en Kr. ved Navn Karpoforos, der laante

ham en betydelig Sum Penge, for at han skulde

gore Bankforretningcr med dem. K. satte

imidlertid alle Pengene overstyr og vilde flygte,

men Karpoforos flk fat i ham og tvang ham
til at arbejde ved Kvternen. Siden blcv K.

sendt til Bjergvmrkeme paa 0cn Sardinicn,

men han kom atter tilbage til Rom og fik

uf Biskop Zefyrinos Opsyn med Roms Pneste-

skab og med den rom. Mcnigheds Kirkegaard.

En af Katakomberue (S. Callisto) bterer endnu
hans Navn. Allerede under Zefyrinos blev K.,

der ikke var ortodoks i Treenighedslceren og
en Vcnaf slap Bodstugt, indviklet i en Strid med
Hippolyt (se d. Art.), og denne Strid varede
ved, ogsaa efter at K. var bleven Zefyrinos's

Efterfolger. — 2) C. II (1119—1124) hed op-

rindelig Guido og var fra 1088 iErkebiskop af

Viennc. I Striden om Investituren var Guido
en af Forerne for det Parti, der modsattc sig

Pave Paschalis Il's Tilbejelighed til at give Af-

kald paa St. Peters Stols verdslige Magt. 1112

holdt han i Vienne en Synode, der fordomte
Investitur ved Ltegmaend og satte Henrik V i

Band. Fordommelsen af Laegmands-Investi-

turen og BandsaHtelsen af Henrik V fornyede

han senere (1119) paa en Synode i Reims, og
Aaret efter holdt han sit Indtog i Rom, som
Modpaven (Gregor VIII) maatte forlade. 1122
lykkcdes det ham at ende Investiturstriden

ved Wormser-Konkordatet (se d. Art.), og nteste

Aar holdt han et stort Koncilium i Lateranet,

der udstedte nye Forbud mod Simonien og
Prcesternes ..Egteskab, vedtog lndferelsen af

Gudsfreden og forkyndte et nyt Korstog. C.

II dede 13. eller 14. Decbr. 1124. Han er

uden Tvivl Ophavsmand til nogle falske Akt-
stykker, der skulde luevde Bispestolen i Vienne
over for Bispestolen i Aries. — 3) C. (Ill),

Modpave (1168—1178) mod Alexander III, hed
oprindelig Johannes fra Struma. Efter at C.

III havde opgivet alle Krav paa Tiaraen, over-

drog Alexander III ham Styrelsen af Stiftet

Benevento. — 4) C. Ill (1455—1458), hed, for

han blev Pave, Alonso de Borja (se S. 364).

Han var forst Prof, i kanonisk Ret i Lerida,

derpaa Medlem af Alonso af Aragoniens Kan-
cclli, og 1429 blev han Biskop af Valencia.
1444 blev han Kardinal, og 1455. aldelcs uven-
tet, Pave. Da han besteg St. Peters Stol, var
han en skrebelig Olding paa 77 Aar, men ikke
des mindre optog han med en ung Ridders
Kraft Tanken om en Kamp mod Tyrkerne.
Det lykkcdes ham at samle mange Penge til

Tyrkekrigen (ogsaa i Danmark, se L. N. Helveg,
Den dske K.s Hist, til Ref. II, 349), men han
dode 6. Aug. 1458 uden at have bragt et

Korstog i Stand. Hans Nepoter, bl. dem isser

Rodrigo (se S. 51), den senere Alexander VI.
vakte Romernes Harme ved deres skamlese
Opforsel og Pengegridskhed; efter deres Til-

skyndelse megtede C. Ill at anerkende Alfonso
af Napolis ua?gte Son, Fernando, som Kongc
af Napoli. Kr. N.

Calixtinere (af calix, Kalk, Symbolet paa
den fuldstsendige hi. Nadver) eller Utra-
kvister (sub ulraqne se nedenfor) kaldes
den, forst med Navnet Pragerne betegnede.
mildere og ma?glendc (mere aristokratiske) Ret-
ning i Husiterpartiet i B6hmen, medens de
radikale og demokratisk-nationale kaldes Ta-
boriter. Fselles for begge var, at de bojede
sig for »Guds eller Kristi Lov< (Skriften) samt
fordrede Nadveren uddelt under begge Skik
kclser (sub utraque sc. specie, modsat Romerk.s
communio sub una), hyppig Brug af Sakra-
mentet, Bornckommunion, Ordets frie Forkyn-
delse, streng K.tugt og Ophsevelse af Klostrcne.

Trods dette herskede der dog en principiel

ModsaHning mcllem Retningerne, der minder
om Forskellen mcllem Luther og Zwingli over-

for Reformationens Formalprincip. Medens
C. kun vilde forkaste, hvad der udtrykkelig
stred mod Guds Ord, godkendte de radikale
Taboriter (s. d. Art.) kun, hvad der efter deres
Mening ligefrem var foreskrevet i den hi.

Skrift. Den vigtigste Leder af C. var i mange
Aar Rokyzana (siden 1435 Biskop af Prag,
d. 1471). Romerk. gjorde adskillige Forseg
paa at genforene C. med Kirken; efter lang-
varigc Forbandlinger godkendte Baseler-Kon-
ciliet (se S. 230) med visse iEndringer C.s For-
dringcr, og ved de saakaldte Baseler-Kompak-
tater 1433 bekneftcdes Utrakvisternes Forsoning
med Romerk. 1462 ophsevede Pius II Kom-
paktateme under Paaskud af, at C. ikke havde
opfyldt de Vilkaar, der var stillet for deres
Genforening med Kirken. Da Kong Georg
Podjebrad, selv en C., trods dette fastholdt

Kompaktaternes Gyldighed, blcv han 1466 band-
lyst afPave Paul II, som endog lod pnedike Kors-

tog mod ham. Omsider flk C. paa Landdagen i

Kuttenberg 1485 ny Bekneftelse paa deres
Rettigheder, og den ivrigt romerskkirkelige

Konge, Vladislav II, nedtes til at anerkende
Kompaktaterne. Paa Rigsdagen 1512 erklacre-

des Utrakvismen ligeberettiget med den rom.
Katolicisme i BOhmen. Folgen blev, at Fler-

tallet vendtc tilbage til Romerkirken: den
evang.-reformatoriske Aand besjselede ikke lsen-

ger Partiet. Kun faa sluttede sig til det bdh-
misk-mahriske Bradreunitet, faerre bleve de
tyske Reformatorcrs Disciple. I vore Dage
findes i Bdhmen knap Spor af utrakvistisk

Husitisme. Med al den nationale Begejstring

for Joh. Hus savner man 0je for hans kirkelig-

reformatoriske Betydning; Czekerne se ude-
lukkende i ham Nationalhelten, som fordrev

Tyskerne og rensede Modersmaalet for Germa-
nismer (se Art. Husiter). H. L.

Calixtus. 1) Georgitts C. (Jorgen Calli-
sen) fedtes 14. Dec. 1586 i Medelby ved Flens-

borg. Allerede i sit 16. Aar drog han til Uni-
versitetet i Helmstadt for der at studere forst

Filos. og Filol. og dernsest Teol., det sidste

hovedsagelig paa egen Haand. Efter at have
erhvervet sig grundige Kundskaber paa disse
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Omraader foretog han 1609—13 omfattende
Rejser, der forte ham til saavel rom.-kat. som
ref. Egne (sserlig Frankrig og England). Disse

Rejser bleve af stor Betydning for ham, idet de
udvidede hans Blik for det gode, der fandtes

ogsaa i de ikke-luth. Samfund og saaledes

yderligere udviklede hos ham den ireniske

Sympati, som han iovrigt havde nteret fra

Barnsben af (i hans Hjem i Slesvig, hvor Kon-
kordieformlen endnu ikke var bleven symbolsk
Bog, raadede den ireniske Melanchtonske Ret-

ning), og C. bevarede en dyb Uvilje mod Kon-
kordieformlen, der heller ikke var trtengt igen-

nem i Hclmstadt, hvor han 1614 blev Professor.

Disse ireniske Sympatier skulde imidlertid

fere den fredelskende C. ind i en af de bit-

reste teol. Laerekampe, der nogen Sinde har
raset, den saakaldte synkretistiske Strid.
Medens nemlig den luth. K.s davaerende Fe-
rere ubetinget haevdede, at den frelsende Sand-
hed udelukkende var at flnde indenfor den
luth. K.afdeling, tog C. Ordet for, at ingen af

de kr. Konfessioner var faren vild i det vse-

sentlige, og at ingen forte absolut ren Laere,

orn end den luth. K.afdelings Laere (her an-

greb han sserlig Ubikvitetslaeren) var den re-

neste. Men overhovedet felte han Kirkespalt-

ningen som en stor Ulykke og vendte derfor

Blikket mod de farste Aarhundreder, da Kir-

kcn endnu var udelt. I Stedet for at flnde

stedse nye Stridspunkter skulde man da vende
tilbage til den Laere, som Oldkirkens store

Laerere samledes om (den saakaldte consensus

qoinqvesteeularis o: de 5 forste Aarh.s faelles

Laere), og af denne Laere mente han atter i

den apostolske Trosbekendelse at flnde den
bedste Sammenfatning, saa at alt, hvad den
ikke rummede, i Grunden blev uvaesentligt.

Dog mente han ikke dermed at opstille et

nyt, med Skriften sideordnet Princip, saa-

ledes som hans Modstandere altid misforstod

ham; han vilde egentlig kun give en praktisk

Anvisning paa, hvorledes man kunde kommc
bort fra al ufrugtbar og unodig Polemik og

ind paa en irenisk Straeben.

Denne ireniske Holdning stod for de orto-

dokse Zionsvaegtere (Calovius, Hulsemann o. fl.)

som en afskyelig >Synkretisme«, som en ba-

belsk Sammenblanding af Sandhed og Legn;
og selv den mindste Kritik af noget >Iuthersk<

var i deres 0jne et utilgiveligt Forraederi

overfor den eneste saliggorende Laere. 1 Virke-

ligheden afviste C. selv enhver saadan Sam-
menblanding; selv de Laerdomme, han fandt

religiost uvaesentlige, vilde han af etiske
Grande, nemlig naar man havde erkendt

deres Sandhed, vide fastholdte. Han vilde

kun have Striden aflost af Tolerance, til

Forberedelse af en mulig fremtidig Enhed.
Men hans Modstandere vilde nu engang ikke

flnde det mindste berettigede i hans Straeben,

og efter Samtalen i Thorn 1645, hvor det lyk-

kedes Calov at faa C. ganske isoleret, brad
Striden ud, ferst i Konigsberg, hvor C. havde
ivrige Meningsfaeller, og derefter gik man les

paa C. selv og Univcrsitetet i Hclmstadt, der
i det hele stod paa C.s Side (om et lille For-

spil paa Striden 1640 se Art. Buscher). Nu
opsnusede man det ene Kaetteri hos C. efter

det andet, og Striden fortsattes laenge efter

hans Ded, 19. Marts 1656 (se Art. Synkretisme).
Man har, med storre eller mindre Grand,

tillagt C. Fortjeneste i andre Retninger; saa-

ledes peges der paa, at han i sit Epitome
theologice 1619 indforte den analytiske Metode,
at hail udsondrede Etiken fra Dogmatiken til

sserlig Behandling i sit (aldrig fuldendte) Epi-
tome theologice moralis (1634), at han begyndte
at miidne den ortodokse Inspirationslaere, idet

han vel mente, at Skriften i alle sine Dele var
ufejlbar, men kun inspireret i de Ting, der
here Guds Rige til ; samt at han haevdede, at den
nikaensk-athanasianskeTreenighedslaere kun im-
plicite var aabenbaret i G. T. I flere af disse

Punkter har han dog Forgaengere; overhovedet
var han ikke nogen oprindelig og banebrydende
Aand. Men han havde et i den Tid sjaeldent

Blik for Historiens Betydning, hvorfor ogsaa
hans Skrifter ofte forme sig til rige dogme-
historlske Afhandlinger, udcn at man dog derfor
kan sige, at han havde noget egentlig historisk

Blik i dybere Forstand. Han oversaa nemlig
Udviklingens Betydning; han undervurderede
i hej Grad Ref. og vilde paa en saerdeles

upraktisk og uprotestantisk Maade skrue den
dogmatiske Forskning tilbage til et over 1000
Aar seldre Standpunkt. Men Kernen i hans
Straeben: hans Uvilje mod den ukristelige

Stridssyge, hans Betoning af det vsesentlige

Trosindhold og af den apostolske Trosbeken-
delse maa dog i Hovedsagen bevare vor Sym-
pati paa hans Side. Hans Optraeden blev den
forste gennemforte Reaktion imod den med
Konkordieformlen sejrende Ortodoksis snaever-

hjertede Forseg paa at gere Laeren i stedse

videre Omfang til Salighedsbetingelse. Men da
han ikke traengte frem til den klare Indsigt i

Forskellen mellem Tro og Laere, manglede
hans prisvaerdige Straeben den dybere Begrun-
delse og maatte derfor bukke under for

den fra sit Standpunkt unaegtelig konsekvente
Ortodoksi. Men han har ved sin kraftige Pro-

test mod Ortodoksiens Forseg paa at gere alle

Dogmer til Trosartikler peget paa det for den
protestantiske K.afdeling nedvendige Arbejde,

at vinde frem til Klarhed over Forskellen

mellem Tro og Laere, Trosartikler og Dogmer.
(E. L. Th. Henke, G. Calixtus u. seine Zeit

I— II, Halle 1853—60; J. P. Bang, Om Tros-
artiklens Begreb, Kbhvn 1894.) — 2) Friedrich
Ulrich C, Sen af ovennaevnte, f. 1622, d. 1701
som Prof, i Hclmstadt, stod helt paa sin Faders
Side (se Art. Synkretisme). Han udgav en For-

tegnelse over sin Faders Skrifter, men den
paataenkte samlede Udgave af Faderens Vaer-

ker lykkedes det ham ikke at faa bragt i

Stand. J. P. B.

Callenberg, Johann Heinrich, Stifter af den
forste organiserede Israels-Mission indenfor den
evgi. K.afdeling. F. 12. Jan. 1694 i Molsch-
leben (Sachsen-Gotha), Bondesen, kom han ved
Praestens Hjaelp paa Gymnasiet i Gotha, hvor
Rektor Vockerodt tog sig af ham. Som Stu-

dent i Halle fra 1715 flk han gennem A. H.
Francke tidlig Interesse for Jodernes Omven-
delse, ligesom Orientalisten Salomon Negri fra

Damaskus vakte hans Sans for Muhamme-
danerne og vejledede ham i de esterlandske

Sprog. 1727 blev han Prof, i Filos., 1739 i Teol. i

Halle. Ferst taenkte han paa en Mission blandt
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Muliammedancrne ; men forskl. pcrsonlige For-
bindelser trscngte ham frem i Spidsen for et

Arbejde, som har gjort bans Navn uforglemme-
ligt i Israels-Missionens Hlstorie, skant det ikke

liar manglet paa Undervurdering og Misken-
delse. Ved Hjselp af eget Bogtrykkeri udgav
han Missionsskrifter paa Jedisk-Tysk og fl.

Sprog og Oversrettelser af det N. T. for Jeder.

Udarbejdelsen af disse skyldtes dels C. selv,

dels Mend som Pnesten Joh. Mullcr (>Licht

am Abend*) og Ltegen Dr. Im. Frommann, en
jedisk Proselyt. For Studcnterne holdt han
Forelsesninger, som skulde vejlede dem til at

kunne forstaa og paavirke Jaderne. Saaledes

blev det Callenbergske Institut til eller In-

stitutum Judaicum, stiftet 1728 som Udgangs-
punkt for de forskl. Virksomheder i Israels-

Missionens Tjeneste. Det opretholdtes ved Gaver
fra hele Tyskland, Danmark, England, 0sterrig,

Italien og Rusland. Snart udsendte det ogsaa
Missionserer til Jaderne, og deres Kejser ud-
strakte sig efterhaanden til hele Europa, Asien
og Afrika. Widmann, Manitius, Woltersdorf
og fremfor alle Stefan Schultz vare Institu-

ted bekendtcste Udsendinge. C. forestod Insti-

tutet indtil sin Ded 16. Juli 1760. Interessen

for det svaekkedes af den fremtrengende Ra-
tionalisme. 1791 forenedes det med de Fran-
ckeske Stiftelser, for at dets Midler skulde
anvendes til Understettelse af jediske Stu-

denter. A. S. P.

Callisen. 1) Christian Friedrich C, General-
superintendent, er fedt 20. Febr. 1777 i Gluck-
stadt, bvor bans Fader var Advokat. Han blev
Student i Kiel 1794, Dr. phil. i Jena 1799, og s.

A. eksamineret i Gluckstadt; virkede derefter

som fllos. Privatdocent i Kiel, indtil ban 1803
blev Priest i Hollingsted ved Slesvig. Aaret
efter blev han allerede Provst og Sognepnest
i Slesvig By. Han var hojt anset som Praest

og udfoldede derhos en bctydelig literter Virk-
somhed. Hans >AnIeitung fur angehende Pre-
diger< (1810; 3. Udg. 1843) var i lange Tider
en almindelig benyttet kirkeretlig Lterebog for

Praesterne i Hertugdammerne. Desforuden ud-
gav han en Miengde Skolebeger og populaere

religiose Skrifter, ligesom han heller ikke for-

somte sit L'ngdomsstudium, Filosofien. 1817
blev han Medlem af Overkonsistoriet paa Got-
torp, og 1835 Generalsuperintendent for Sles-

vig; s. A. Dr. theol. i Kiel. I rig og af alle

paaskannet trofast Virksorahed oplevede han
Aaret 1848. De politiske Forviklinger bleve
bam for staerke, og han valgte frivilligt at ned-
lcegge sit Embede. Han heulevede da en rolig

Alderdom i Slesvig By, hvor han dede 3. Okt.
1861. I en Alder af 79 Aar udgav han »Ent-
wurf einer ReligioDsphllosophie< (1856). A. J. —
2) Jsrgen C, se Calixtus.

Calmet, Augustin, rom.-kat. Ekseget, blev
fedt 1672 i Mesnil la Horgne i Lorraine og
1688 optagen i Benedictiner-Ordenen. 1696
blev han prsesteviet, 1698 Lasrer i Filos. og
Teol. i Abbediet Moyen-Moutier. 1707 begyndte
han Udgivelsen af La sainte Bible en Latin et

en Francois avee un commentaire littiral et

critique, der ved Afslutningen (1716) omfattede
23 Bind i Kvart. J. D. Mansi oversatte den
paa Latin (Lucca 1730—38, i 9 Foliobd.). C.s
Bibelvasrk vandt stor Anerkendelse baade bl.

Protestanter og rom. Kat., men fandt ogsaa

Kritikere, som R. Simon og Jesuiten Sou-

ciet. C. har ogsaa skrevet Dissertations, qui

penvent servir de proligomines de I'Ecriture

sainte (Paris 1720); Dictionnaire historique et

critique, chronol., giograph. et littiral de la

Bible (2 Bd. med Suppl., Paris 1722 og 28):

Hist, sainte de Vancien et du nouveau Test, et des

Juifs, pour servir d'introduction a I'hist. ecclfs.

de Vabbi Fleury (2 Bd., Paris 1718). Disse

Skrifter bleve, som C.s Bibelvterk, i hej (irad

paaskonnede, ofte oplagte og oversatte paa
Latin, Eng., Holl. og Tysk. 1715 blev C. Prior

i Lay, 1718 Abbed i St. Leopold ved Nancy,
1728 Abbed i Senones i Lorraine, og bans
Kongregation (Congregation de S. Vanne et de

5. Hydulphe) valgte ham 2 Gange til Presi-

dent. Benedict XIII vilde have udntevnt bam
til tituiaer Biskop, men C. frabad sig denne
JEre. Han skrev ogsaa en Hist, universelle

sacrte et profane (Paris 1718), der videre ud-

vikledc Tankerue i Bossuets Hist, uniuerselle.

og udgav et vigtigt, paa grundigt Kildestudium
hvilende, Vaerk om Lorraines kirkl. og verdsl.

Hist. (1—III, Nancy 1728; 2. Udg. gennemsct
og fortsat, men ikke fuldendt, I—VII, Nancy
1745 -57). Han dade 25. Okt. 1757 som Abbed
af Senones (A. Fange, Vie du P. D. A. C, Se-

nones 1762).

Calovius (Kalau), Abraham, tysk ortodoks-

luth. Teolog, fedtes 1612 i Morungeu i 0st-

preussen. Efter at have studeret i Konigs-

berg blev han 1637 ekstraord. Prof, ved Uni-

versitetet de>, 1643 Rektor ved Gymnasict i

Danzig og 1650 Prof, i Wittenberg. Han har
naaet den tvivlsommc Beremmelse at neevncs

som den udpraegede Type paa en fanatisk Strids-

teolog. Han er i Virkeligheden Polemiker fra

isse til Fod. Hele hans Livsgerning er be-

hersket af det ene Formaal, at forsvarc den
engang fastslaaede luth. Litre overfor enhver
nok saa ringe og uvsesentlig Afvigelse. Hau
lever og aander for den dogmatiske Formels
Korrekthed, og man har kun sjslden en for-

sonende Felelse af, at den stridbare Iver for

Formlen bunder i nogen person lig Grebetbed
af Formlens Indhold. Og om end hans Pole-

mik bererer alle mulige afvigende Ketuinger,

lige til Labadismen og Jakob Bohmes Teosofl.

samler den sig dog vtesentlig om ect Punkt:
Striden mod Synkretismen (se Art. Calixt og
Synkretisme). Alle Stridssygens triste Kende-
tegn, sofistisk Rethaveri, fanatisk Forkstrelse og
illoyal Polemik, Andes her i rigt Maal. Vel

sejrede C, for saa vidt som den synkretistiske

Stneben i den almindelige Bcvidsthed blev

stemplet som urigtig, og hans Hovedmodstan-
der Calixts Navn blev mistsnkeliggjort; men
det blev en Pyrrhussejr. C. havde ikke Held
med sit Forsag paa, ved en ny symbolsk Bog.
Consensus repetitus fidei vere Lulherana, at faa

sine Modstandere udstodt af den lutberskc

K.; Musfius i Jena, der vel forkastede Syn-
kretismen, men strtebte at forstaa Calixt og
anerkende det berettigede hos ham, flk denne
Plan forpurret til C.s store Forbitrelse, ja C.

maatte endog opleve at se sin Bog Historia

syncretistica beslaglagt (1682). Han dede 1686
efter som 72aarig Oldlng at have giftet sig for

6. Gang. Ingen Sorger — ban maatte ogsaa
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-opleve 13 Barns Dad — kunde dog svaekke
hans Stridslyst og Arbejdsevne.

Hans Polemik bekersker saavel bans dogma-
tiske som hans eksegetiske Arbejde. Han liar

skrevet en stort anlagt Dogmatlk: Systerna loco-

rum theologicorum (1655—77, 12 Bd.)- Her er,

saerlig i de ferste Bind, nedlagt stor Skarp-
sindighed og Laerddom, men overalt beherskes
Udviklingen af de polemiske Synspunkter, ikke
mindst i den betydeligste 1. Del, hvor C. ellers

udviser den storste Selvstamdighed i Anlaeg og
Behandling. Medens Joh. Gerhards dogmat.
lndledning indskraenkede sig til de 2, ganske
vist saerdeles vtgtige, loci om Skriften, begynder
C. med et vidtlofligt Kapitel om Teol.s Vaesen,

behandler dernaest Teol.s >almindelige Gen-
stands Beligionen, (hvllket Kapitel ban imid-
lertid benytter til straks at hsevde Luther-
dommeu som den eneste Oase i Kaetteriernes

0rken og afvise enhver irenisk Opfattelse) og
behandler dernaest Aabenbaringens Begreb, lige-

ledes i anti-synkretistisk Aand. Ferst nu
gives paa Grundlag af Gerhard en udferlig Be-

handling af Skriflen (hvori Inspirationslseren

fares ud til sin yderste Spids) og endelig til-

fojes, som Kap. 5, udelnkkende af Hensyn til

Synkretismen, en Afhandling om Trosartiklens

Begreb, hvormed C. virkelig bar betegnet den
synkretistiske Strids Grundproblem. Dog ikke

nok denned! Til Siutning indferes en ud-
ferlig Gendrivelse af hele den >synkretistiske

Teol.<. Saaledes bar Polemikeren C. omsider
ganske fortraengt Systematikeren C, og de
sidste skedeslost udferte Bind vise tilfulde,

hvorledes den polemiske Aand hos C. ganske
bar opslidt Evncn til roligt, systematisk Ar-

bejde. — Ogsaa hans ekseget. Hovedvaerk,
Biblia illustrata (1672—76), der ligeledes ud-

viser Laerddom og Skarpsind, har et polemisk
Fonnaal, nemlig at danne et Modstykke til

den med Grotius's Annotations begyndende
historiske Udlaeggelse. Den helt igennem dog-
matiserende Eksegese viser den praktiske An-
vendelse af den i Dogmatiken haevdcde Skrift-

brng (A. Tholuck, Geist der luth. Tbeologen
Wittenbergs, 1852, 185 f.). J. P. B.

Calvariebjerg (aScalvaria, Hjerneskal) kaldtes

Golgata (se d. Art.). Allerede 624 blev der af

Abbed Modestns bygget en Calvarie-Kirke ddr.

Hist og her i rom.-kat Lande kaldes Bjerge med
en rund, skaldet Tinde C. Ofte er der paa
saadanne bygget smaa Kapeller eller oprejst

Krucifikser, og Vejen op til dem er da inddelt

1 Stationer, der skulle efterligne Kristus's via

dolorosa fra Pilatus's Domhus til Golgata. Et
af de bekendteste C. er Mont Valerie n ved
Paris, hvor en Gren af Benedictinerne, de
saakaldte Calvariste reller Calvariebj ergs-
Prsester, paa Ludvig XIH's Opfordring tog Bo-
lig. Denne {Congregation, der navnlig vilde mod-
arbejde Bef. og virke for Protestanters Omven-
delse, blev stiftet 1633 af Hubert fra Charpen-
tier i Beam.
Calvin (C a uv i n), Jean, blev fadt 1 0. J uli 1 509

i den stille Bispeby Noyon i Picardiet. Hans
Fader, Gerard C., stod en Tid i stor Yndest
hos Byens Praesteskab; ban blev efterhaanden
Kapitlets Notar, Officialats-Sekretaer, Grevskabet
Noyons procurator og Kapitlets juridiske Raad-
giver. Ved sit /Egteskab med Jeanne le Franc,

Kirke-Leksikon for Norden. I.

en rig og sjaelden smuk Borgerdatter fra Noyon,
kom nan i Forbindelse med de bedste Familier

i Byen. Jeanne skal have vaeret en from Kvinde,

der tidlig gik med sin Sen paa Valfarter til

Egnens Helgenlevnlnger, og Gerard gjorde sig

Umag for at skaffe sine Bern en omhyggelig
Opdragelse. Paa Grand af Faderens gode For-

hold til Pnesteskabet, fik Ge'rard C.s Sonner
tidlig Praebender. Jean, der var den yngste,

fik saaledes allerede i en Alder af 12 Aar en
Praebende, der til Dels laa i Eppeville; fra

den stammer det Pseudonym, >Charles d'Eppe-

ville<, under hvilket J. C. senere flere Gange
optraadte i Literaturen. Efter at have mod-
taget den ferste Undervisning i Noyon kom J.

C. 1523 til Paris, hvor han havde en Onkel,
og der blev han ferst undervist i la Marchc-
Kollegiet, senere i Montaigu-Kollegiet. I Paris

sluttede han Venskab med Laegen Guillaume
Cops Senner, og der omgikkes han ogsaa sin

naere Fraende, Pierre Robert Olivier (Oliveta-

nus). Lidt efter lidt var Gerard C, oprindelig

paa Grand af et Pengespergsmaal, kommen i

et spcendt Forhold til Noyons Praester; siden

kom det til et Brad, og da Gerard C. (1531) dede,

var han ekskommuniceret, saa at hans Senner
havde Vanskelighed ved at skaffe ham en Grav
i indviet Jord. Charles C, den sidste Sen,

havde et endnu alvorligere Sammensted med
Pnesteskabet; for hans Vedkommende synes

der at have ligget religiese Modsaetninger til

Grand for Brudet. Han var rimeligvis paa-

virket af Luthers Skrifter. 1534 blev han er-

klaeret for Kaetter, og da han (1537) laa paa
Dedslejet, vilde han ikke modtage Dedssakra-

mentet.

J. C. blev i Paris til Febr. 1528. Kort fer

han forlod Montaigu-Kollegiet, traadte Ignacio

Loyola ind i dette, saa at det er sandsynligt,

at disse to navnkundige Maend en kort Tid i

Fffillesskab have nydt Undervisning der. Fra
Paris rejste J. C. til Orleans for at studere

Retsvidenskab. Da var hans Faders Strid med
Noyons Praesteskab i fuld Gang, og den gamle C.

tilskyndede Sennen til at vaelge den juridiske

Lebebane som et bedre Middel til at vinde

Gods og JEre. 1529 gik J. C. fra Orleans til

Bourges, hvor Milaneseren Andrea Alciati segte

at opbygge Retsvidenskaben paa et humanistisk
Grundlag, og der vaktes og naeredes den unge
Jurists Sans for Humanismen ved Melchior
Volmar, der blev hans Laerer i Graesk. Efter

sin Faders Ded vendte han tilbage til Paris

som licentii es loix, fortsatte der sine humani-
stiske Studier og skrev en Kommentar til Sene-

cas Skrift De dementia. Da vare Reuchlin,

Erasmus og Lefevre d'Etaples hans Idealer.

Kommentaren til Senecas Skrift viser, at han
havde et udstrakt Kendskab til Kirkefsedrene,

og da han, efter et nyt, kortere Ophold i Or-

leans (som Substitut for den picardiske Nations

Prokurer) og et Beseg i Noyon, i Efteraaret

1533 vendte tilbage til Paris, oplevede han en
>pludselig Omvendelse< (subita conoersio). Det
led i hans Indre: >Du maa ikke have andre

Guder end mig! Alt Menneskevterk er For-

fasngelighed I Dit Arbejde for at vinde Mre
ved disse Daarskaber ferer ned i Helvede!< I

denne bange Stund greb han, ligesom Luther.

Evangeliet om Retfserdiggerelsen af Troen med
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hcle sin Sjaels Styrke, og ad den Vej fik lian

Fred. Erasmus's Udgave af N. T. i Grund-
sproget og Luthers Prcedikener faldt ham i

Hsende, og ved at fordybe sig i dem faldt der
ogsaa for ham nyt Lys over mcget. Det staerke

Rare, som Marguerite af Navarras Prsest, Ge-

rard Roussel, havde vakt i den franske Hoved-
stad, har uden Tvivl ogsaa haft Betydning for

ham og bidraget til at forvandle ham fra en

Humanist til en Bibclteolog. For C, der var

Picarder af Fodsel og Koleriker af Tempe-
rament, laa dc bratte Omslag nsrmere end
for Luther, og han kom hurtigere over sin re-

formatoriske Gaering end den wittenbergske

Reformator, til Dels vel ogsaa, fordi ban havde
Luthers Skrifter til sin Vejledning (A. Lang,

Die Bekeurung C.s, Leipz. 1897).

Allehelgensdag 1533 skulde nans Ven, Nico-

las Cop, som Sorbonnens Kektor, i Mathuriner-

Kirken i Paris holde en Festtale. C. skrev

Talen (aftrykt i hans Opera X, 30 f., jvfr. IX,

873 f., Udg. i Corp. Ref.) for Cop, og genncrn

dens Lovprisning af en kr. Filosofi, der er

grundet paa den hi. Skrift, og i Udlseggelsen

af Teksten (Matth. 5, 3—12) maerker man Paa-

virkningen fra Luther; men Paakaldelsen af

>den allersaligste Jomfru< reber tillige, at den
nye Vin endnu ikke var afgaeret. Denne Uni-
versitetstale, som man i nyere Tid, formentlig

med Urette, har villet frakende C, var en
dristig Handling. Cop maatte flygte til Basel,

og C. fandt det raadeligst at gere en lilleAf-

stikker til Noyon. Da han kom tilbage til

Paris, blev han, ved Marguerite af Navarras
Hjaelp, prwsenteret ved Hove; men han fandt,

at det var farligt at blive i Hovedstaden. Der-

for fulgte han en god Vens Indbydelse, og i

dennes Hjem i Saintonge tilbragte han et Par
rolige Maancder, syssclsat med Studier. Han
skal ogsaa. >for at give Folket Smag for den
sande og rcne Kundskab om Frelsen ved Jesus

Kristus<, have skrevet Predikener, som et Par
af Byens luth.-sindede Prsester oplscste. Maaske
har han ogsaa i Saintonge modt Rabelais, som
han rimeligvis har kendt fra Paris; men han
havde ingcn Sans for Rabclais's Paniagruel,

der i hans Ojne var en liderlig Bog, som med
Rette var bleven ramt af Censuren.
Da han forlod Saintonge, besegte han Lefevre

d' Staples i Nerac. Den gamle Humanist raa-

dede ham til at vaelge den stille Melanchthon
til sit Forbillede, og det Raad har C. fulgt,

for saa vidt som hans Institutio danner et

Sidestykke til Melanchthons Loci. Men C. felte

sig forovrigt ikke synderlig tiltalt af de for-

sigtige >N'olere< og >Nicodemiter<, der omgav
Lefevre. Fra Nerac gik han til Poitiers og
Orleans, og den reformatoriske lid, der braendte

i ham, gjorde ham til en Ssedemand for flere

Kredse i Frankrig — en Virksomhed, som hans
senere Gerning i Geneve naesten helt har bragt

i Forglemmelse.
I Maj 1534 var han atter i Noyon, maaske

fordi han vilde give Afkald paa de Prsebender,

han, som en sandhedskterlig Mand, ikke laenger

burde beholde. Dagen far Trinitatis-Festen

vakte han ved sin Optneden Tumult i Noyons
Domkirkc, og han blev arresteret. Noyons
Kapitelbog melder: 'Mr. J. C. ... est mis en
prison, a la porte Corbaui, pour tumulte fait

dans Viglise la veitte de la Sainte-TriniU'.

Allerede 3. Juni slap han dog ud af Arresten,

men 2 Dage senere blev han atter sat fast, og
hvor henge han da blev i Faengslet, vide vi ikke.

Denne Fsengsling i Noyon har givet Stof til

en ultramontan Legende, der i dens udformede
Skikkelse hos Bolsec (S. 352) lyder paa, at C.

blev overbevist om at have gjort sig skyldig

i unaturlig Utugt, hvorfor han egentlig skulde

have vreret brasndt; men paa Biskoppen af

Noyons Forbon skal han vaere sluppet med at

blive bnendemaerket paa Skuldrene. Richelieu,

der 1640, sammen med Ludvig XIII, opholdt
sig nogle Dage i Noyon, lod Arkiverne under-

sege for at samle Vaaben mod Protestanternc

;

men hah fandt intet. Ikke des mindre blev

der i Bogen >om den letteste Omvendelses-
maade over for Protestantert, der udkom 1651,

altsaa efter Richelieus Dad, men forberedt af

ham, sagt, at C. trak sig tilbage fra Noyon og

Romerk. efter at vaere demt for en Mangel paa
Afholdenhed, der drev ham til Lastens yderste

Spidse. Det Gran af Sandhed, som Andes i

denne Logn, er den Kendsgerning, at en Navne
af C, Vikaren Jean C, 1550 i Noyon blev straffct

for at have haft en las Kvinde hos sig. Men
denne J. C. roser en rom.-kat. Forf. udtrykke-

lig, fordi han ikke fulgte sin kaetterske Navnes
Eksempel, men dade som god rom. Katolik.

Historien om C.s Useedelighed og Braendemaerke

er imidlertid gennem J. de Maistre og Audin
gaaet over i forskl. nyere ultramontane Snuede-
skrifter om Ref. (de herhen herende Aktstyk-

ker ere samlede i A. Lefranc, La jeunesse de
C, Paris 1888).

Efter at vsere kommen ud af Faengslet rejste

C. til Paris, hvor han var meget sagt; men han,

der >elskede Skygge og Stilhed«, laengtes efter et

mindre uroligt Opholdssted, og de reformatorisk

sindede i Paris begyndte at ane et Uvejr.

Da der en Oktobernat i 1534 paa Paris's Mure
og paa Slottet i Blois, hvor Frans I opholdt

sig, fandtes opslaaet Plakatcr mod Messen,
bleve en Del luth.-sindede Franskmtend faengs-

Iede og braendte, og mange flygtede. Det var
Tilfaeldet med C, der over Strassburg flygtede

til Basel. Der fandt han en stille Bolig hos
en Enke, Katharina Klein, og under Navuet
Martianus Lucanius arbejdede han paa et

Gennemsyn af Oliviers franske Bibeloversaet-

telse og paa en Fremstilling af den kr. Troslaere,

den beremte Institutio religionis Christiana.

Fortalen til det fuldendte Vaerk barer Datoen
23. Aug. 1535, men paa Grund af Bogtrykkerens
ekonomiske Vanskeligheder udkom Bogen ferst

i Marts 1536. Den er dediceret til Frans I,

GrundUeggeren af Colltge de France, og den
skulde vise, at Hoffet havde. Uret, naar det,

for at undskylde Blodsudgydelsen, talte om
Svaermerier hos Ref.s Venner. 1 Fortalen beder
Forf. Kongen, hvis Hjerte ugudelige Mennesker
have vendt fra Evangeliet, om at prave Bogens
Laere. Han haaber, at en saadan Prevelse vil

fere til, at hele Folket antager Evangeliet; og
kun naar Guds hellige Ord rcgerer et Rigc,

kan det bestaa. Hele sit Liv vedblev C. at

arbejde paa denne herlige Bog, der senere ogsaa

udkom paa Fransk. Beza bar Ret, naar han
siger, at C.s Institutio med Hensyn til Laeren

vedblev at vsere den samme Bog; men Ind-
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holdet blev i Tidens Lob rigere, og Formen
klarcre (om dc forskl. Udgaver, se J. Kostlin 1

Theol. Studien uud Kritiken 1868).

C. havde udfert sit beundringsvaerdige Ar-
bejde i den sterste Stilhed; ikke engang bans
nrermeste Venner vidstc, hvad han havde for.

Her Bogens Trykning var til Ende, forlod han
Basel og rejstc til Ferrara, hvor han ventede
at findc et Fristed hos Hertuginde Renata (se

d. Art.), der havde haft en evangelsk sindet
Ltererinde og var bleven paavirket af Marguerite
af Navarra (Lecoultre, Le sejour de C. en
Italie, i: Revue de theol. et pbilos. 1886 og
1891). Men allerede i Maj cller Juni 1536 var
han atter i Noyon for at ordne sine Sager.

Derfra vilde han tage til Strassburg eller Basel,

men paa Grund af Krigen maatte han om ad
Savoyen, og saaledes kom han 5. Aug. til Geneve.

Det var bans Mening kun at overnatte i

denne By, hvor Prsesterne Farel og Viret (se

de Art.) kort i Forvejen havde bragt Ref.s

Tanker til Sejr; men da Farel herte, at Forf.

til Institulio var kommcn til Byen, besluttede
han af al Magt at holde paa ham. C. afviste

i Begyndelsen Farels Opfordring ved at beraabe
sig paa sin Ungdom og sin Lyst til Studier;

Farel tilraabte ham: >i den almsegtige Guds
Navn forkynder jeg dig, at Guds Forbandelse
vil ramme dig, livis du nsegter Hen-ens Gerning
din Hja;lp og tamker mere paa dig selv end
paa ham!< Gennem disse staerke Ord mrerkcdc
C, som han selv siger, > Herrens vaeldige Haand<

,

og han besluttede at blive i Geneve.
I den ferste Tid var han kun Farels Med-

hjselper, og som saadan holdt han i Geneves
Domkirke, St. Pierre, Foredrag over den hi.

Skrift ; forst senerc prsedikede han ogsaa. Men
paa Farels og lians Medarbejderes Tilskyndelsc
tilvejebragte han en Katekisme og en Tros-
bekendelse og tog Del i den nye Ordning af

de kil'kl. Forhold. Hans Katekisme, der var
bestcmt for Ungdommen, er alt andet end let-

fattelig; den cr et Uddrag af Institulio. Et
Ekscmplar af den aeldstc Udg. (fra 1537) er
fundet i Nationalbiblioteket i Paris og udgivet
1878. Parterne i den Andes i folgende Orden

:

Budene, Troen (Nedfarten forklares som: »Il

a esU affligi de Dieut), Fadervor, Sakramenterne
(Daab og Nadver); derpaa felger Belsering om
K.s Tjenere og dercs Magt, om kirkl. Tradi-
tioner, om Ekskommunikation og om 0vrig-

heden. Trosbekendelsen er et Uddrag af

Katckismen. Den blev i April Maaned trykt

paa Byens Bekostning ; alle, som vilde have Ad-
gang til Nadverbordct, atle Borgere og de, der
vilde have Lov til at bo i Geneve, maatte ved-

kende sig den.

M. H. til Ordningen af de kirkl. For-
hold onskcde C. navnlig hyppig Nadver,
i det mindste liver Sendag, heist hver Gang
Menigheden samlcdcs, >efter Kristi Indstiftelse

og den gl. Menigheds Skik<. I Betragtning af
mulige Misbrug vilde han dog nojes med, at

der blev holdt Nadver 1 Gang hver Maaned,
skiftevis i Hovcdkirkernc. Han vilde, at gud-
frygtige Msend, valgte af Raadet, skulde vaage
over Saedeligheden og Troen, og naar en var
ndelukket af Menigheden, skulde hans Navn
meddeles alle, for at man kunde undfly ham.
Ved Gudstjenesten skulde der paa apostolsk

Vis indfores Psalmesang. Ungdommen skulde
undervises efter Katckismen, og en gejstlig-

verdslig Myndighed bringe Biblens Ord til

Gyldighed i Modsaetning til Pavedommets
>Fantasier<. Det skulde vsere forbudt at here
Messe og at eje en Rosenkrans. Raadet synes
at vrere gaaet ind paa alle C.s Krav; men
under Udferelsen af hans Tanker skete der
adskillige Lempelser.

I Begyndelsen af 1537 blev C. Pnedikant, og
under 13. Febr. tilstod Raadet ham en Len
for denne Gerning. I Marts holdt han Here Dage
i Trtek en offentlig Disputats med nogle Gen-
debere, der vare komne til Byen. Efter Dispu-
tatsen bleve Gendaberne, med Trusel om
Dodsstraf, for evige Tider forviste, og deres
Tilhsngere bleve truede med Straf, hvis de
ikke opgav deres Vranglsere. Gendebcriet holdt
sig dog kenge i al Hemmelighed, selv blandt
Prasterne. Paa denne Tid rettede Caroli fra

Lausanne et Angreb paa Geneves evang. Prse-

ster, fordi C. baade i sin Katekisme og i >Tros-
bekendelsen* havde undladt at bruge Ordene
»Treenighed< og >Person« — af den Grund, at

de, som Udtryk fra det teol. Skolesprog, efter

hans Mening ikke havde hjemme i den kr.

Bernelserdom og i en Mcnighedsbekendel.se.

Caroli knevede, at Geneves Pnester, til Tegn
paa, at de ikke vare Ksttere, skulde under-
skrive ikke alene den apostolske, men ogsaa den
niksnske og den athanasianske Bekendelse. C.

vsergede sig med stor Heftighed mod Anklagen
for Arianisme, men hsevdede tillige, at K. aldrig

paa en lovlig Maade havde billiget den athana-
sianske Bekendelse.

C.s Krav om offentlig Anerkendelse af Krdm.
paa alle Punkter stodte imidlertid paa stser-

kere og sticrkere Modstand hos Borgerskabet,
der ikke havde Lyst til uden videre at baje

sig for deres Prasster, som filmed vare »frem-
mede«. Mange unddrog sig Troseden eller Ved-
kendelsen af Trosbekendelsen (se ovenfor), og
Raadets Paabud om, at alle, som va-grede sig,

skulde udvises, viste sig uigennemferligt. Flere

fornemme Folk og hele Gader i Byen naegtede

at aflaegge den. Bernerne, der vare misfor-
nojede med, at Farel, endnu far C.s Komme,
havde afskaffet alle Festdage undtagen Sen-
dagen, taget Debefonterne bort og indfert syret

Bred ved Nadveren, aeggede dc misfornejede i

Geneve. Ved de nye Valg til Raadet sejrede

de med C.s og Farels Styrelse utilfredse. En
Synode i Lausanne vedtog, at Berns Skikke
skulde indferes, og Bernerne bad det nyvalgte
Baad serge for, at Geneve fulgte disse Skikke.

Det vilde C. og Farel ikke. De praedikede vel

i Paasken 1538, men de vilde ikke uddele
Nadveren »som Bern« (p: med usyret Bred).

Tilsidst blev Sptendingen saa stark, at Raadet
23. April, med Borgerskabets Tilslutning, af-

satte C. og Farel og bed dem forlade Geneve
inden 3 Dage. De 2 udviste Prsester hen-
vendte sig til Bern(!) og Zurich for ved dercs
Hjselp at kunne komme tilbage. Men Hjtelpcn
blev ikke ydet, og det saa forelebig ud, som
om Forseget paa at grundlaegge et protestan-

tisk Teokrati i Geneve helt var strandet.

Farel tog tilbage til sin gamle Menighed i

NeuchStel, men C. gik til Basel. Der fik han
en lndbydelse fra Bucer til at komme til
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Strassburg. Ferst vaegrcde ban sig ved at felge

den, fordi ban havde Ulyst til at begynde
en ny Virksomhed, men tilsidst gav han efter.

Han kebte sig Borgerret i Strassburg, og da
bans Navn skulde indferes i en af Lavsbagerne,
valgte han Skraederlavet. Som Prtest for en
Flygtningemenighed, der var ved at danne sig

i Byen, praedikede han 4 Gange liver Uge i

Nikolajkirken, og han straebte af al Magt at

danne en Menstermenighed. Han indfarte streng

Kirketugt, holdt Nadver bver Maaned, og for-

inden talte ban med de enkelte Nadvergsester.

Mange felte sig ilde bererte af bans > papisti-

ske Ekskommunikation<, men det blomstrende
Menighedsliv, hans Praediken og Bibellssnin-

ger, de regelmaessige Altcrgange og Kirketugten

vakte den storste Undren. Selv Gendeberne i

Omegnen felte sig saa tiltalte af, hvad de harte

og saa, at de kom til ham og bad ham dabe
deres Born (E. Strieker, J. C. als erster Pfarrer

der ref. Gemeinde zu Strassb., Strassb. 1890).

Trods det store Arbejde som Praest flk C.

alligevel Tid til at studere og skrive. Hans
Institutio blev omarbejdet, saa den blev mere
end 3 Gange saa stor som far; det var dels

bans fortsatte Fordybelse i Kirkefaedrene, dels

hans Stridigheder med Gendaberne, der gav
bam Stof til de mange Udvidelser. Den nye
Udg. blev teol. systematiseret, saa at den
kunde vsere en Studenterbog, skikket til at vej-

lede de vordende Praester til en frugtbar Lses-

ning af den hi. Skrift. Tanken om Udvael-

gelsen til Salighed ved en evig og ubetinget

guddommelig Raadslutning traadte i den 1. Udg.
af Institutio kun frem i Forbigaaende ; i 2. Udg.
have vi derimod alle Grundlinierne til C.s Prae-

destinationskcre, der fremsasttes i Forbindelse

med Lseren om Guds Forsyn, i en Sammen-
haeng, hvor der handles om Frelsens Virkelig-

garelse bl. Menneskene (se nedenfor). Den nye
Udg. af Institutio efterfulgtes af en Fortolkn.
til Romerbrevet, der aabenbarede C.s frem-
ragendeEvner som Ekseget, og af en Traktat
om Nadveren (de coena).

1539 giftede C. sig med Idelette de Bures,

Enke efter en Gendober, Jean Storder fra

Liege, som han havde fart tilbage til K. Dette

/Egteskab var meget lykkeligt. C. priser sin

Hustru som >en sjselden Kvinde<, og da hun
var dad (1549), roste han hende, fordi hun
aldrig var traadt hindrende i Vejen for hans
Virksomhed og aldrig havde taenkt paa sig

selv. Idelette havde fl. Bern af sit ferste

Egteskab, men den San, hun fadte C, dede
tidlig. C. havde ikke Lutbers Sans for det

huslige Liv, saa lidt som Luthers 0je for Na-
turens Skanhed, og han var mesten endnu mere
optagen af sit kirkl. Arbejde. Hans Kaar vare

i Strassburg trange; hans Beger gik daarligt,

og han var ofte i alvorlig Pengened. For at

bade paa den tog han Pensioncerer i Huset,
men dog savnede han tit, hvad han skulde
bruge til Husleje eller andre nodvendige Ud-
gifter.

Aarene i Strassburg vare C.s Laereaar; det

havde stor Betydn. for ham at faerdes paa et

Sted, hvor Wittenbergs og Zurichs Tanker
modtes, og hvor han idelig havde Lejlighed

til at vaerge sin Opfattelse over for Gendebere.
Under Opholdet i Strassburg kom ban ogsaa

i naermere personligt Forh. til fl. af den tyske
Ref.s Mcend. 1539 var han med Bucer i

Frankfurt, og der rebede han den Evne til

fin Iagttagelse og billig Bedemmelse, som ban
bevarede til det sidste. Han havde en ikke
ringe Sans for Politik. og han saa dens Betydn.
for Ref.s Udbredelse. 1540 var han til Stede
ved Religionssamtalerne i Hagenau og i Worms,
1541 i Regensburg, hvor han laerte Melanch-
thon at kende. Hvad han fik at se i Worms og
Regensburg, gav ham dog ikke Lyst til at

blive paa tysk Grand, og allerede i Worms
modtog han den ferste Opfordring til at vende
tilbage til Geneve. Dertil var han lsenge util-

bejelig; >hvorfor ikke hellere til Korset?< ud-
raabte han, da han modtog den ferste Kaldelse.

Men hans Afvisning af Kaldet fra Geneve gjorde
kun Byens Indbyggere mere laengselsfulde efter

at faa ham tilbage. Raadhusprotokollerne fra

den Tid handle naesten kun om >Mester C.c
Efter C.s og Farels Bortgang var der nemlig

konimet en sergelig Forvirring i de kirkl. Forb. i

Geneve. Det nye Regimentes Prester havde
ingen Autoritet, men sejlede nden Skensomhed
i Berns Kelvand, og den fordrevne rom.-kat.
Biskop, Pierre de la Beaume, begyndte at naere

Haab om igen at kunne rejse sin Bispestol i

Byen. Han fik Kard. Sadolet, den laerde Bi-

skop af Carpentras, til at skrive et Sendebrev
til Geneves Indbyggere for at vinde dem for

den gl. K. Geneves Praester havde ikke aaude-
lig Dygtighcd nok til at svare paa dette Brev,
men C. gav et udmaerket Svar (Opera V), der
tiltalte Luther saa meget, at C, efter Melanch-
thons Udsagn, >fik en haj Stjerne< i Wittenberg.
Modstandernes Afmagt gav igen C.s Venner
(les Guillcrmins kaldtes de efter Guillaume
Farel) Sejren i Haende. Da den Regering, der
havde forvist C, ved et Forlig med Bern
ofrede Geneves Rettigheder, blev den styrtet,

og C.s Venner kom atter til Styret. Og saa-

snart det var sket, begyndte Arbejdet for at

faa ham tilbage.

13. Sept. 1541 holdt han sit Indtog i Geneve,
hvor Raadet havde ordnet alt paa det bedste
for ham. Det havde erhvervet et Hus med en
lille Have til ham, og bans Familie blev hentet
paa Statens Bekostning. Nu var alt underlagt
ham ; men han var i mange Henseender bleven
en anden, end da han 1538 blev udvist. Han
havde, som han sagde, navnlig laert, at, >naar
det, som vi ville, ikke sker, maa vi ville, hvad
der staar i vor Magtc. Under Arbejdet for at

gennemfere en teokratisk Ordning i Geneve
viste han en Energi og en Fasthed, der maatte
aftvinge alle Agtelse, men ogsaa en Hensyns-
leshed, der kunde tage sig ud som Herske-
syge, og en Haardhed, der graensede taet op
til Grusomhed.
Som Betingelse for sin Tilbagekomst havde

C. kraevet, at Geneve skulde antage den kirkl.

Ordning, han holdt for at vsere den bedste, og
efter smaa /Endringer, der gav Statsmagten
noget sterre Indflydelse, end C. bavde tiltaenkt

den, bleve hans Ordonnances eccMsiastiques de
l'£glise de Geneve (Opera XXXIV) 20. Nov. 1541
godkendte af Raadet som Kirkelov, og ved
deres Udferelse i Livet og ved sin Deltagclse

i den borgerl. Lovgivningsvirksomhed satte

C. sit Praeg paa hele Byen. Hans Ordon-
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nances vare en videre Udferelse af de Tanker,
han havde udtalt i sin Institutio. De handle
forst om den Stilling, Guds Ords Tjenere skulle

have i Modsaetning til Lsegfolk (>de andre«).

Der skal vaere Pnester, iEldste og Diakoner.

Pnesterne skulle kaldes ordentligt og proves

baade med Hensyn til Kundskaber, Rettroen-

hed og sasdelig Vandel. I sin Institutio holdt

C. paa Menighedens Valgret; i Praksis blev

denne betydeligt indsknenket. Praeste-Kolle-

giet skal, efter forudgaaet Prevelse, vtelge en
af Ansegerne og foreslaa ham for Raadet;

dette lader ham pnedlke for Menlgheden, som
kan, men ikke ber, gore Indsigelse. En Praest

skal indferes uden al ydre Prunk. En seldre

Priest skal pradike om Praesteembedet ; derpaa
bedes der for den nye Praest, som hojtideligt

lover at tjene Gud, bevare hans Ord rent og
opbygge Menigheden. Pnesten er vinirable, og
ingen andre end de, der here til la vtnirable

compagnie, maa prsedike. C, der selv havde
erfaret, hvilke Ulemper tlmelig Ned kan volde

en Prsest, forlangte, at Pnesterne skulde have
dagligt Bred, og han mente, at Kirkegodset

burde bruges til Pnesternes Lenning. >Hvad
der engang er skaenket Kristus og Apostlene,

tilherer ikke Magistrates. Det lykkedes ham
dog ikke at faa sit Forlangende opfyldt, og han
trestede sig da med, at Ambrosius ikke havde
haft bedre Lykke paa dette Punkt. Han
stillede store Krav til Praesternes Nidkaerhed.

2 Praester og 2 Medlemmer af Magistraten skulde

hvert Aar i Sommermaanederne drage fra Sogn
til Sogn for at visitere ; de skulde ogsaa under-

soge, om Pnesten talte tydeligt, om han var

flittig til at besoge de syge osv. Efter deres

Rundrejse skulde Visitatorerne afgive Beret-

ning, og angrebne Pnester skulde have Lejlig-

hed til at forsvare sig. Hver Fredag skulde

Geneves Pnester, og mindst 1 Gang hver
Maaned Pnesterne udenfor Byen, tnede sam-
men til en Slags Konvent eller Landemode
(congregation), ved hvilket de skiftevis skulde

holde Foredrag over et eller andet Sted af

Skriften og drefte kirkl., teol. eller pastorale

Sporgsmaal. Et Konsistorinm, bestaaende af

Laegfolk og Pnester, skulde vaage over Tugten
(invigilare gregi Domini, at Dens pure colatur);

det var en gejstlig-verdslig Myndighed, der til

Heelvten minder om Censorerne i det gl. Rom,
til Haelvten om den rom.-kat. Inkvisition;

det skulde dannes af Byens Pnester og 12 Lseg-

seldste, der valgtes hvert Aar, men kunde gen-

vselges. Konsistoriet skulde vaere en Virkelig-

gerelse af C.s Tanker om det rette Forh. ml.

Stat og K. Det valgtes af det lille, oligarkiske

Raad og var en aristokratisk Forsamling; det

skulde baade kontrollere og demme. Hver
Torsdag holdt det Retsdag, og det kunde da
idomme Straffe, lige fra Tilrettevisning til

Bandsaettelse. Det var Konsistoriet, som lagde

det tunge, alvorlige Pneg over Byen. Det
litempede mod Luksus og Forlystelsessyge,

det holdt 0je med Bryllnpper og Barselgilder

og passede paa Kobmaend og Haandvaerkere.

I Husene skulde der holdes Bordbenner
ved Maaltiderne; al Banden og al unyttig

Disput var forbudt. De gl. rom. Navne maatte
ikke bruges mere ; de bleve afloste af bibelske.

Alt skulde bojes ind under Skriftens Bog-

stav. >Den gl. Bispestad blev i hojere Grad
end tidllgere en gejstlig Stad« (L. Elster, C.

als Staatsmann, Gesetzgeber und National-
ekonom, i Hlldebrands Jahrb. fur National-

okonomi und Statistik 1878; P. Erhardt i Stu-
dien und Kritiken 1881).

C. greb ogsaa ind i den borgerl. Ordning,
men gav ikke nogen ny Statsforfatning. Ordnin-
gen af 1541 blev staaende, men den blev gennem-
set af C., som til Lon for Gennemsynet flk et Fad
gl. Vin af Byen. Og det havde han aerlig for-

tjent. Vi have endnu hans Optegnelser om
denne Sag, og af dem kunne vi se, at han
taenkte paa alt lige til Natvaegtere og Ilde-

brande ; han gav ogsaa Udkast til en hel borgerlig

Procesordning. I politisk Henseende havde C.

mest Sympati for Aristokratiet; derhen var
han fort ved sine Ungdomserindringer, og der-

til blev han ogsaa ledet ved sin Teologi (Udvselgel-

sen). I hele sin Optrseden var han aristokra-

tisk, og man bebejdede ham, at han havde
>Foragt for Folket«. Det var bans Overbevis-
ning, at Monarkiet let kunde fore til Tyranni,

og han oplevede jo, at mange >Fyrster af Guds
Naade< foragtede baade Ref. og Religion. Paa
den anden Side mente han, at Demokratiet
vilde fere til Anarki, og under Folkevaelde

vilde den raa Maengdes Tejlesloshed kvsele alle

sedlere Spirer. Hvis Demokratiets Grundset-
ning var rigtig, maatte man anerkende Pave-
demmet; thi dette havde den store Maengde
paa sin Side. Man burde overhovedet ikke sc

paa Kvantitet, men paa Kvalitet. Mose, der efter

Herrens Befaling valgte de 70 af de aeldste og
mest ansete i Folket (4 Mos. 11, 16), har vist

den rette Vej, og Aristokratiet herskede i Is-

rael indtil Kong David. Derfor vare baade C.,

Viret og Beza aristokratisk sindede. Men over-

alt vilde C. gore sin egen Vilje gseldende; og

han ilk Lov dertil. I Raadsprotokollerne staar

der hyppig: >Man besluttede at tale med Hr.

C. om Sagen< (Choisy, La theocratie a Geneve
au temps de C, Geneve 1897).

De okonomiske Sporgsmaal vare staerkt oppe
dengang, og C. havde ofte Lejlighed til at ud-

tale sig om dem. Hans Nationalekonomi er

nedlagt i hans Ordonnances, i hans Breve, i saer-

lige Skrifter og i de sterre teol. Vaerker. Han
haevder Arbejdets Betydn. i Modsaetning til

den Lediggang, Romerk. paa fl. Maader havde
begunstiget. Visitatorerne skulde ogsaa paase,

at der blev arbejdet flittigt i Husene. Tiggeri

var forbudt, men den uforskyldte Nod skulde

afhjaelpes. Levemaaden skulde vaere tarvelig,

og der maatte ikke udfoldes Luksus hverken
i Dragt, ved Gtestebud eller med Hensyn til

Gaver. Ingen maatte baere Guld, Selv, aedle

Stene eller Perler; Maendene maatte ikke gaa

med langt Haar og Orenringe, en Kvinde maatte
kun baere 4 Ringe, og Kvinder af lavere Stand
slet ingen. Dragten maatte hverken have paa-

faldende Snit eller skrigende Farver. Ved
Gilderne maatte der kun fremsaettes et vist

Antal Retter, og Gaesternes Tal maatte ikke

overstige 10; kun ved Bryllupper, der ikke
maatte stnekkes ud over 1 Dag, maatte der
vare 30 Gaester. C. betragtede Forlystelses-

sygen som en frygtelig Fare for et Folks Lykke.
>Menneskenes Slethed er saa stor, at de ikke

kunne forlyste sig uden at glemme Gud<.
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Teatcrforestillinger, Maskerader, Dans, Kortspll

og Terningspil vare forbudte; en Tonekunstner
maatte aldrig spille Danse. C. vilde have
alle Vsrtshuse lukkede og aflaste af en Slags

relig. Klubber i hvert Bykvarter; og det blev
forbudt at besogc de Vaertshuse, der fand-
tes. C.s Luksuslovgivning var udelukkende
dekreteret af bans Kirkepolitik og ikke af han-
delspolitiske Hensyn, men han havde et langt

klarere Blik for Handelens Betydn. end Luther,
der ensidigt fremhaevede Agerbruget. Han vidste,

at Kabmandens Duelighed og Arbejdsomhed
eger Folkeformuen, og han vovede at bekssmpc
Forbudet mod Renter og at paastaa, at Luk.
6, 35 ikke indeholder et saadant Forbud, og
at man ikke under Evangeliet bar beraabe sig

paa det gl. T. paa dette Punkt. Trods Am-
brosius og Krysostomos var han endvidere over-
bevist om, at Penge avler Penge, lige saa godt
som en Ager gar det, og han havde forstaaet,

at Kapitalen ogsaa arbejder. Som National-
okonom overgaar han Luther og Melanchthon,
og hans nationalakonomiske Anskuelser vare
ikke Utopier, men mange af dem bleve forte ud
i Livet. Og hvor hans Disciple kom frem,
blomstrede Handel og Haandvaerk; den moderne
lndustri staar 1 stor Gseld til Calvinismen.

Selvfalgelig var C.s Indflydelse ogsaa i hej
Grad kendelig paa Ordningen af Gudstje ne-
sten; men paa dette Punkt vakte hans Ar-
bejde mindre Opmserksomhed, fordi man alle-

rede en Stund havde vaeret vant til liturgiske

Forandringer. 1542 flk Geneve en fast Liturgi
ved hans » Forme des priires et chantz eccli-

siastiques aoec la maniire d'administrer les

Sacremens et consacrer le manage selon la

coustume de I'iglise anciennet (Opera VI ; aftrykt
i Fr. Nielsens Aktstykker til Gstj.s og Litur-

giens Hist., Kbhvn. 1878, 150 f.), der i meget
minder om den gudstjenstlige Ordning, som
var indfart i Strassburg (A. Erichson, Die calv.

und altstrassburg. Gottcsdienstordnung, Strassb.

1894). Messen var i C.s 0jne den starstc

Ugudelighed, og Pnedikenen blev i den af ham
ordnede Gudstjeneste ikke alene Midtpunktet,
men i Grunden alt. Prsedikestolen stillede

Altret helt i Skygge. Til Pnedikenen sluttede

der sig Banner, en almindelig Syndsbekendelse
og Psalmer, og Gudstjenesten sluttede med
den aronitiske Velsignclse. De Psalmer, der
brugtes, vare hentede fra den gl. Pagts Psalme-
bog, 35 i alt, til Dels i Clement Marots Bear-

bejdelse; men ogsaa Simeons Lovsang, Tros-

bekendelsen, Fadervor og Budene bleve sungne.
Farst skulde Barn here disse Psalmer; senere

kom de voksne med, og Psalmesangen tnengte
saa godt igennem, at man ofte kaldte Calvi-

nisterne >Psalmesyngere«. Sangens Ledsagelse

af musikalske Instrumenter vilde C. ikke til-

lade: naar der i det gl. T. er Tale om saa-

danne, var dette i hans 0jne et Tegn paa Jo-

dernes Umodenhed. Psalmemelodicrne skulde
vaere saa simple som muligt, for at Orene ikke
skulde glemme Tekstens Ord over Tonerne,
og hele Gudstjenesten prunkles; >jo fserre Cere-
monier, des bedre<. Hele Sendagen skulde der
prssdikes : farst Froprsediken, saa Hovedpnediken
Kl. 9 ; Kl. 12 Bibeltime og Katekese, med Brug
af den nye Katekisme (se nedenfor), Kl. 3 Af-

tensang. Og ogsaa paa Ugedagene burde der

pnedikes og holdes Bibelkesninger. Daaben
maatte kun udfares af en Praest, og den skulde
altid foregaa i Kirken, i Menighedens Noervaerelse.

som Kegel efter Pnedikenen. Der var sat Straf
for den Lcegmand eller Kvinde, der vovede at
udfare en Neddaab. Daabsliturgien var saarc
simpel. Den blev indledet med en Belsring
om Daabens Betydn., der i forkortet Sklkkelse
siden gik over i andre Liturgier, f. E. i de se-

nere Udgaver af den preuss. Agende. Derefter
fulgte en Ben for Barnet med Fadervor og en
Formaning til Faddernc om at lade dette op-
lsere i den kr. Bernelaerdom, saaledes som
denne er udtrykt i den apostolske Trosbe-
kendelse, der helt bekendes (senere eudog med
en lsengere Forklaring, indledet ved dont le

sens est tef), og om at opmuntre Barnet til at

leve efter Lovens Hegel og felge Profeternes og
Apostlenes Paamindelser til at forsage sig selv

og sine egne Begaeringer. Daaben udfares der-

paa »au Nom du Pire el du Filz et du sainct

Esprit', og hele Handlingen ender med et Slut-

ningsord om de Ceremonier ved Daaben, der
ere afskaffedc. — Nadveren skulde holdes 4

Gange aarlig (Sendag i Julen; Sendag far eller

efter Paaske; ved Pinse og 1. Sandag i SeptA
Sandagen forud blev den forestaaende Nadver-
gudstjeneste tillyst fra Pnedikestolen, for at

enhver kunde berede sig, og for at Bernenc
og de fremmede kunde faa den fornedne Op-
lysning om Nadveren. Tirsdagen forud var
der en forberedende Gudstjeneste. I Strass-

burg havde C. brugt det private Skriftemaal.

men det lod sig af forskl. Grunde ikke gen-
nemfare i Geneve. Nadverljenesten skulde ind-

ledes med en Syndsbekendelse ; derpaa fulgte et

Skriftord til Trast og Absolution. Menig-
heden sang saa Budene paa den farste

Tavle. Derefter kom en Ban, og Budene paa
den anden Tavle bleve da sungne. Der blev
dermest sunget en Psalme, bedet en Bon, prae-

diket og atter bedet, og Trosbekendelsen blev
fremsagt *pour testifier au nom du peuple, que
tous oeulenl viure et mourir en la doctrine et

Religion chrestienne*. Herefter.fulgte Opltesning
af 1. Kor. 11, 23—29, en Paamindelse om, at

Nadveren kun er for Kristi Disciple og en
Ekskommunikation af alle Afgudsdyrkere, Spot-
tere, Kaettere osv. — et langt Register over
forskl. Syndere. Selve Uddelingen skal gaa for

sig paa den Maade, at Presten tager Bredet og
Vinen og nekker Elementerne til Diakonerne,
som atter uddele disse til Menigheden med Or-
dene: >Prenez, mangez, le corps de Jisus, qui
est liori a la mort pour ooustt og: »C'es/ le'calice

du noiweau Testament au sang de Jisus, qui
a est6 respandu pour oous!< Under Uddelingen
synges der nogle Psalmer, og der oplsses
flere til Handlingen passende Skriftord, hvor-
paa det hele ender med en Taksigelse. /Eldstc

vaage over, at alt gaar semmeligt til. — iEgte-

skabet blev indviet i Kirken, far Pnedikenen.
— Begravelse maatte ikke flnde Sted tidligere

end 12 Timer efter Daden og ikke senere end
24 Timer efter denne. Den gik for sig udeu
Sang og Klang og uden alle Ceremonier. —
— Sandagen var den eneste Festdag; selv Jule-
festen blev afskaffet i Geneve (E. Stern, La
theorie du culte d'apres C, Strassb. 1869).

Skolen stod i den najeste Forbindelse med
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K. Undervisningen begyndte og endte med
Bop, og Lererne vare, lige saa godt som Prae-

sterne, nndergivne gejstlig Censur. De skulde
vsere >Prtestens Hjaelpere og Redskaber til at

opholde Guds Ord«. Den kr. Oplysning var

alt, og Maalet forSkolen var egentlig kun Uddan-
nclse af vordende Prsester; senere (1559) fik

Geneve et teol. Akade'mi til Afslutning af Pneste-
dannelsen, og ved dette blev C. Laerer, Th. Beza
Rektor. Fra alle Lande strommede Ynglinger
til Geneve for at uddannes til Prsester, og C.

kunde til Tider have en overordentlig talrig

Tilhererkreds. Undervisningen i de aim. Sko-
ler drejede sig isier om den kr. Berneherdom,
og man brugte den nye Katekisme (Catechismus
Genevensis, aftrykt i Opera VI), som C. havde
udarbejdet baade paa Fransk og Latin (maaske
allerede 1542, maaske farst 1545). Den om-
handler, i Spargsmaal og Svar: Troen, Budene,
Bonnen, Guds Ord og Sakramenternc, og i et

Tillseg kirkl. Bonner og Formularer for de
kirkl. Handlinger. Tanken om Guds i£re er
det alt beherskende Synspunkt, men Pncde-
stinationen trader her i Baggrunden.

Fattighjselpen i Geneve blev udavet af Diako-
ner, som tog sig af de fattige og de sygc, hvor-
for de deltes i Fattigdiakoner og Hospitals-

diakoner. Allerede 1535 var Klara-Klostret i

Geneve blevet indrettet til et stort Hospital

for fattige, syge, gamle, Enker og forceldrelase,

og senere aabnedes der fl. lignende Stiftelser.

Det lykkedes dog ikke C. helt at bringe sine

Tanker om Fattigplejen ud i Livet, navnlig
fordi han ogsaa paa dette Punkt maatte lempe
sig efter Raadet, der allerede far hans Komme
havde taget denne Sag i sin Haand. I den
ferste Udg. af Institutio skriver C, ved Om-
talen af Diakonerne i den gl. K. : >0, gid dog
K. nu havde saadanne Diakoner, indsatte ved
Haandspaalseggelse!< Det Hjertesuk klinger

ogsaa igennem de falgende Udgaver af Bogen,
hvor denne Sag omhandles med stigende Ud-
ferlighed.

Det af det gl. T.s Aand pnegede Teokrati,

som C. vilde oprette i Geneve, kunde ikke
andet end vsekke Modstand hos mange. Paa
mangfoldige Punkter mserkedes en skrigende
Modsigelse imellem evangelsk Frihed og en
munkeagtig Askese, og den relig. Tvang, C.

vilde gore gseldende, mindede ofte om Klostret,

som hans Straffe mindede om Inkvisitioneu.

Man vil heller ikke kunne nsegte, at den Maadc,
paa hvilken han t. E. lod 0vrigheden tage Del
i Hsevdelsen af Kirketugten og i Dommen over
Ka'tteri, var et aabenbart Brud med hans
egne Grundscetninger om Gudsvtelden. Og det

var ikke underllgt, at Harmen over hans
strenge Styrelse tog til Aar for Aar. Spioneriet

fik i den Grad Overhaand, at man lod Bern
vidne mod deres Forseldre, og den, der angav
et Brud paa den strenge Kirkelov, fik en Del
af den Bade, vedkommende blev idomt. For
at fremkalde Tilstaaelser hos de anklagede
brugte man Tortur, ja Truster om Sultedaden

;

og Dadsstraffe bleve ofte udferte. 1542—46
bleve ikke fierre end 58 henrettede, og 76 for-

viste. Man holdt for, at den Pest, der rasede

i de Aar, skyldtes enkeltes Trolddom, og alene

i 1545 bleve ikke mindre end 34 >Pestberedere<

parterede, bl. dem Bedlens Moder. Stor For-

argelse vakte det ogsaa, at Geneves Pwester,

da Pesten udbred, af Frygt for Smitte, vteg-

rede sig ved at sende en af deres Midte til

Pestlasarettet, >fordi Gud ikke havde givct

dem Naade til at have Kraft og Standhaftig-

hed til at gaa til det omtalte Hospital*. Den
Maade, paa hvilken C. tog sig af de frem-
mede, navnlig af de fr. Emigranter, der i store

Skarer kom til Geneve, vakte ogsaa mange
Borgeres Uvilje, og udenfra blev der pustet
til den Misnajens Ud, der ulmede i Byen.
Bernerne, der mere og mere kom under Zwingli-

anismens Paavirkning, fremstillede C. som en
Lutheraner, og i Basel talte man lige saa ilde

om ham som i Paris.; der var Navnet >Calvinist'

et Skeeldsord.

Kernen i det Modparti, der lidt efter lidt,

til Dels under Tilskyndelse andensteds fra, i

Geneve dannede sig mod C, udgjordes af de
saakaldte Libertinere, aandeiige iEtlinger af de
middelalderlige Panteister, der gaa under Fael-

lesnavnet den frie Aands Bradre og Sestre (S.

401). C. traadte med stor Heftighed op imod
disse panteistiske Mystikere, der efter hans
Opfattelse vilde >blande Himmel og Jord, til -

intetgore al Religion, forstyrre enhver Erken-
delse, dra;be Samvittigheden og udrydde enhver
Forskel mellcm Menneske og Dyr«. 1547 blev

en Borgcr i Geneve, Jacques Gruet, halshug-

get, fordi han ud fra et libertinistisk Syns-
punkt havde angrebet Kirketugten og tilsyne-

ladende gjort sig skyldig i et Anslag mod C.s

Liv. Denne Henrettelse vakte stor Forbitrelse,

og en af C.s tidligere Venner, Ami Perrin, der
1546, trods sin heje Stilling i Staten, var ble-

ven straflet, fordi han havde taget Del i ct

Selskab, hvor der blev danset, traadte i Spid-

sen for de med C. misfornajede. Det var den
samme Ami Perrin, der i sin Tid var sendt
til C. for at kalde ham tilbage, og fl. af C.s

gamle Venner gjorde fielles Sag med ham.
Det kom i det store Raad til voldsomme Sam-
menstad mellem C.s Venner og Modstandere,
men forelabig lykkedes det dog C. ved en fast

og modig Optraeden at deempe Uviljeu. Raa-
det sksnkede ham endog en Gave og forhajede

hans Lan. Men da hans Modstanderes Parti

i Raadet var blevet eget ved Valget i 1549,

voksede Spsendiiigen, og det var navnlig Spergs-

maalet om, hvorvidt Raadet eller Pwesteskabct

havde Ret til Bandstettelse, der bragte Aand-
erne til at tome sammen. Et Medlem af

Regeringen, der tilherte en hejt anset Familie,

blev (1553) udelukket fra Nadveren, vsesentlig

fordi han vaegrede sig ved at indremme Prwste-

skabet Ret til Ekskommunikation. Han kla-

gede til Raadet, der gav ham Medhold, og
kraevede, at han skulde stedes til Nadveren.
Det modsatte C. sig, og han truede med at

fastholde sin Modstand til det sidste. Han
sagde fra Prsedikestolen : >Jeg vil hellere do
100 Gange end med denne min Haand rsekkc

Foragtere af Gud Nadveren c. Et Sammensted
i Kirken blev dog undgaaet, da Raadet i sidste

Ojeblik opfordrede vedkommende til at blive

hjemme, og efter nogen Vsegring godkendtc
Raadet (Jan. 1555) C.s Standpunkt. For at

styrke sin Magt fik C. en Msengde af de ind-

vandrede fremmede optagne paa Borgerlisten

(selv fik han farst Borgerret 1559), og det nteste
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Valg til Raadet gjorde hans Parti der talrigere.

Da Misfornojelsen over C.s Sejr gav sig Luft i

et Gadeopleb, bleve Oprererne straffede med
den sterste Grusomhed. For at faa alt at vide

af de faengslede blev der brugt den strengeste

Tortur, og C. aeggede sine Venner i Raadet
ved Breve, der aande Haardhed og Kulde, ja

Grusomhed. 5 af Oprarerne bleve demte til

Dade, og Dedsstraffen blev udfart paa de 2,

som ikke i Tide havde sagt Frelse ved Flugt.

Men dermed var al Modstand slaaet til Jorden

:

Teokratiet var for over et Hnndredaar grund-
faestet i Geneve, og under det teokratiske Re-
gimente blomstrede der et kirkeligt og viden-

skabeligt Liv, som fik Betydning for en stor

Del af det evrige Europa, der >sendte Trie til

Geneve, for at C. og bans Disciple skulde

gere Pile af det<.

Modstanden ulmede dog en Tidlang endnu
i Grunden. C. maatte, trods sin store Ind-

flydelse, til det sidste ksempe med Mistillid og
Vrangvillighed fra forskl. Sider. Humanisten
Sebastian Castellio (se d. Art.) vedblev over for

ham fra Basel at hsevde Trosfriheden og at be-

kiempe Brugen af Dedsstraffen for Ktetteri.

C. var dog altfor sikker i sin Sag til at

lade sig rokke i sin Overbevisning. >Jeg ved
godt<, skrev han til Castellio, >at I Akademi-
kere, under Skin af Tvivl og Betaenkeligheder,

ville gere Troen usikker i et Menneskehjerte<.

1553 maatte ogsaa Miguel Servet (se d. Art.)

bcstige Baalet i Geneve efter at vrere demt for

en Vrangltere, der »var farlig for hele den re-

formerede K.«. Forgaeves paakaldte Servet C.s

Barmhjertighed ; da han ikke vilde tilbage-

kalde, var C. ubejelig. Melanchthon, Bullinger

ng selv Bolsec billigede Dedsdommen over
Servet, og Middelalderen sad endnu mange
Teologer i den Grad i Blodet, at Beza fandt

Tilslutning, da han udtalte, at Samvittigheds-

frihed er en djaevelsk Laere (IJberlas con-
scientiat diabolicum dogma). Efter Servets

Henrettelse og den sidste Omdannelse af Raa-
det (1555) vovede ingen at gere alvorlig Mod-
stand mod C, der ved Hjcelp af sin glimrende
Hukommelse og ubejeligc Vilje til sin sidste

Stund evede den sterste Indflydelse paa alle

Sagcr. >Han overgik ikke alene andre, men ogsaa
sig selv. sagde Farel om ham med Hensyn til

hans aldrig svigtende Energi. Lidt efter lidt

meldte dog forskl. Sygdomme sig, og 1563 var
han saa medtagen af Underlivsiidelser, Feber og
Gigt, at han mere lignede en ded end en le-

vende. Men selv efter at han 6. Februar 1564

havde holdt sin sidste Pnsdiken, dikterede

han under legemlige Lidelser, der ofte bragte

ham til atsukke: >Herre, hvorlaenge?<, Breve
og Skrifter, der vidnede om, at hans Aand var
klar, og hans Vilje lige fast. 27. Maj 1564 kom
endelig Udlesningen. I den sidste Tid af sit

Liv udtalte han felgende Ord, der give os et

lndblik i hans indre Liv: >Af alle Kampe mod
mine mange eg store Fjender er der ingen saa

stor som Kampen imod mill Utaalmodighed.
Mit Arbejde har ikke vaeret forgseves; dog har
jeg endnu ikke kunnet Ucmme Vredens vilde

Dyr«. —
Geneves Beliggenhed mellem Tyskland, Frank-

rig og Italien gjorde det let for C. at eve Ind-
flydelse til alle Sider, og hans store Breweks-

ling, der fylder 12 Bd. i den bedste Udg. af
hans Vaerker, viser, i hvilken Grad han fra

det i mange Henseender smaastadsagtige Ge-
neve stod i Forbindelse med den Verdensskue-
plads, hvor Historiens Traade bleve spundne.
Ferst og fremmest havde han Betydning for
Frankrig, hvis Sprog var hans ModersmaaJ.
Ogsaa i rent sproglig Henseende har han haft

Indflydelse paa Frankrig; i7 a dtgauloisi le

francais, er der sagt om ham (af Ph. Godet\
fordi han, ved at bringe det fr. Sprog na?r-

mere til Latinen, bar gjort det >til et bedre
Redskab for Logiken og Fornuften<. Den Alvor
og juridiske Nejagtighed, han paatrykte sit

Modersmaal, maerkedes baade paa Descartes's

og Pascals Sprog, ja lige indtil Romantiken, ved
Chateaubriand og Lamartine, gengav Franskeu
•de galliske Snirkler og den italienske Heflighed «

,

som C. havde berevet den. Af starre Betyd-
ning var dog den relig. Paavirkning, han evede
paa Frankrig, dels ved sine Skrifter, dels ved
de Ynglinger, der bleve dannede til Pile i Ge-
neve. Og hans politiske Blik traeder nappe
nogensteds klarere for Dagen end gennem den paa
en Gang sindige og aeggende Holdning, han
indtog over for de fr. Protestanters Politik.

Ogsaa paa England og Skotland fik han den
sterste Indflydelse, paa det sidste Land iscer

gennem John Knox. I England var Thomas.
Cranmer en af hans Korrespondenter, og med
ham dreftede han Sammenkaldelsen af et evang.
Kirkemede, der skulde vaere et Modstykke til

Trienter-Konciliet. Vanskeligst var det ham
at traenge igennem i det tyske Schweiz. Bern,
der, som vi have set, gentagne Gange segte at

modvirke hans Arbejde i Geneve, tog Forar-

gelse af hans teokratiske Tanker; Basel vilde

ikke godkende hans gcnnemfarte Prtedestina-

tionslsere, og Zurich felte sig frastadt ved bans
Nadverltere. 1549 lykkedes det dog C. og Farel

at blivc enige med Bullinger om Sakramenter-
nes Vassen og Virkning og om den Maade, paa
hvilken Kristus er til Stede i Nadveren (Con-
sensus Tigurinus). De i Zurich vedtagne 26
Artikler bleve trykte 1551 og godkendte af
Zurich, Geneve, St. Gallen, Schaffhausen, Grau-
bunden, efter nogen Betaenkning ogsaa af Ba-
sel, og de fandt en god Modtagelse i Frankrig,

England og nogle Dele af Tyskland. Men de
fremkaldte et Brud med de tyske Lutheranere.

C. havde 1540 godkendt Confessio oariata

(S. 173), og Luther havde s. A. udtalt sig med
megen Tilfredshed om C.s Svar til Hard. Sa-
dolet (se ovenfor). C. havde ogsaa gentagne
Gange med stor Hojagtelse omtalt Luther, som
han satte langt over Zwingli, og han betrag-

tede Melanchthon som sin Ven. 1544 havde
han sendt Kejser Karl V og de tyske Fyrster,

der vare samlede i Speier, et Forsvarsskrift

for den kirkl. Ref. i Tyskland; denne Sup-
plex exhortatio ad-Carolum V (Opera VI), et af
C.s ypperste Skrifter, viste, at han betragtede
de tyske Lutheraneres Sag som sin egen. Men
Augsburger-Interim'et (S. 170) vakte stort Mis-
hagi Geneve, og Consensus Tigurinusaaheabaredc
Wittenbergerne, hvor dyb Kloften var mellem
dem og Schweizerne. 1552 aabnede den luth.

Priest Joachim Westphal i Hamburg et liden-

skabeligt Angreb paa Consensus Tigurinus, og
derefter fulgte en Nadverstrid, der fra begge
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Sider blev fort med stor Bitterhed. Under
denne Strid havde C. imidlertld den Gltede at

se, hvorledes hans Opfattelse af de omtvistede
Punkter sejrede i Frankrig (Confusio Galli-

cana 1559), Nederlandene (Confessio Belgica

1566) og i Pfalz (Heidelberger-Katekismen 1563).

>Den fattige Pnedikant i Geneve var bleven
en Verdenshersker, der regerede ved sine Breve.
Far ham var der >reformerte«, men han har
-Eren for, at disse sluttede sig sammen til et

megtigt Samfund< (L. Vulliemin). —
Som Teolog indtager C. en egen Plads

mellem Luther og Zwingli. Den Paavirkning
fra Lather, der mserkedes saa sterkt i den
ferste Udg. af Jnstitutio religionis Christiana
(1536), er ogsaa paa mange Punkter kendelig
i den sidste (1559). Men C. var en aandelig

Personlighed af anden Stobning end Luther.

Luthers Styrke var det rige Vsld af frugtbare

relig. og kirkl. Tanker, der idelig sprudlede
frem, naar han talte og skrev; Sanson for Kon-
sekvens, Stringens og Systematik var C.s stserke

Side. I de fleste Lerestykker, med Undtagelse
navnlig af Nadverlaeren, stod han omtrent som
Zwingli, og selv med Hensyn til Nadverop-
fattelsen havde Bucer og Confessio Helvetica

prior (1536) vist Vej; men hverken Zwingli

eller Bucer havde haft Evne til at opfere en
Tankebygning som C.s Institatio, den betyde-
ligste Trostere fra det 16. Aarh.

I Ordningen af det dogmatiske Stof felger C.

det apostolske Symbol (Apostolicum autem nun-
cupo, de anctore interim minime sollieitus. II, 16,

18, hvor hans Vterdsaettelse af Symbolet Andes),

saaledes at hans Bog falder 1 4 Boger: om
Skaberen, Forleseren, Helliggoreren og om K.

(de eognitione Dei creatoris, Dei redemptoris in

Christo, Dei sanctificatoris in Sp. S. og de
sancta eccles. cath.).

Summen af vor Visdom, saaledes siger han
som Indledning, er at erkende Gud og os selv.

Ved vor Gudserkendelse gslder det ikke om,
hvad Gud er i og for sig, men om, hvad han
er for os. Allerede ad naturlig Vej kunne vi

ljere Gud at kende, men. for at frembringe en
renere Erkendelse af sig har Gud va?bnet det

svage 0je med sit Ords Lys. Der er ingen
sikker Gudserkendelse mulig uden Aabenbaring,

d. v. s. uden Skriften. I den hi. Skrift have vi

Guds Orakler, der siden ere gaaede fra Haand
til Haand i Guds Folk. Den Hellig Aands
Vidnesbyrd, Undere og Spaadomme gore dens
Trovserdighed umiddelbart indlysende. Skrif-

ten lterer os at kende den ene, sande Gud i

Modstetning til Afguderne. Romerk.s Billed-

tjeneste er, skont den ikke skal vxre Billed-

dyrkelse, i Virkeligheden Afguderi. Den ene,

sande Gud, som Skr. laerer, er den treenige

Gud, hvad der navnlig klart fremgaar af Dobe-
ordet Men Forholdet mellem de tre Personer
er et Mysterium. Gud har skabt den usynlige

Verden, Englene og Djsvelen (cujus malitia non
ex ereatione, sed ex depravatione est), og den
synlige Verden med Mennesket. Adam var ud-
rustet med Frihed til at vselge mellem godt og
omit; han faldt efter Guds Forudbestemmelse,
men ved sin egen Brode, fordi han ikke havde
faaet Standhaftighed. Hvorfor ikke? Det er
den guddommelige Raadslutnings Hemmelighed.
Men Gud er ikke Ophavsmand til Synden;

man maa skelne mellem Guds Bud (pracep-
tnm) og hans Vilje (voluntas). Hvis det stred

imod Guds Vilje, kunde Mennesket ikke synde

;

men Gud befaler det ikke at synde. Man
kan derfor lige saa lidt gore Gud ansvarlig

for Judas's Fornederi, som man kan tilskrive

Judas Rosen for Forlosningen. Den, for hvem
denne Tanke er haard, bor komme i Hu, at

vi Mennesker ikke have andet at gore, end
med Isrvillig Lydighed at tage imod alt det,

der er overleveret i de hi. Skrifter.

Ved Adams Fald er Gudsbilledet tilintetgjort

i Mennesket, Fornuften er formorket, Vijjen

hildet i daarlige Lidenskaber. Menneskets Fri-

hed bestaar nu kun deri, at det handler tide,

fordi det vil handle ilde, ikke fordi dettvinges
dertil (voluntale, non coactione). Skal Menne-
sket frelses, maa Naaden gore det forste Skridt

(gratia praveniens), og Mennesket bar kun
viljclost at folge den guddommelige Vilje. Ved
Kristus ltere vi Gud at kende som Fader.

Kristus er sand Gud og sandt Menneske paa
en Gang. Var han kun Gud, kunde han
ikke do og altsaa ikke gore Helvedes Arvinger
til Himlens Arvinger; var han kun Menneske,
kunde han ikke overvinde Doden. Forholdet
imellem den guddommelige og den menneskelige
Natur er saaledes, at hver af dem beholder
sin Ejendommelighed. C. er den af Reforma-
torerne, der lregger storst Vaegt paa, at Kristus

havde en menneskelig Sjeel; han taler om
Kristi usynlige Sjrelelidelse paa Korset og
forstaar Nedfarten til de dodes Rige om Frel-

serens Folelse af den guddommelige Hsevn

og om hans Kamp med Raedsel for den evige

Dod.
Det er den Hellig-Aand, som virker Troen,

hvis Frugt er lndovelse i Kodets Dodelse. Vi
retferdiggores for Gud ved Troen; al Tale om
Gerningsretfsrdighed er en Krtenkelse af Guds
Mre og vor egen Frelsesvished. Men Kristus

retfaerdiggor ingen nden ogsaa at helliggore

ham. Paa dette Punkt i Systemet er det, C.

udvikler sin Lasre om den evige Udvaelgelse

(M. Scheibe, C.s Pradestinationslehre, Halle

1897). Guds Majestset har fra Evighed af be-

stemt nogle til Frelse, andre til Fordommelsc
(pradestinatio ad vitam et ad mortem); Ud-
vaslgelsen har sin Grund i Guds londomsfulde

Kasrlighed (arcanus amor), Fordommelsen i

bans uudgrundelige, men ulastelige Dom. Det
er barnagtigt at ville tale om en Udvaelgelse

uden ogsaa at haevde en Forkastelse og den,

der over for Udvaelgelsens Hemmelighed vilde

vove at tale om tyrannisk Vilkaarlighed, burde

betenke, at Guds Vilje er Loven for alle Love,

og at det er Ugudelighed at sporge om Aar-

sagerne til Guds Vilje. >Troende Uvidenhed
er bedre end dumdristig Viden<. Den gud-

dommelige, evige og uforanderlige Forudbe-

stemmelse (decretum absolutum, qvo Deus apud
se constitutum habuit, qvid de unoqvoqve no-

mine fieri vellet) er grufuld, men alligevel bor

ingen naegte, at Gud, for han skabte Adam,
vidste, hvorledes det vilde gaa ham; thi han
havde forudbestemt det (Supralapsarisme). Den
Opfattelse, at Laareu om den evige Udveelgel.se

skulde fore til siedelig Letsindighed, er ikke

mere vterd end Svinenes Grynten (foedus por-

corum grunnitus) og gendrives af Paulus, naar
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han (Ef. 1, 4) siger, at Gud liar udvalgt os,

• for at vi skullc vsere hcllige og ulastelige*.

Men vi vide ikke, hvem der er udvalgt, og
hvem der er forskudt. Udvaelgelsen aaben-
barer sig gennem Kaldelsen, og enhver skal

tro paa sin Kaldelse. Denne Laere om For-
udbcstemmelsen bterer hele C.s dogmatiske
Bygning, og det er urigtigt, som en og anden af

de nyere reformerte Tcologer har forsogt, at

fremstille den som et temmelig uvaesentligt

Punkt. Alt stettes i Forh. til den: Kaldelsen,

Retfaerdiggorelsen, Nadvcrlaeren ; thi kun de
udvalgte, ikke dc forkastede, modtage i Sakra-
mentet baade det ydre Tegn og den hid re

Naade. C. lever i og truster sig med Guds uud-
grundelige Raadslutning.

Men for at komme vor Skrobelighed til Hjaelp

h.ar Gud betroet Kirken Evangeliets Skat, og
om K. handler den 4. og sidste Del af Insti-

tutio. K. er usynlig; dens Medlemmer ere de
udvalgte, som kun Gud kender. Den synlige

K. er et Hylster for den usynlige, men den
usynlige traeffes ikke uden for den synlige. Al
Novatianisme og Gendoberi cr en farlig Vild-

farelse og aandeligt /Egteskabsbrud. >Udenfor
den synlige K.s Sked er der ikke Syndernes
Forladelse, ikke Frelse«. Men Prtedestinations-

begrebet virker ogsaa ind paa Kirkebegrebet. De
udvalgte ere K.s Kerne, og paa dem maa Ud-
vielgelsens Virkninger kendes, og dissc maa
trade frem i det ydre. Guds Ord maa herske
fuldt og helt over dc udvalgte, og deres Liv maa
vaere fuldtud scedeligt; derfor bliver Kirketugten
— og ikke alene Ordet og Sakramenterne —
Kendetegn paa den sande K. Jo mere C. flk 0jet
op for den Livets Leshcd, der stundum kunde
trade frem i luth. Egne, des ivrigere blev han
for at hsevde Kirketugten. >Lserdommen«,
sagde han, »er K.s Sjsel, men Tugten er dens
Nerve, ved hvilken Legemets Lemmer forenes«.

Kirketugten herer med til K.s Substans. Den
haardeste Form for Kirketugten er Bandet.
Det hindrer ugudelige Kr. i at baere det kr.

Navn, det skiller de fromrae fra de ugudelige,
og det bringer de udstodte til at angre deres
Synd. Men hvem skal eve Kirketugt? En-
hver troende har Adgang til den hi. Skrift,

der er Troens eneste Norm og Kilde; derfor
maa det vsere den troende Menighed, der over
Kirketugt. Forfatningen bor vsere demokratisk,
og det aim. Prsestedemme maa faa stor Be-
tydning. Men >paa Grund af Tidens Svaghedc
blev dog ogsaa her Menighedens teoretiske Ret
betydeligt indskrsenket (se ovenfor). Gud har
indsat Pnestestanden for at kundgore Menne-
skene sin Vilje. En Priest er dog ikke mere
end en Laegmand, og Prsesterne udgere ingen-
lunde K. ; men Gud betragter det som et Tegn
paa Fromhed, naar vi hare hans Tjenere.
Praesterne ere Forvaltere af Naademidlerne

:

Ordet og Sakramenterne. Disse ere Stotter for
vor Tro (J. M. Usteri, C.s Sakraments- und
Tauflehre i Stud, und Krit. 1884). Daaben er
ikke alene Tegn paa en Renselse, men Pant
paa Guds Naade og Segl paa Barneforholdet.
Baraet kan have en Tro i Spireform (fides semi-
nalis), og Gud giver Bernene Forsmag paa den
Fylde, de siden skulle have. Her er imidlertid
en betydelig Uklarhed. C.s hele Sakrament-
begreb kan fore til Baptisme, der i reformerte

Lande, som Historien har vist, er en iiter-

liggendc Fare. Laeren om Udvaelgelsen giver

desuden kun Daaben Betydning som en Slags

Kaldelse, ikke som en virkelig Optagelse i

Naadestanden. C.s Nadverlaere, der i en vis

Retning minder om Bucers, var i alt vtesent-

ligt faerdig allerede 1536. I Beg. stemte C.s

Udtryk med Luthers, men Zwinglis Sakrament-
laere var i Virkeligheden hans Udgangspunkt.
Sakramenterne ere for ham Tegn, men Tegn,
til hvilke der er knyttet guddommelige Naade-
virkningor (signa efficacia, exhibentia, non nuda).
Paa den anden Side ere de kun Panter (pig-

nora, non vehiculd). Kristus, der sidder ved
Faderens hejre Haand, er ikke »i Sakramen-
tets Baand< ; han virker kun ved sin Aand.
Det er Guds Aands Virkning, ikke Tegnet, der
er den egentlige Kraft i Sakramentet; Sakra-
menterne ere Tegn og Panter, »dcr gore os
visse<. Nadveren giver ikke andet, end hvad
der ogsaa kan faas udenfor den; Nydelsen af

Kristus er uafhsengig af Tegnet. C. gaar, som
Zwingli (men modsat Luther) ud fra Job. 6,

og ud fra Kristi Ord der tyder han Nadvc-
rens Indstiftelsesord. I Nadveren udgyder en
guddommelig Livsstrom sig i vore Sjaele, og
Troen er den Mund (fides est os sumenlis),

med hvilken vi modtage Nadverens Velsig-

nelse. Den troende Sjsel leftes af den Hellig-

Aaud op i Himlen for der at blive delagtig i

Kristi Kods Kraft. Nydelsen er aandelig, og
den sker ved Sjaelen (anima, mens), ikke ved
Munden. Men Substansen i Nadveren er dog
Kristi Legeme; i Nadveren mindes vi den
korsfaestede, men vi tilegne os tillige den op-

standne og herliggjortc Kristus, altsaa den
hele Kristus. Vi blive delagtige baade i hans
Kod og i hans Aand. Hans Ked er levendc-

gorende for os, ford! Kristus ved det ligesom

inddrypper (instillat) sit aandelige Liv i vorc
Sjaele. Snart taler han om Menneskets Op-
hojelse, snart om Kristi Nedstignlng. Ap. Gem.
7, 55 viser, hvorledcs den troende Sjael kan
henrykkes i Himlen : Kristus har der ikke for-

andret Sted, men han gav sin Tjeners 0jc en
Skarphed, saa det traengte gennem alle Himle,
Ved Meddelelsen af Livskraften taenker C. dog
ikke blot paa en sjselelig Proces, men paa en
virkelig Meddelelse; her er ikke alene noget
subjektivt, ogsaa noget objektivt. Men kun
den troende og vaerdige Nadvergaest faar Sakra-
mentet; skent det ikke er Troen, der ger Sa-

kramentet, er hele Sakramentet afhcengigt af

den nydendes Tro. Som Regnen flyder af uden
at traenge ind, naar den falder paa haarde
Stene, saaledes stode de ugudelige Guds Naade
bort, saa at den ikke kan traenge ind. —

C.s Institutio slutter med et Kapitel: De
politico, administratione ; af det og af andrc
spredte Udtalelser i hans Skrifter og Breve
kunne vi danne os en Forestilling om hans
Politik. Han heevder Statens Betydning over
for Gendobere og andre, der mente, at Staten
stred mod den aegte Krdm.s Aand. Den er
tvaertimod lige saa nodvendig som Lys og Luft,

Mad og Drikke. Den skylder Gud sin Magt og
maa udvikles efter et teokratisk Monster. Stat
og Kirke skulle staa ved Siden af hinanden som
selvstaendige Organismer, der hver have sit

Omraade. Statens Virksomhed er rettet paa

Digitized byGoogle



Calvin. 459

det ydrc Liv, ikke paa Samvittighederne, og
enhver Sammenblanding af borgerlig og kirke-

lig Magt strider mod Guds Ord. Derfor er
C. en Modstander baade af Tanken om en
Kirkestat, der er et hierarkisk Overgreb, og af
Henrik VIII's Paastand paa at vaere >K.s Over-
hovcd under Kristust ; det er Blasfemi. K. be-

liever Statens Hjaelp, saa laenge indtil allc

Alcnnesker ere gennemtraengte af Guds Rige;

men Statens Politik skal ledes af Fromheden.
Baade Stat og K. skulle hyldc Kristus som
Konge; derfor satte han Kristi Monogram og Ge-
neve's Vaaben over alle Porte og paa alle of-

fentlige BygniDger. 0vrigheden maa vaere streng.

Den skal vaere vaagen for at kunne kvcele

Spireme til det onde og for at kunne straffe;

og den baerer Ansvaret for alle ustraffede For-
brydelser. Det er en >grusom Menneskelig-
hed< (crudelis humanilas) at give de ugude-
lige lose Tojler. Der er en dyb Sandhed i

det gl. Ord: >En Fyrste, der intet tillader, er

et Onde; men en Fyrste, der tillader alt, er

et sterrcOnde«. 0vrigbeden skal bruge Svser-

det, men for Samvittighederne maa der vises

Agtelse, og den verdslige Ovrighed maa ikke

g/are sig skyldig i Trostvang. Men har Staten

end ikke Ret til at gribe ind paa K.s Omraade,
er det dog dens Pligt ved alle Midler at stette

K. ; thi Gudsfrygt og Religion danne Grundlaget
for hele Statslivet. Derfor vil ogsaa en ret-

skaffen Ovrighed gerne lytte til K.s Raad (jvfr.

Theodosius og Ambrosius). Men den hi. Skrift

laerer os, at Ovrighcden skal lydes, saa laenge

det kan ske uden Ulydighed imod Gud. C.

formaner Undersaatterne til at vaere ydmyge
over for Ovrigheden, til ikke at klage over
Skatter og de styrendes store Indtaegter og tkke
kritisere. Lovene ere de staerkeste Nerver i

Statslegemet (validissimi return publicarum
neroi), og Forbilleder for gode Love have vi

i de jodiske Love, som den jodiske Stat var
det fuldkomneste Teokrati i Oldtiden. 0vrlg-

heden skal verge Guds JEre og straffe alt,

hvad der i Guds 0jne er strafvaerdigt. Og dch
skal vise en hensynslos Strenghed. Den, der
gar sig skyldig i Opror mod Gud, eller som
straeber efter at afskaffe den aabenbarede Re-

ligion, er en Majestaetsforbryder, og han skal

bringes levende paa Baalet. Gudsbespottelse,

Afgudsdyrkelse, Utugt og .lEgteskabsbrud skal

straffes raed Deden, andre Forbrydelser og
Synder med Gabestok, Piskning eller Land-
flygtighed, og Tortur maa bruges for at bringe

Synderen til at bekende. Selv paa C.s Op-
fattelse af Straffen spores Virkninger af hans
Lsere om Udvaelgelsen ; den sigter ikke mod
Menneskets Forbedring, men er et Udslag afden
guddommelige Tugt og Guds Hcevn. I Geneve,
som i alle Teokratier, blev Strafferetten meget
streng, fordi saa godt som alle Forbrydelser
bleve sete under Evighedens Synspunkt og op-

fattede som Kraenkelser af den guddommelige
Majestaet; og hele Tidsaanden (jvfr. Karl V's

Carolina af 1532) bar i Retning af drakoniske
Straffe. I Modsaetning til Gendoberne haevdede
han, at retmaessige Krige ere tilladte. Det er

ogsaa Pligt at vaerge Ret og Frihed over for tojles-

lese Fyrster. Men Revolution er ikke tilladt,

selv om en Fyrste er tyrannisk; thi strenge

Herrer ere ofte en Tugtelse fra Gud. Kun

naar Ovrighcdens Befalinger stride imod Guds
Bud, er det tilladt at tage sig selv til Rette;

thi saa har 0vrigheden afsat sig selv. Herved
led Lydighedspligten over for Ovrigheden et

stort Skaar; thi hvor mange af 0vrighedens
Handlinger paa Ref.s Tid stred ikke imod
Guds Bud? Derfor kunde den samme C, der
saa afgjort indskaerper Lydighed mod Ovrig-
heden, blive Laerer for dem, der haevdede den
borgerlige Frihed og den individuelle Selv-

staendighed lige til Kongemord, og man har
ikke uden Grand sagt, at C.s Arbejde paa den
borgerlige og kirkelige Lovgivnings Omraade
har haft lige saa stor verdenshistorisk Betyd-
ning som hans kirkl. Reformatorvirksomhed. —
Ogsaa som Skriftfortolker og Praedikant

indtog C. en fremragende Plads (A. Tholuck,
Vermischte Schriften II, 330 f.). Den hi. Skrift

var for ham et og alt; han er Fader til den
Skriftbetragtning, der tilsidst kulminerede i

Ordet: • Biblen er Protestaiiternes Religion'.

Derfor kom Skriftfortolknlngen ogsaa i hejere

Grad til JEre og Vaerdighed hos dem, der fulgte

ham, end hos Luthers Disciple. Selv har ban
efterladt Kommentarer eller Praedikcner over
omtrent hele Biblen. Hejest blandt disse staar

for det gl. T.s Vedkommende uden Tvivl hans
Udlaeggelse af Psalmerne, for det nye T.s For-

tolkningen til de paulinske Breve. I hin maer-

ker man, hvad den gl. Pagts Psalmebog havde
vaeret for ham selv i hans Livs trange Tider;

derfor forstaar han saa ypperligt at lukke
Psalmerne op og vise deres relig. Indhold. Ved
Fortolkningen af de paulinske Breve trader
hans Klarhed, Stringens og logiske Sans frem
paa en glimrende Maade, og det cr forholds-

vis sjaeldent, at den rollge Tankeudvikling af-

brydes af bitre Udfald mod Paven og Romerk.
Det er gennemgaaendc hans Maal, uden alle

Bihensyn, at trenge til Bunds i den bibelskc

Forf.s Tankcgang (mentem scriptoris patefacere).

Baade under Paavisningen af det messianske
i det gl. T. og i Vurderingen af Skrifter som
Peters 2. Brev og Judas's Brev og i hans Ord
om Paulus's Forfatterskab til Hebraeerbrevet,

som han betvivler, sporer man hans billige og
forudsaetningslese Kritik, der er langt mindre
Subjektiv end Luthers. Hans Uhildethed trader
ogsaa frem ved Fortolkningen af Steder som
Joh. 8, 1 f., 1 Joh. 5, 7 og selv Matth. 16, 18.

Til Gengaeld har hans egen dogmatiske Op-
fattclse bragt ham til at kunstle med et Sted

som Joh. 3, 5, og mere end en Gang maerker

man, at ogsaa hans Forudsaetningsleshed har
haft sin Graense.

Vi have over 2000 Praedikener af C., for-

delte paa 11 Aar, for en Del naesten stenogra-

ferede af Jean Bud£, Nicolas des Gallars, Jean

Cousin og andre, og gennem dem faa vi et

tydeligt Indblik i hans Forkyndelse (A. Watier,

C. prldicateur, Geneve 1889). Grundvolden
for hans Pnediken er den hi. Skr., Guds
urokkelige Ord. I Praedikcnerne mode vi den
samme logiske Orden, som i hans Skrifter, og

de vise, at han kendte Mcnneskehjertets Glaeder

og Sorger og forstod at tale, saa jaevne Folk

kunde folge ham. Han foler sig som et

Sendebud fra Gud, der skal haevde Guds Maje-
staet og serge for, at Laerdommen bliver mod-
taget med den rette Frygt, og overalt here
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vi den strenge Moralist, der naevner og an-

griber Synden under dens rette Nam. Tidens
Djaervhed og Raahed kan ogsaa vise sig i hans
Prsedikener, og man marker gennem de varme
Ord, at Geneve var som en belejret By, og at

det gjaldt om at frelse Ref. —
Den seldste Biografl af C. skrev Th. Beza

nogle Uger efter hans Dod; den blev senere om-
arbejdet af N. Colladon (trykt i Opera XXI).

Nyere Biografier skyldes P. Henry (I—III,

Hamb. 1839 f.), E. Staebelin (I— II, Elberf.

1863), Gammel-Katoliken F. W. Kampschulte
(I. Leipz. 1869, gaar kun til 1541) og F. Bun-
gener (dsk Overs. Kbhvn 1877). E. Doumergue
har bebudet en ny, stort anlagt Biografi. Om
Forh. i Geneve se L. Vulliemin, Hist, de la

confederation Suisse (2. 6d. Lausanne 1879) II,

50 f. En tilfredsstillende storre Fremstilling af

bans Teol. savnes; om hans Etik Andes en
Monografl af P. Lobstein (Strassb. 1877). Den
bedste Udg. af hans Skr. er den i Corpus Re-

formatorum (Brschweig 1863 f., hidtil 56 Bd.).

En stor Mengde af hans Breve Andes i Her-
minjard, Corresp. des r£formateurs dans les

pays de langue fr. (2. id. Geneve 1878—93,
hidtil 8 Bd.). Haandudgaver af hans Kom-
mentarer til N. T. og Psalmerne (Halle 1831 f.)

og af hans Institutio (I— II, Halle 1834) har A.

Tholuck givet. Ft. N.

Calvino, Paolo, Valdesierprasst, blev fodt 7.

Marts 1846 1 Torre Pellice i Valdesierdalcne.

Efter at have gennemgaaet Gymnasiet i sin

Fodeby studercde han Teol., forst i Flrenze,

senere i Berlin. Paa Hjemrejsen derfra holdt

han Foredrag i fl. tyske og hollandske Byer
for at vsekke Sympati for Evangelisations-

arbejdet i Itallen. Efter sin Hjemkomst vir-

kede han som Evangelist og Lserer i Firenze,

Ancona, Guastalla og Torre Peliice, hvor han
ogsaa, efter 1875 at have modtaget Ordination,

praedikede hver Sondag. Fra Torre Pellice gik

han til Como som Pra?st, og senere kom han
til Lugano, Ancona og Biasca; nu (1898) er han
after Praest i Lugano. Han har gjort en stor

Mamgde Rejser til forskl. Lande for at ind-

samle Bidrag til Valdesiernes Mission i Italien;

i Danmark har han (1879—97) vseret 5 Gange,
og Sverig besogte han ogsaa 1897 (C. Borne-
mann, Fra Italien. 2. Udg., Kbhvn 1898).

Calvisius (Kalwitz), Seth, Teolog og Mu-
sikcr, f. 1556 i Gorschleben i Thflringen. dode
1615 som Lserer og Kantor ved Thomasskolen
i Leipzig. Han har forfattet fl. Skrifter om
den bibelske og kirkl. Kronologi (Opus chrono-
logicum, ed. IV, 1605) og harmoniseret Kirke-
melodier(Harmoniacanlionumecclesiasticarum).

Calvttr, Kaspar, Geueralsuperintendent i

Clausthal, f. 1650 i Hildesheim, d. 1725 i Claus-

thal, var en laerd, irenisk Teolog af Calixtus's

Skole. Hans mest bekendte Skrift er Bilttale

ecclesiasticum (Jena 1705).

Calw er en lille By i Wurttemberg; den
ligger paa Ostgneusen af Schwarzwald i den
sneevre, dybe Dal, der gennemstrommes af den
smalle Flod Nagold. Oprindelig stod den under
Greverne af C, men i 14. Aarh. kom den til

Wurttemberg. Den var tidligere Ssede for Stor-

handelen i de Egne, men nu er den vaesentlig

en Fabriksby, der huser mange Arbejdere. Den
pietistiskc Vtekkelse fandt tidlig et Hjemsted i

C. 1673 var Byen i stor Bevtegelse, fordi Ber-
nene mente at have set Djaevelen, som vilde

fere dem bort til Heksenes Forsamlinger, og i

Beg. af 18. Aarh. >oplevede mange af C.s Bor-
gere en sterlig Vaekkelse i deres Sjaele, idet

nogle havde hart om den evgl. K.s Forfald,

hvorfor de tsenkte paa at skille sig fra denne«.
I 19. Aarh. blev C. atter et af Knudepunkterne
for den relig. Vaekkelse i Wurttemberg, navnlig
ved C. G. Barth (S. 224), som 1829 dannede
en Traktatforening i C, der 1833 udviklede
sig til >C.-Verlagsverein«, som har udgivet en
Meengde Skrifter til den bibelske og kirkl. Op-
lysnings Fremme. Efter (1838) at have opgivct

sit Prassteembede i Mottlingen, slog C. G. Barth
sig ned i C, hvor han virkede til sin Dod, og
efter hans Bortgang har Forlagsforeningen fortsat

sin Virksomhed. Et af de sidste Arbejder, der
er udgivet af den, er en ypperlig »Wurttem-
bergische Kirchengeschichtec (Calw 1893). 1834
blev D. F. Strauss's Ven, Christian Marklin.

Diaconus i C, og der skrev han sit bekendte
Angreb paa den sydtyske Pietisme (»Darstel-

lung und Kritik des modernen Pietismus. Ein
wissenschaftl. Versuch«, Stuttg. 1839). Fr. tf,

Camaldolesere (Camaldulanere eller Camal-
dulensere) kaldes de Kongregationer, der staa i

Forbindelse med den hi. Romualdos oprinde-

lige Eremitstiftelser. Romualdo, en Slaegt-

ning af de ravennatiske Hertuger, f. i Ravenna
o. 952, var en af de mange Svaermere, der un-
der sin Tids almindelige kirkl. Forfald, rime-
ligvis paavirket af de i Mellem- og Syd-Italien

levende greske Traditioner, fornyede Tanken
om Eremitlivet som Fuldkommenhedens Maal.

Som ung trak han sig tilbage til det fra Cluny
reformerede Kloster S. Apollinare in Classe for

at sone Faderens Drab af en Slsegtning ved en
40 Dages Bod, tog saa Munkedragt, men.
utilfredsstillet ved Klosterlivet, begyndte han,
dreven af hellig lver, at flakke om fra

Sted til Sted i Italien og udenlands, snart

prsedikende Bod og revsende Gejstlighedens

Simoni og Forfald, snart stiftende Encboersam-
lag, isrer i Mellem-Italien — hans Biograf
siger, at han vilde gore hele Verden til et

Eremitbo. De fleste af disse Stiftelser, der
minde om Ostens >Laurer«, forfaldt dog snart

efter hans Bortgang fra dem. Ftengstof for

hans Tanker var der nok af i Tiden, selv

Venezias Doge og Kejser Otto III, der vaklede
mellem Drommen om Cresarernes Storhed og
asketisk Hellighed, bleve grebne af hans Bods-
ord. Kejseren besogte ham 999 paa en O
ved Ravenna og betroede ham at reformere
Abbediet i Classe paany — en Opgave, der mis-
lykkedes for Romualdo, hvis hensynslose Streng-

hed ikke var forenet med Benedicts Organisa-
tionsevne. Ogsaa Missionsiveren greb Asketen

;

han udsendte Disciple til Preussen og Rusland
og foretog selv et resultatlost Forsog i Ungarn
(1012). 1018 stiftede han Eremitboet Carnal-
doll (Campus Maldoli), i en hejtliggendc,

skovkledt Dal, N. for Arezzo i Apenninerne.
1022 besogte Kejser Henrik II ham i hans
nye Stiftelse paa Monte Sitrio ved Sassofer-

rato i Umbrien, og 19. Juni 1027 stred han
den sidste Strid, frivillig indespaerret som en
levende dod, i en Cede i Val di Castro. 5 Aar
efter rejste hans Disciple med pavelig Tilladelse
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et Alter over hans Relikvier. Hans Helgendag
er 7. Febr. — Efter bans Dad fortsatte Di-

sciple, som Guido af Pomposa, Ugo af Farfa
og Gualberto (Vallombrosernes Stifter), hans
Gerning, dog uden at holde strengt paa Ere-
mitlivets Nedvendighed. Derimod grnndede
den beremte Petrus Damianus, der 1036
blev Muuk i Fonte-Avellano (stiftet 1000 af en
Discipel af Romualdo) flere Eremitklostre og
forbandt dem med Fonte-Avellano til en (1076
af Paven stadfsestet) Kongregation. Han skrev
ogsaa 1040 Romualdos Liv og ivrede i sine

Stiftelser for legemlige Tugtelsers Fortjenst-

fuldhed. —
Den af Romualdos Stiftelser, der holdt fastest

ved hans Tanker var Camaldoli. De 5 smaa
Celler voksede op til et betydeligt Menster-
kloster. Livet her deltes mellem Ben (daglig

blev hele Psalteret sunget) og legemligt Arbejde
(Agerbrug og Haandarbejde som Kurvefletning).

Maaltiderne indtoges i Ensomhed ; Ked og Vin
vare forbudte. Kun Torsdag og Sondag maatte
der ikke fastes; i den egentlige Fastctid var
Feden kun Mel og Urter. De barfodede Munke
med uplejet Haar og langt Skaeg, der gik i en
hvid Kutte med et hvidt Bselte og Skapuler,

vare forpligtede til dyb Tavshed. Ivrige bod-
fserdige indelukkede sig ganske og ned kun
Vand og Bred. Betydningsfuld var Optagelsen
af Famuli, der vistnok aflagde Munkelefter,

men fritoges for den strengeste Faste og Tavs-

hed mod at forrette det nedvendigste udvortes

Arbejde. De bleve Forbilledet for Ltegbredrene

hos Vallombroserne. 1072 flk C. af Alexander II

pavelig Stadfaestelse som en selvstsendig Eremit-
kongregation med frit Superiervalg, og en Del
Eremitklostre sluttede sig til Camaldoli, hvis

Prior var deres Major (nogle ital. C.-Klostre,

grundlagte efter Reformationen, bsere ogsaa

Navnet >CamaldoIi<, der saaledes er blevet et

Ftellesnavn ligesom >Certosac). 1080gavden4.
Major, Rodolfo, den ferste skrevne Regel, der
mildnede Livet ved at indskreenke Fasten, til-

lade Fsellesspisning ogKod ogVin ved Festerne:

ievrigt fulgtes Benedicts Regel. Rodolfo stiftede

ogsaa 1086 det ferste af de faa C.-Nonne-
kloster. Cluniacensernes store Indflydelse med-
virkede til, at Eremitlivet traengtes tilbage, lige-

som flere Klostre dannede selvstaendige Abbedier.

Allerede Rodolfo havde tilladt de Bredre, der

ikke udholdt det, at bo i et Kenobitkloster

nedenfor Camaldoli (Fonte buono). De store

Jordegodser og Manglen paa fremragende Msend
bidrog snart til Forfaldet (af beremte C. maa
dog nsevnes Kirkeretshereren Gratian). Som
ssedvanlig forsegte strengere Elementer Refor-

mer, hvorved der dog kun indtraadte Spalt-

ninger. I 14. Aarh. fremkom saaledes Obser-
vanter, der levede efter den gl. Regel. 1212
havde Venezia indkaldt C, der paa en af La-
gunerne byggede S. Michele ved Murano; de
bleve allerede 1300 Kenobiter og dannede
1476 en selvstsendig Kongregation, til hvilken

Classe, Val di Castro og Fonte Avellano slut-

tede sig. 1513 forenede Leo X eu kort Tid
(ophaevet af Pius V) alle C, der nu deltes i

Eremiter, Observanter og Konventualer, under
Camaldoli igen og tillod. at >Majoren« valgtes

paa 3 Aar, skiftevis en Eremit og en Kenobit.
1520 stiftede dog allerede Paolo Giustiniani en

ny, strengt levende Kongregation, hvis Hoved-
sasde var Monte-Corona ved Perugia (de kaldes

den hi. Romualdos Kongregation). Den bredte sig

til Tyskland, Polen og 0sterrig. En selvstaendig

piemontesisk Kongregation stiftede Alessandro
fra Leva 1601 i Torino. Den flk en Afkegger
i de franske C. (Notre Dame de Trotte), der paa
Richelieus 0nske afbred Forbindelsen med
Italien (1635) og siden 1642 lededes fra Klost-

ret Gros-Bois ved Paris. I 18. Aarh. dannede
C. 5 uafhaengige Samfund under selvstsendige

Majorer. 1782 udjogesde af 0sterrig, Revolu-
tionen bragte dem den samme Skebne i

Frankrig og andetsteds ; 1808 plyndrede Fransk-
mcendene Moderklostrets beremte Bibliotek.

1822 fornyedes de dog i Napoli, men med det
nye Italiens Dannelse kom nye Storme, og
Kongregationen fra Camaldoli har nu kun 6
Klostre ; mest bekendte ere Moderstiftelsen (med
selvstaendige Smaahuse for liver Eneboer) og det

skentliggende Camaldoli ved Napoli (grundlagt

1585). Kongregationen fra Murano bar haft den
iEre at give Rom en Pave, Gregor XVI, der oprin-

delig hed Mauro Cappellari; han var forst

Medlem af S. Michele paa Murano, senere

Abbed i S. Gregorlo paa den cseliske Hej, som
Romualdos Disciple havde arvet efter Bene-
dicts. Den nugrcldende C.-Regel er fra 1569 (P.

Damiani, Vita St. Romualdi i Mon. script Lat.

144, 953 f.; Mittarelli og Costadoni, Annates
Camald. 1—9, Venezia 1755—73; Helyots, Gesch.

der K16sterorden V). J. O. A.

Gambaceres, Etienne Hubert, fr. Kardinal,

f. 1756 i Montpellier, blev 1802 jErkebiskop af

Rouen og 1803 Kardinal; han dede 1818.

Cambridge, Romernes Camboritum (siden

Cantebrigge, Cantabrigum), Englands 2. Uni-

versitetsby, er Hovedstaden i Grevskabet C. og
ligger ved Floden Cam. De storartede Kolle-

gier med tilherende Kirker, Parker og Sports-

pladser give den et halvt middelalderligt og
idyllisk Praeg. C. ejer arkitektoniske Monu-
menter som den hi. Gravs Rundkirke (fra 1101
i normannisk Stil) og Kings College's Chapel
(1441, i pragtfuld gotisk Stil). De 37,000 Jndb.

leve vssentligaf Universitetet, der stammer
fra den Klosterskole, som holdtes i St. Giles for

Stiftet Elys Gejstlige. 1209 udvandrede en
Mtengde Studenter (3000 siger en gl. Forfatter)

fra Oxford, og en Del af dem segte til C. I den
felgende Tid voksede Laerdomssaedet paa segte

Middelaldersvis op til et studium efter Paris's

Monster, segt ogsaa af Fastlandets Studerende.

Allerede 1229 havde det sin Kansler, der til

1402, da en pavelig Bulle gav Universitetet

Valget i Haende, var Bispen af Elys Embeds-
mand; og 1231 flk det kgl. Privilegier. Over-
for Kansleren stod corpus scholasticum, reprse-

senteret ved 2 Prokuratorer (Proctors), svarende
til de 2 >Nationer< (Southern og Northern men),
der her samledes til Studier, men ogsaa til

talrige Sammensted med Borgerne. Hovedvaeg-
ten lagdes paa >de frie Kunster<, og Artisterne
havde Styrelsen og Graderne i deres Haand.
Ved Siden af Klosterskolerne (Fransiskanerne
allerede 1224, siden Dominikanerne og andre),

hvis Studenter selvfolgelig levede et Fsellesliv,

fremstod andre selvejende Konviktkoilegier for

Studenter, som ikke vare Klosterfolk (aula;

Halls) med egne Statuter og Skikke, Boliger
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for La«rere og Elever, der alle havde dercs

Beneficier, egne Kapeller, Bibliotcker osv.

Stipendiaterne (socii, Fellows), baade gradu-

crede og ikke graduerede, styrcdes af en
Principal (Head, Provost). Det seldste College

var Merhous'. (gruudlagt 1284 af Bispen af

Ely); Corpus Chrisli (1352) drev isaer teol.

Studier.

1318 fik C. en pavelig Bulle, der ofBcielt

stadfsestede det som et stadium generate.

Styrelsen laa i samtlige Magistres Hiender

(universitas magistrorum). Medens Wyclif
pra;dikede Evangeliet, voksede C. sig fast i stiv

Skolastik, og 15. Aarh. blev derfor en Nedgangs-

tid. Ved Fisher, der stottedes af Lady Mar-
garet, Henrik VIII's Moder, og Erasmus, tnengte

saa Humanismen sejrrig ind, og snart fulgte

Evangeliet ved Tyndale, Latimer og Cranmer.
Heformationen blev dog ogsaa materielt en
Skrersild for C, hvis mange Beneficier truedes,

og i Slutn. af Henrik VIII's Kegering reddedes

det kun ved Parkers Energi fra Ophasvelse.

CoHege-Systemet var imidlertid brndt ved
Ansasttelsen af srcrlige Universitetsprofessorer

(1524 La:restole for Matematik, Retorik, Logik

og Filos.; 1540 for Teol., Jura, Medicin, Grtesk

og Hebr.), men Cottege-Lrerenie satte laenge

disse Poster i Skygge. Maria d. blodige sikrede

vel det beromte Trinity College's Eksistens

(stiftet 1546), men sogtc med Magt at fere Uni-
versitetet, der var blevet Englands Wittenberg,

tiibage til Rom. Endelig sejrede den rensede

I^ere ved Elisabets og Lord Cecils Stettc, men
nu havde Puritanismen faaet Fodfoeste i C,
og for at sikre sin Kirke gav Dronningen 1570
Universitetet nye Statuter, der afleste den hid-

tidige dcmokratiske Ledelse med en oligarkisk,

som lagdes i College-Principal'ernes Haender.

Episkopale og Puritanere stredes lounge om
C, isa'r var Emmanuel College (1589) Puritan-

ismens faste Borg. Da Cromwell, der havde
studeret i C. og vaeret Universitetets Parla-

mentsmedlem, sejrede, dreves de Episkopale
ud. Det 17. Aarh. gjorde C. til Matematikens
og Naturvidenskabens Hovedssede (Barrows og
Newton), og overalt vakte C.s Platonikere, der
svaermede for den gl. gr. Filosof og for Descar-

tes, Opsigt. De nuvierende Statuter skyldes
Kommissionerne af 1850 og 1872 og Universities

of Oxford and C. Act 1877, der ophtevedc den
eng. Statskirkes Monopoler paa Universitetets

og Kollegiernes Embeder og Indtegter. ind-

ferte nye Studiegrene, knyttede Colleges naer-

mere til Universitetet og aendrede Forholdene
ved Fellowships. Stor For^jeneste af disse 11-

berale Beformcr havde F. W. Farrar (Essays

on a liberal Education 1866). Ikke mindst Ind-

flydelse paa engelsk Aands- og Kirkeliv har C.

haft i vort Aarh. ved forst at vsere et Arnested
for den >evangelske< Skole (Charles Simeon),
senere Hjemsted for fi. af Englands betydclig-

steTeologer, navnlig »thc Threet o: B. F. West-
cott, J. B. Lightfoot og F. J. A. Hort.
Det nuvatrende Universitet viser, trods alt,

Englxndernes ssedvanlige, varme Sans for Beva-
relsen af de gl. Traditioner. Siden 1603 sender
det 2 Medlemmer til Parlamentet, det styrer

og ejer sig selv, har intet Statstilskud, skent
dets Midler ikke kunne maale sig med de rige

Kollegiers (1890: 45,899 Pd. St. i Indtegt; Tri-

nity C. havde alene 103,863 Pd. St.). Overfor
Byen har det bevaret gl. Privilegier, saa som Del-
tagelse i Opsynet med den offentlige Saedelighed,.

og det tilser de Huse, hvor (siden 1869) Stu-
denter, der ikke leve i College, bo (licensed

lodgings). Valgretten til Embeder og Forvalt-
ningen tilherer egentl. Senatet, alle Doctors and
Masters (1892: 6774), men udeves afetUdvalg,
Council of the Senate, de i C. tilstedevaerende,

mest derboende Senatsmedlemmer, Universi-
tetslserere og Fellows (Graduates on the Elec-

toral Roll; o. 500). De hojeste Embedsstillinger
(Chancellor og Stewards) ere blotte ^Ereshverv

;

den faktiske Ledelse udaver Vicekansleren (en

Master for et College) med de disclpllntere

0vrigheder (srerlige forgraduerede og Studenter,

for disses Opforsel udenfor Universitetet [Proc-
tors], i Kollegierne og i de tilladte Bylogi'er), med
Embedsmanid som en Arkivar, en Bibliotekar, en
Finansstyrelsc osv. Studieledelsen haandha?ver
General Board og 12 specielle Boards (nsrmest
svarende til vore Fakulteter). Laererkraeftcrne ere

usaedvanlig rigelige, foruden Professorer, Readers
og Lecturers staar en Stab af Docenter, mest
Fellows, til Raadighed, dertil kommer talrige

sterligc Lserere (Teachers) og Kollegiernes egne
Lektorer samt private Hovmestre (private tu-

tors). I de 17 Colleges, der nu ekonomisk bi-

drage til Universitetets Underhold, men stadig

ere selvstaendige Konvikter med egne Love
(hvor Stersteparten af Studenter endnu leve

;

1891 : 3029, mod 156 udenfor), drives Studierne

(o. 3 Aar) med de ujasvnt fordannede Studenter
(Undergraduates) paa ret bunden Vis. Ved Siden

af Forelaesninger paa Universitet og 1 Colleges

faa Studenterne regelmressig Privatundervisning

;

Eftermiddagen helliges Sport, Aftenen ofte Klub-
ber. Hvert College ledes af en Master (Principal)

og et Governy body, valgt af de aeldre Fellows
(graduerede Stipendiater); de evrige Medlem-
mer ere Graduates, Fellow-commoners (unge

adelige, der have den jEre at spise med Fellows),

Scholars (Studenter med Stipendier, Scholar-

ships), Pensioners (den store Mrengde betalende)

og Sizars (de ubemidlede, for hvem nedsatte

Priser grelde). De mest ansete Colleges ere: Tri-

nity, Englands sterste (670 Studenter, 3550

Medlemmer), St. John's (fra 1511) og King's C.

(fra 1441). Hertil komme 2 billige Hostels

(Sclwyn C. 1882; Ayerst Hall 1884), Riddley

Hall (1881), der forberede Teologcr efter endt

Studietid til Embedsgerningen, og endelig.

Kvindeskolerne. — Et akademisk Aar deles i 3

JTerm* (o. 25 Uger); der holdes talrige skrift-

lige Eksaminer; Baccalaureatet (B. A.) naas

efter 3—4 Aar og 3 Eksaminer; men de saa-

kaldte Honoursmen, der frivillig vaelge grnndigere

og bredere anlagte Studier, ombytte saerlig den
sidste Prove meddevanskeligcre Triposes (et teol.

siden 1874). Bachelors kunne efter 3 Aar, mod
saerlige Kendelser, fordre Master-Degree (it. A.).

Doktorgraderne ere mest ^Erestitler. C.s store

Indflydelse paa engelsk Aandsliv er stegen ved
de Foredrag, der siden 1858 indrettes for uden-
forstaaende (University Extension) ; men gennem
Opsyn med Skoler og Eksaminer, ved Udgivelse

afvidenskabelige Skrifter og Leereboger, og forst

og sidst ved den store Betydning, det person-

lige Samliv med Lrererne bar, over det, lige-

som Oxford, en Indflydelse, som Fastlandets
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L? nivcrsiteter ikke have. Universitetet, som de
enkelte Colleges, besidder fortrinligt Undervis-
ii ingsmateriel og Samlinger, og dets Bibliotek
gcmmer Haandskriftskatte som Codex Bezcc (se

S. 280). (Statutes and Ordinances of the Univ.
of C, 1883; University Reporter, ugentlig; The
Univ. Calender, aarlig; J. Bass Mullinger, A
history of the Univ. of C, London 1888 ; Mi-
nerva for 1892—93). J. O. A.

Cambridge i Massachusetts (U. S. A.),

grundlagt 1630 ved Floden Charles N0. f. Boston
(o. 60,000 Indb.), er Srede for Harward- Uni-
versitetet, det beremteste i de forenede Stater

;

se Harward.
Cambridge Camden Society blev dannet

1839 af 3 Tilhamgere af den anglokatolske Be-
vscgelse: Benjamin Webb, E. J. Boyce og J.

M. Neale. Dets Formaal var at fremme Stu-
diet af den kr. Kunst, navnlig af alt, hvad
tier vedrerer Kirkebygningerne og deres Ud-
srnykkelse. Selskabets Tidsskrift, The Ecclesio-

logist, blev udgivet af Webb. 1846 blev dets
Hovedssede flyttet til London, og da blev dets
Navn aendret til The Ecclesiological Society.

C.-C.-S. liar desnden gjort sig bekendt ved en
ihserdig Kamp imod lukkede Stole i Kirkerne,
tier af Modstanderne blev betegnet som The
Tractarian Anti-Pew Mania, og det har ogsaa
Fortjenester af Psalmesangen. Fra det udgik
fl. af de Msend, dcr, som F. A. G. Ouseley og
W. H. Monk, 1841 dannede the Molett Society.

Cameen, Sven, sv. Biskop, f. i Kdlens Prceste-

gaard i Vermland 11. Juli 1667, studerede
hjemme og i Udlandet. 1698 blev han prseste-

vict, 1701 udmevntes han til Preest ved Dra-
bantkoret, senere til Vicc-Overhofpraedikant og
liter-Superintendent, og opholdt sig som saadan
i Polen 1701—1704. 1704 blev han Prsest ved
Katarina-Kirken i Stockholm, 1718 pastor pri-

marius. 1725 blev han kaldet til Biskop i

Vester&s; han dode 6. Juni 1729. Hans Bern
bleve adlede med Navnet Cam£nskSld.
Camerarius (Kamermeister), Joachim, tysk

Humanist, blev fedt i Bamberg 12. April 1500.

1512 kom han i Huset hos Humanisten Georg
Helt i Leipzig, og der blev han 1516 Bacca-

laureus. Senere rejste han til Erfurt, hvor
han sluttede sig til den Kreds, der samledcs
iim Eoban Hesse, og 1521 blev han immatri-

kuleret i Wittenberg, hvor han ister blev naje

knyttet til Melanchthon. Med flere Afbrydel-
ser havde han sit Hjem i Wittenberg indtil

Kfteraaret 1525. 1526 blev han, paa Melanch-
thons Anbefaling, kaldet til Lserer i Gr. og
Lat. ved Gymnasict i Nurnberg; 1529 besagte

han Melanchthon, da denne var i Speier paa
Grund af Rigsdagen, og 1530 var han i Augs-
burg og herte Opltesningen af den rom.-kat.

C.onfutatio. Ved Gendrivelsen af den stettede

Melanchthon sig i Beg. til C.s Optegnelser;

indtil han fik en Afskrift af Konfutationen.

1535 modtog C. en Kaldelse til Tubingen, hvor
han deltog i Universitetets Omdannelse, og 1541
kom han til Leipziger-Universitetet; der virkede
ban til sin Ded (17. Apr. 1574). 1554 var han
til Stede paa Fyrstedagen i Naumburg, 1555
paa Rigsdagen i Augsburg, og kort efter blev

han kaldet til Nurnberg i Anledn. af den
osiandristiske Strid (se Art. Osiander). 1555
udgav han Querela M. Lutheri seu somnium, i

hvilken han udkaster et morkt Billede af Til-

standen i de luth. Menigheder. Han var eu
udmarket Ptedagog og Filolog; i teol. Hen-
seende horte han til Melanchthons Retning.
1545 udgav han, til Skolebrug, en Slags Kate-
kisme i gr. Heksamctre; 1547 oversatte han
den augsburgske Konfession paa Gr. og skrcv
paa Gr. et kateketisk Skrift om Kristi og
Apostlenes sunde La?re, i hvilket han udtalte
Tvivl om den athanasianske Bekendelses Op-
rindelse fra Athanasios. Desuden har han
skrevet fl. ekseget. og hist. Arbejder (t. E. en
Biografl af Melanchthon og Historica narratio
de Fratrum Orthodoxorum ecclesiis in Bohemia,
Moravia et Polonia, der forst blev udgivet af
hans Sonnesen, Joachim Ludwig C). Han ud-
gav ogsaa, men paa en aldeles uforsvarlig
Maade (se v. Druffel i Munchener-Akad.s Sit-

zungsberichte for 1876), Melanchthons Breve
og tilvejebragte en vaerdifuld Samling af Breve
fra Reformationstiden, der efter hans Ded blev
spredt til forskl. Steder.

Camerlengo (Camerarius). C. di Santa Ro-
mana Chiesa er en Embcdsmand ved den pavc-
lige Kurie, som navnlig i tidligere Tid havde
stor Indflydelse. Indtil den fr. Erobring i

Slutn. af forrige Aarh. havde C. di S. R. C.

nemlig Styrelsen af Pavens Pengeviesen og en
Del af Politi- og Militarmagten under sig; han
var ogsaa Prsefekt for det rom. Universitet

(Sapienza). Naar Pavestolen er ledig, ordner
ban alt, og han gor da ved sin Underskrift
de Beslutninger gyldige, som paa Kardinal-
Kollegiets Vegne udfaerdiges af 3 Kardinaler.

Han var tidligere ogsaa Formand for Tribunale

delta Rev. Camera Ap., en Slags Appellations-

domstol, og under ham stod forskl. Kammer-
Klerikere (gooernatore, uditore delta Camera,
tesoriere generate osv.). Efter den verdslige

Pavemagts Fald er C.s Embede betydeligt ind-

skraenket, og hans vigtigste Arbejde er nu Ord-
ningen af Konklavet og Ledelsen af Pavedem-
mets Anliggender mellem den ene Paves Dod
og den andens Valg. Nu har C. di S. R. C.

under sig en Biskop in partibus, der er Vice-C,

en uditore og en tesoriere samt nogle prelati

chierici di Camera med en Dekan i Spidsen.

Da Pius IX dode, var Leo XIII (Hard. Pecci)

C. di S. R. C. — De rom. Pnester vcelge hvert
Aar en Slags Formand, der kaldes C. del Clero

Romano. Han gaar ved alle Processioner med
bred Stola, og det er ham, der efter Kon-
klavets Siutning rettcr det Spargsmaal til Paven

:

Have vi faaet en Pave (Habemus Pontificem)?
Camero, John, ref. Teolog, fodtes i Glasgow

o. 1580. 1600 drog han til Frankrig og vandt
Ry som Sproglierd. Samtidig studerede han
Teol. ogblev 1608 Prsest i Bordeaux, 1618 Prof,

ved Akademiet i Saumur. Men da han her
paa Praedestinationsherens Omraade udtalte

friere Meninger, blev hans Stilling saa vanskc-
lig, at han maatte fortrsekke. Han drog til

Skotland og blev Prof, i Glasgow; men da
han her blev bekoempet af Presbyterianerne

og ladt i Stikken af de Episkopale, tyede han
igen til Frankrig og blev 1624 Prof, i Montau-
ban. Her blev han imidlertid baade af teol.

og polit. Grunde bctragtet med Mistanke og
Had, dcr endog gav sig Luft i et Snigmords-
forsog, af hvis Folgcr han dode 1625 ellcr 1626.
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Hans ejendommelige Praedestinationsltere bestod

i den saakaldte hypotetiske Universalisme, som
senere flk en begavet Talsmand i hans begej-

strede Discipel Amyraut (se S. 78). /. P. B.

Cameronianerne (eller Society People) er

Navnet paa et kirkl. Parti, der blev dannet i

SkoUand under Karl II. 1669 og 1672 blev

det tilladt nonkonforraistiske Pnester at vende
tilbage til deres Sogne paa lempelige Vilkaar,

navnlig mod Lofte om ikke at tale imod det

kgl. Supremati. Nogle gik ind paa disse Vil-

kaar, andre forkastcde dem som ugudelig Era-
stianisme. Pitesten Richard Cameron (f. i

Falkland i Fife, d. 20. Juli 1680) var en af

Hovedmajndene for dem, der vilde fasthoide

de gl. Covenanters'* Standpunkt og holde fast

ved the headship of Christ. I det saakaldte

Queens Jerry Paper tog Cameron og hans
Vernier til Orde mod Monarkiet og udtalte

deres 0nske om at faa en anden Styrelse, der

bedre stemte med den hi. Skrift. Da de i

Sanquhar-Erklau-ingen af 22. Jnni 1680 aabent
kastede Handsken til Kongen og alle hans Til-

hsngere, blev der skredet ind imod dem. Ri-

chard C. faidt i Kampen ved Airdsmoss 1680,

og hans Ven, Praesten Donald Cargill, der
hejtidelig satte Kongen i Band, blev Aaret efter

henrettet i Edinburgh. Paa den eng. Revolu-
tions Tid vare C. endnu saa talrige, at de paa
een Dag kunde stille et helt Regiment i Mar-
ken; men Vilhelm III skuffede dem, fordi

heller ikke han vilde undertrykke, hvad de
kaldte >den falske Religion<. 3 Priester, som
havde sluttet sig til C. (Alex. Shields, Thorn.

Linning og Will. Boyd), bleve efter Revolu-

tionen godkendte som Pnester i Statsk., men
deres Menigheder vilde ikke folge dem, fordi

General Assembly ikke udtrykkelig vilde forny
Covenant. I Beg. af 18. Aarh. voldte C. nye
Uroligheder, men i Tidens Lob faldt de mere
til Ro, og 1743 samlede Prsesterne John Mac-
millan og Thomas Naion dem til det saakaldte

Reformed Presbytery, der siden flk sparsom
Tilgang af andre med den presbyterianske
Statsk. misfornejede. De >reformerede Pres-

byterianere<, der holde sig for at vtere legte

Efterkommere af de gl. Covenanters, bestaa

endnu som en egen Frikirke (Old Presbyterian

Dissenters), der holder, fast ved Westminster-
Konfessionen og Skriften som den eneste Regel

for Troen og Livet; men dette frikirkl. Sam-
fund er i den sidste Menneskealder skrumpet
betydeligt ind. 1863 fremkaldte Sporgsmaalet
om det tilladelige i at aflsegge Borgereden og
deltage i Parlamentsvalg en Spaltning indenfor
dem. 45 Menigheder vilde ikke lrenger fast-

hoide det gl. Standpunkt og fordommc og ud-
stede dem, der vilde gore Brug af deres Valg-

ret; men 11 Menigheder vilde blive staaende
paa det gl. Stade. Begge Partier fandt Til-

slutning og Stotte hos Irlands og Amerikas
Presbyterianere. 1876 sluttede de fleste af C.

sig til den skotske Frikirke. 1885 var der
(ifalge en Redegarelsc fra John Cairns til Glad-
stone) kun 7 Pnester tilbage, som fastholdt

deres Forkastelse af Deltagelse i polit. Valg,

>saa ltenge K.s og Statens Forfatning ikke er
bragt i Overensstemmelse med Covenant*.

Camillo de Lellis, f. 25. Maj 1550 i Buc-
chianico i Abruzzerne, tog 1569—74 Del i

Kampen mod Tyrkerne, men i Febr. 1575 op-
levede han en alvorlig Opvajkkelse, efter hvilken
han ferst blev Novitse hos Capucinerne, senere

hos Fransiskanerne. Derpaa blev han Forstan-

der for Hospitalet S. Jacopo i Rom, og under
sin Skriftefaders, Filippo Neris, Ledelse, gjorde
han store Fremskridt i et, efter rom.-kat. Op-
fattelse, fuldkomment Levned. 1584 blev han
pnesteviet, og s. A. grundede han Stiftelsen :

>Fa?drene for en god Ded«, hvls Regel 8.

Marts 1586 blev stadfsestet af Sixtus V. Med-
lemmerne af denne Orden, der, foruden de 3
ssdvanlige Munkelofter, afisegge Letter om at

pleje syge, selv i Pesttider, vandt Yndest mange
Steder, og 1591 gjorde Gregor XIV denne Stif-

telse til en gejstlig Orden, der skulde styres

af en General. Medlemmerne bare de regel -

bundne Klerikeres sorte Dragt, med et ildrodt

Kors paa Brystet Allerede 1588 havde C.

grundet en Stiftelse for disse Faedre i Napoli:

senere flk Milano, Genova, Bologna, Mantova,
Ferrara og andre ital. Byer lignende Stiftelser.

C. plejede selv pestsyge i Rom og Nola og
vedblev til sin Ded (14. Juli 1614) at vise den
sterste Opofrelse over for syge og diiende Men-
nesker. 1742 blev han optagen blandt de
salige, 1746 blev han helgenkronet. Ogsaa i

Spanien har denne Orden (Patres agonizantes)

til en Tid haft en ret betydelig Udbredelse:
i Frankrig have de ogsaa haft et Hus ved Cannes.
Camisarder kaldes de franske Protestanter,

som 1702—5 forte en blodig Krig mod Ludvig
XIV's Her; Navnet fik de maaske efter den
Skjorte eller Bluse (camise), som de bar. Efter

Nantes-Ediktets Ophssvelse 1685 levede Prote-

stanterne i Frankrig som >0rkenens Kirke< ; en
regelniffissig Gudstjeneste var umulig; Profetien

traadte i Stedet. Pierre Jurieus Skrift L'accom-
plissement des prophities on ' la dilivranee de
I'iglise (Rotterdam 1686) varslede Pavedemmcts
Undergang, og 1688 traadte Guillaume de Serre
op som Profet i Dauphin^ og vandt Tilhsen-

gere. Under Indflydclse af den profetiske Aand
blussede den krigerske Begejstring op, som
kendemssrker C. En Abbe havde i sit Hus
nogle fangne Protestanter, som han ved Mis-
handling segte at tvinge ind under Papismens
Aag, men 23. Juli 1702 om Natten blev hans
Hus stormet; Fangerne bleve befriede, hau
selv drcebt, og Huset bnendt. Dermed be-
gyndte Krigen, som fra begge Sider blev fart

med stor Grusomhed. C. opildnedes af gltestl.

Forbilleder; de kaldte sig les enfants de Dieu
og deres Lejr le camp de Internet, ved Ben
og Psalmesang forberedte de sig til Kamp. Da
deres Anforer, Profeten Esprit Siguier, var
bleven fanget og levende braendt 12. Aug. 1702,
flygtede de op i Cevennerne, hvor de samledes
under Jean Cavalier (s. d. Art.) og andre Ferere.

Ved en Bulle af 1. Maj 1703 praedikede Cle-

mens XI Korstog imod dem. 4—5000 Mand,
delte i Hobe, ksmpede med vildt Heltemod:
Profetien blev mere og mere svasrmersk (Ce-

vennerprofeterne). Cavalier, som forte den
storste Skare, vandt i Marts 1704 en Sejr.

men led kort efter et Nederlag, overgav sig

og udvandrede. Hans Trosfteller fortsatte Kam-
pen, men led 1705 et afgorende Nederlag. Et
Forseg paa at forny Oproret 1709 blev hurtigt

undertrykt (J. C. K. Hofmann, Gesch. d. Auf-
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ruhrs In den Sevennen u. Ludw. XIV, N6rd-
lingen 1837; Th. Schott, Die Kirche der Wuste,
Halle 1893). C. E. F.

Campanella, Tommaso, italiensk Filosof, er

fedt i Stilo i Calabrien 1568. Han hed op-

rindellg Giovanni C, men da ban 14 Aar gl.

traadte ind i Dominikanerordenen, kaldte ban
sig, efter Thomas fra Aqvino, T. C. Han raente,

at Middelalderens Forsag paa at forene den
arlstoteliske Filosofi med K.lseren var splldt

IImag, og han var en begejstret Dyrker af de
hemmelige Videnskaber og en ivrig Tllhtenger

af Telesio's Naturfllos. Dette paadrog ham For-

folgelse fra Ordenens Side, og han sagte for-

gaeves at vinde en Lerestol i Rom, Firenze,

Padova eller Bologna. Et Forher for den rom.
lnkvisltion slap han let fra, men da han ud-
talte socialistiske Tanker og varslede store Om-
vseltninger Aar 1600, blev han kastet i Fajngsel

af den spanske Regering og holdt fangen i

Napoli i 27 Aar. 1626 blev han Inkvisitionens

Fange, men efter 3 Aars Fangenskab slap han
los og kom til Frankrig, hvor han forst (1634—35) Ievede i Aix, senere i Paris, vaernet af

Kard. Richelieu. De> begyndte han en Udg.
af sine samiede Skrifter, men dade allerede

1639. C. havde en levende Interesse for Poli-

tik og mente, at han selv var kaldet til at

vsere en relig.-polit. Reformator. Han dramte
om et teokratisk Verdensrige, der skulde styres

af Paven ; det skulde ssrlig vsere Spaniens Op-
gave at bringe Folkeslagene i de andre Ver-

densdele ind under K., men Frankrigs >aller-

kristeligste< Konge skulde undertvinge Kaet-

terne i Europa. I Fasngslet udviklede han i

Skriftet >Solstaten< (civitas solit) sit Ideal af

en Stat, i hvilken Naturvldenskaben og Filo-

sofien raadede, og det legemlige Arbejde var
agtet. Fra den skulde Privatejendom vaere

udelukket, og Forbindelserne mellem Mand og
Kvinde skulde ordnes af Ovrigheden med til-

berligt Hensyn til Fysiologien. I dogmatisk Hen-
seende er C. Eklektiker, og han rober stor

Forkaerlighed for kabbalistiske og teosofiske

Spekulationer. I bans Atheismus Mumphatus
er Gendrivelsen af Ateismen meget svag (om
hans Filos. se Heffding, Filos.s Hist. I, 137 f.).

Campanile er egentlig Betegnelse for enhver
Konstruktion, der er indrettet til at baere cam-
pana, Klokker (s. d. Art.), hvad enten denne
danner en seerlig Bygning (Klokkestabel, Taarn)

eller ikke (Traerytter over en Kirkefacades Tag).

Specielt bruges C. dog om de store, ofte frit-

staaende Kirketaarne, der maaske allerede i

6.—7. Aarh. bleve opfarte ved de italienske Basi-

likaer. 1 Osten forekomme vel Taarne tidligere

(4.— 5. Aarh.) som Led af kr. Kirkebygninger
(forst i Syrien), men bestemte til at indeholde

Trapper for de Kirker, der havde Galerier. De
runde og (isser siden 1000) firkantede C, som
hseve sig frit ved Siden af italienske Kirker

(f. E. i Ravenna og Rom), havde rimeligvis op-

rindelig fortiflkatorisk Bestemmelse, men da
Klokker paa den Tid, de ere opfarte, vare al-

mindelige, bar man maaske ogsaa fra forst af

brugt dem til Klokketaarne, i alt Fald ere de fleste

romerske C. slkkert egentlige Klokketaarne.

I de romanske Kirker N. for Alperne inddroges

Taarnene noje i Bygningerncs Organisme, 1

Syden vedblev man med de fritstaaende C.

Kirke-Loksikon lot Norden. I.

Beromte middelalderlige Eksempler paa saa-

danne ere den skarve C. ved Domkirken 1 Pisa
(1174—1350), C. ved S. Marco i Venezla (1329)

og GiottosC. ved Domkirken i Firenze (fuldfert

1387). Den tidlige Renaissance udelod C, der
bryder Liniespillet, men i det 16. Aarh.s Byg-
ninger kom den atter til iEre. I den nyeste

Tid er der ved Jesus-Kirken i Valby (ved Kbhvn)
opfort en flrkantet C. J. O. A.

Campanus,Johannes, protest. Antitrinitarier,

blev fedt i Bispedammet Liege og studerede i

Dusseldorf og KOln. Da han her 1520 traadte
op imod sine skolastiske Lterere, blev han vist

bort fra Universitetet. Han slog sig derpaa
ned i Julich, hvor han gik for at vaere en ivrig

Lutheraner. 1527 kom han til Wittenberg som
Hovmester for nogle unge Adelsmtend fra Jfl-

lich, men han fandt, at de wittenbergske

Reformatorer ikke gik vidt nok. Hans Sym-
pati var naennest paa Gendabernes Side, og i

al Stilhed kom han frem med Angreb paa Tre-
enighedslaeren. 1529 var han til Stede ved
Samtalen i Marburg, hvor han forargede Luther
og hans Venner ved en ejendommelig Forkla-

ring af Nadverordene : idette Brad er vel et

Brodlegeme, men tillige mit Legeme, fordi jeg

har skabt det<. Efter HJemkomsten til Witten-
berg traadte C. bestemtere frem med sin Anti-

trinitarisme og Antinomisme og kom derfor en
kort Tid i Faengsel. 1530 var han med i Tor-

gau, hvor han naegtede Kristus's og den Hellig-

Aands Guddom og vilde oplese den kr. Tro i

Filosofi. Det er derfor rimeligvis ogsaa til

ham, der sigtes med Udtrykket >nyere (neote-

rici) Samosatenere< i 1. Art. af den augsb.

Konfession. 1531 rejste C. bort fra Kursachsen,
fuld af Uvilje mod Lutheranerne, som han nu
aabent angreb, og i hvis 0jne han var en
farlig >Schwarmgeist<. Han opholdt sig atter

en Tid i Julich, indtil Hertugen 1555 kastcdc

ham i Fsengsel, og efter at have vaeret inde-

spaerret o. 20 Aar dade han, til det sidste be-

tagen af den fikse Id£, at han, som han 1532
udviklede det i et Skrift, der var et Sendebrcv
til Frederik I af Denmark, af Gud var kaldet til

at bringe den sande Krdm frem for Lyset igen

(•Gottlicher under Heiliger Schrift, vor vilen

Jahren verdunckelt und durch unheylsame
Leer und Lerer verflnstert, Restitution und
Besserung durch den hochgelehrten J. C.<).

Ved sin Virksomhed i Julich banede C. Vej

for Gendeber-Ustyret i Mfinster. Flere af de
rom. Kat., som ikke kendte hans Anskuelser
najere, satte en Tidlang Pris paa ham, fordi

han angreb Luther og Ref. (F. Trechsel, Die

protest. Antitrinitarier, Heidelb. 1839, I, 26 f.).

Campbell, Isabella og Mary, vare 2 Sastre

fra Fernicarry i Skotland. I. C. blev som
ganske ung Pige angreben af Rrystsyge og
dade tldlig. Hendes fromme Liv og op-

byggelige Dad blev kort efter hendes Bortgang

(1829) skildret af PrsESten Robert Story i Ros-

neath, og Storys Bog gjorde saa stserkt Ind-

tryk paa mange Lsesere, at der baade fra Eng-
land og Skotland skete Valfarter til Rosneath
for at se det Stcd, hvor den fromme Kvinde
havde levet Sasteren, M. C., kom ogsaa i Ry
for sin Fromhed. Hun havde vasret forlovet

med en ung Mand, der stod rede til at gaa

ud som Missionaer, men var dad, iuden han
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havde faaet sit Forsset udfert. Efter sin for-

lovedes Ded blev M. C. bundet til et haardt
Sj'gcleje, og de, der kom til Egneu for at se

Minderne om I. C, fandt ogsaa Opbyggelse ved
at tale med M. C. Trods sin Sygdom fastholdt

hun sin Beslutning om at virke for Guds Kiges

Udbredelse blandt Hedningerne, og en Dag
troede bun, at Gud havde skamket hende selv

og hendes Venner >cn ny Pinse«, der skuldc

ruste hende til at gaa ud som Missionrer. Hun
begyndte pludselig at tale >et fremmcd Tunge-
maal«, der efter hendes cgen Gisning maatte
va?re et Sprog fra Sydhavs-0erne (Pelew-Sproget),

men som efter kyiulige Sprogmsends Mening
var et i hele Verden ukendt Tungemaal. Kort
efter vakte hun sine Omgivelsers Korbavselse

ved pludselig at rejsc sig fra sit Sygeleje, efter

at en kristelig Veil i Herrens Navn havde budet
hende at staa op og gaa. 1831 agtede hun en
ung Mand, W. R. Caird, der indferte hende i

den profetiske Kreds, som samledc sig om Ir-

ving og Henry Urummond, og i den folgende

Tid opgav hun Missionsplanerne for at viere

Profetinde i Irvings Menighed (se R. H. Story,

Memoir of the Life of the Rev. R. Story, Cambr.
1862). Fr. N.

Campbelliterne, en baptistisk Sekt, liar Navn
efter Thomas Campbell og bans Son, Alex-
ander Campbell. Thomas C, f. i lrland

1. Febr. 1763, d. 4. Jan. 1854, studerede {Glas-

gow og blev 1798 Pnest for en skotsk Seceder-

Menighed. 1807 forlod ban Skotland og gik

til Nord-Amerika, hvor han virkede blandt
Presbyterianerne i Brush Run i Vest-Pennsyl-
vanien. Hans eldste Son, Alexander C, f. 12.

Sept. 1788, blev i Skotland et Aar efter Fa-

derens Bortrejse, men 1808 vilde han, bans
Moder og Seskende drage over til Faderen.

Det Skib, de skulde rcjse med, forliste imidler-

tid, og de kom derfor tilbage til Skotland. Skib-

brudet havde gjort et sUerkt Indtryk paa A.

C, og han mente, at Gud kun havde holdt

ham 1 Live, for at han skulde viere Pra?st.

Han studerede derfor et Aar Teol. i Glasgow, men
rejste 1809 over til Amerika, hvor han sluttede

sig til den presbyterianskc Christian Associa-

tion of Washington, som bans Fader havde
faaet dannet. Dens Losen var: Biblen alenc

er K.s Tro. Ved sit iEgteskab kom A. C. i

Besiddelse af en Farm, og navnlig ved sine

Hjorde af Merinos-Faar erhvervede han sig en
stor Formue. Han vilde derfor kun vsre Pnest
uden Len. 1812 lod baade han og bans Fa-

der sig omdebe ved Neddykkelse, og i nogen
Tid stod han i Forbindelse med Baptisterne.

1823 begyndte han Udgivelsen af Tidsskriftet

The Christian Baptist, der 1830 blev aflest af

The Millennial Harbinger. Den sterste Del af

disse Tidsskrifter blev forfattet af A. C. og
bans Fader, som deri udviklede deres Tanker
om en kirkl. Ref., der- skulde bringe Biblen,

baade dens Bogstav og dens Aand, til absolut
Gyldighed i nogle frie Mcnigheder, som, efter

1826 at have brudt med Baptisterne, kaldte
sig Church of the Disciples, Disciples of Christ,

Christians eller Church of Christ. 1841 grun-
dede A. C. i Vest-Virginia Bethania-Kollegiet
til Uddannelse af Pnester og Lsrere, og 1872
var der, navnlig i Virginia, Tennessee og Ken-
tucky, en Del campbellitiske Krcdse, som ialt

talte o. 500,000 Medlemmer. I Britisk Nord-
Amerika, England og de nordiske Riger Andes
der enkelte C. Medlemmernc af denne Sekt
ere vssentlig Independenter, der holde fast

paa > Biblen alene< ; de optage i deres Sam-
fund kun Personer, der ere debte ved Ned-
dvkkelse. A. C. dede 4. Marts 1866 (Memoirs
of A. C. I—II, 1871). — Med Navnet C. eller

Rowiter betegnes ogsaa en skotsk Frimenig-
hed, der bar Navn efter Presten John Mac-
leod Campbell, der 1825 blev Pnest i How
i Dumbartonshire. Han blev 1830 af Presby-
teriet i Dumbarton fordomt, fordi han Iserte:

1) at Kristus dode for alle Msker, ikke alene
for de udvalgte; 2) at Gud for saa vidt bar
tilgivet alle Msker, som tidligere Tidcrs Synd
ikke kenger er en Hindring for at vende tilbage

til Guds Kaerlighed og Yndest; 3) at den, der
tror paa Evangeliet, nodvendigvis maa vsre
forvisset om, at han har Syndernes Forladelse

og den Hellig-Aands Gave i Kraft af Guds frie

Naade. Sagen blev appelleret til Synoden for

Glasgow og Ayr, og derefter blev den bragt for

General Assembly, som 24. Maj 1831 afsatte

J. M. C. som Pnest i den skotske Statskirke.

Derpaa dannede C. en fri Menighed i Glasgow,
hvis Medlemmer dog, lige saa lidt som han
selv, formelt traadte ud af Statskirken. For
denne Frimenighed var han Pnest fra 1833
til 1859. 1856 udviklede C. ntermere sin (sub-

jektive) Forsoningslaere i Skriftet: The Nature
of the Atonement (3. Udg. 1869). Han dede i

Rosneath i Argyllshire 27. Febr. 1872 (R. H.

Story, Memoir of the Life of the Rev. Robert
Story, Cambr. 1862, 90 f. 143 f.). Fr. N.
Campe, Joachim Heinrich, er fodt 29. Juni

1746 i Deensen i Hertugdemmet Braunschweig.
Han studerede Teol. og Filos. i Helmstadt og
Halle. Hele sit Liv var han en ustadig Mand,
der gik fra den ene Sysselssttelse til den anden

;

han var privat Opdrager, 2 Gange Pnest, Eduka-
tionsraad og Leder af Filantropinet i Dessau,

havde en privat Updragelsesanstalt i Hamburg
og Holstein, var braunschweig-luneburgsk Skole-

raad og Boghandler. I Here af disse Stillinger

viste han praktisk Dygtighed, isror lykkedcs
Opdragelsesanstalten og Boghandelen, der ogsaa
vare de to eneste, der holdt ham fast ltengere

Tid end 1 eller 2 Aar. Men han har faaet

stor Betydning som peedagogisk Forfatter. Det
var ikke, fordi han havde noget nyt at med-
dele; det er Rousscaus Lterdomme, han gen-

giver; men hvad der for denne var Poesi og
idealistiske Syner, bliver ved C.s Behandling
praktisk anvendeligt, men rigtignok ogsaa ned-

draget i flad Nyttekere : Opfinderen af Spinde-

rokken og Kartoffeldyrkningen var en storre

Menneskehedens Velgerer end Homer. Af hans
talrige Skrifter maa fremfor alt nxvnes >Ro-
binson<, det eneste, der endnu leses. Hans
• Allgemeine Revision des gesammten Schul-

und Erziehungswesens< , som er overeat paa
Dansk, omfatter 16 Bind, der udkom i Lobet
af 7 Aar. Hans Ledetraad i Religionsunder-
visningen brugtes i flere Aar i Kbhvns Latin-

skole, uagtet Biskop Balle kaldte den >Deisme
under et kristeligt Firma< . Han dede 22. Okt.
1818. L. K.

Campegi (Campeggi), Lorenzo, Kardinal,

f. i Milano 1474, tilhorte en fornem bologne-
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sisk Slaegt 1500 giftede han sig og var i fl.

Aar RetsUerer i Bologna og virksom Deltager

i Byens polit. Kampe. Efter sin Hustrus Dod
blev han (1511) uditore di rota, og kort efter

sendte Pave Julius II ham som Nuntius til

Tyskland, for at han skulde vinde Kejser Max
for Lateran-Konciliet. Det lykkedes, og til

Lon fik C. Bisped. Feltre. Kort efter blev

han Nuntius i Milano hos Maximilian Sforza,

og under Leo X tog han (1513) paany Parma
og Piacenza i Besiddelse paa K.sVegne. Sept.

1513 — Sept. 1517 var han atter pavelig Nun-
tius i Tyskland. 1517 blev han, >paa Grand
af sine mange og store Fortjenester af den
apostolske Stol<, Kardinal, og allerede i Apr.
1518 blev han sendt som pavelig Legat til Eng-
land. 1519 vendte han tilbage til Rom med
rige Gaver fra Henrik VIII og Lofte om Bisped.

Salisbury. Derpaa Icvede han 4 Aar i Rom
ved Leo X's muntre Hof, hiedret og paaskonnet
af Paven. 1520 opgav han Bisped. Feltre, hvor
han aldrig havde sat sin Fod, til Fordel for

sin yngre Broder, Tommaso C. 1523 modtog
lian Bisped. Bologna, som han 1525 ombyttede
med Salisbury; hans Son, Alessandro C, blev

bans Efterfelger i Bologna. Samtidig med
Salisbury havde L. C. ogsaa det spanske Bisped.

Huesca og iErkebisped. Candia. I Konklavet
1522 stemte han paa Hadrian VI, og han cr

rimeligvis Forf. til det Reformforslag (Prome-
moria ad Hadr. Pap. VI de deprauatione status

Romana ecclesia), der oftest tillsegges Kard.
Egidio af Vitcrbo. 1524 medte han som pavelig

Legat paa Rigsdagen i Nurnberg for at faa

Wormser-Ediktct bragt til Gyldighed, og under
Opholdet i Tyskland samlede han paa et Kon-
vent i Regensburg alle Ref.s Fjender til et

sserligt Forbund, hvorved han lagde Grunden
til Spaltningen i det tyske Rige. Han efterlod

sig i Tyskland det daarligste Rygte; baade
Venner og Fjender talte om hans Lesagtighed

og Bestikkelighed. Ikke desmindre forte han
i Regensburg Ordet for en Ref. af det lavere

Prtesteskabs Levned. Fra Tyskland gjorde

han ogsaa som pavelig Legat Rejser til Un-
garn, BShmen og Polen, og 1528 drog han
atter til England i Anledn. af Henrik VIH's
Skilsmisseproces. 1530 var han igen pavelig

Legat hos Kejseren, med hvem han fulgte fra

Bologna til Augsburg og Nederlandene. Paa
Vejen til Augsburg 1530 gav han Karl V det

Raad, at udrydde den giftige protest. Plante

med lid og Svserd, hvis andre Midler ikke

hjalp, men i Augsburg sogte han at vinde

Melanchthon ved Bestikkelser, skent han sam-
tidig opfordrede Karl V til at behandle Prote-

stanterne, som Karl d. st. havde behandlet

de hedenske Sachsere. En Tidlang synes han
dog at have vasret tilbejelig til at vinde Prote-

stanterne ved Indremmelser af Nadver under
begge Skikkelser og Praestejegteskabet, men
1532 holdt han i Regensburg paa, at der ikke

skulde gores nogen Indrommelse til dem; de

skulde udryddes con ferro e foco. 1536 blev

C. Medlem af den Kommission, der skulde

forberede det paatsenkte Koncilium i Vicenza.

Han dede i Rom 25. Juli 1539 og ligger be-

graven i S. Maria in Trastevere. — Hans Bro-

der, Tommaso C., f. i Pavia 1481, d. i Rom
1564, gav Made paa Konciliet i Trient.

Campello, Grev Enrico di, f. 1831 i Rom,
blev prtestcviet 1855, Kannik ved Peterskirken
1867. Ved Leaning af Biblen og Skrifter af
L. Desanctis (s. d. Art.) opstod der Tvivl hos
ham om Papismens Sandhed, og efter lang
Nelen traadte han 1881 ud af Romerk. I et

Kapel i Rom samlede han en Menighed, men
bandlyst af Paven forlagde han sin Virksomhed
til S. Remo, hvorfra Bevtegelsen har forplantet

sig til Ventimiglia og 2 Byer i Umbrien. Det
af ham grundede Samfund, Chiesa cattolica

nazionale, vil hverken vere papistisk eller

protestantisk ; det holder sig til Skriften, som
den er fortolket af den oldkirkl. Overlevering,

og forkaster de senere rom.-kat. Lrerdomme,
f. E. Messeofret. Det har meget tllftelles med
Gammelkatolikerne i Tyskland og har sluttet

sig til dem (Ugo Janni, La riforma cattolica

nazionale, S. Remo 1895; Maanedsskriftet >U
Labaro<, red. af U. Janni). C. E. F.

Campmeetings, se Metodisme.
Campo Santo kaldes i Italien (i Genova,

Napoli osv.) enkelte storartede, i kunstnerisk
Henseende eller som Haveanlteg fremragende
Kirkegaarde (cimeterii). Mest beromt er den
gamle C. i Pisa, grundlagt af iErkebiskop
Ubaldo (1180—1200), der lod 53 Skibe bringe
Jord fra Golgata til den. Bygningerne, der
omslutte den, ere opforte af Marmor 1278—83
i tidlig toskansk-gotisk Stil, efter Giovanni Pi-

sanos Planer. Han efterlignede i stor Stil

Klostergaarden (it chiosfro) med dens Kors-
gang, der jo ogsaa brugtes til Begravelsesplads

og, ligesom ofte Oldkirkens Atrier, var be-

plantet med Tracer (Paradisus). Korsgangen,
til hvilken der stutter sig Kapeller, blev her
til nuegtige sammentuengende Haller, bestemte
til sidste Ly for Byens beromte Meend. Vseg-

gene prydedes med Fresker af toskanske Malere
fra 14.— 15. Aarh., der her have taget store Op-
gaver op og derved brudt uye Veje for Kun-
stens Udvikling. Beremtest er >DedensTriumf<,
>Verdensdommen< (malet af 2 Sicnesere o. 1340),

Skildringen af Eneboerlivet (af Orcagna?), Ijobs

Historie (1371), Illustrationerne til Genesis og
endelig Benozzo Gozzolis 23 Billeder af G. T.

(1469—85), en rig Kilde til Kendskab af hans
Sam tids Liv. De autike, middelalderligc og nye
Gravmindesnuerker og Kunstvaerker, som gem-
mes her, gor Pisas C. til et Nationalmussum
af egen Art. — Friedrich Wilhelm IV tfenkte

paa at anlsegge en C. S. i Berlin, og til de
Fresker, der skulde pryde den, gjorde Peter

Cornelius (se d. Art.) Udkast (se ogsaa Art.

Kirkcgaard). /. O. A.

Cancelli. Ligesom >Koret< i Oldtidens Ba-
silikaer ofte htevedes over Skibet for at an-

tyde »Presbyteriets< sterlige Betydning, som
det Sted, hvor Altret stod, og Prsesterne sad,

afsondredes det ogsaa i Reglen fra den evrige

Kirke ved C, Skranker, der oprindelig vel vare
af Troe, men snart bleve udforte i Marmor eller

iedelt Metal. Siden 5. Aarh. aflostes de gennem-
brudte C. af rigt prydede Marmorplader (t E. i

S. Clemente i Rom). Til C. sluttede sig Lase-
pultene (Ambonerne), og den Skillevaeg, som de
efterhaanden voksede op til at blive, bar der-

for i Middelalderen Navnet lectorium (tysk

>Lettner<, fr.jubi), medens omvendt Prsedike-

stolen paa Tysk har arvet Navn efter C. (»Kan-
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zel«). — Af den gr. K.s C. (xiyxUifts) har Billed-

vsggen (S. 318) ndviklet sig. J. O. A.

Candidat. Candidati kaldtes i det gl. Rom
Ansegerne om et offentligt Erabede, som gjorde

sig kendelige ved en hvid (Candida) Toga.

Senere blev Ordet brugt om Aspiranter til

alle Stillinger, og nu bruges Benarraelsen >teol.

C.< (cand. theol. eller cand. rev. min. a: reve-

rendi ministerii) i mange evgl. Lande om de
unge Msnd, der have aflagt de fornodne Prever
og kunne soge Ansaettelse i K.s Tjeneste.

Cange, du, se Ducange.
Canisius (Kan is), Petrus, beremt Jesuit,

var en Patricierson fra Nijmegen og skal op-

rindelig have baaret Navnet de Hondt (Hund)
Han blev fedt 8. Maj 1521, studerede i Kdln
og Lowen, erhvervede Magistergraden i Kdln
og gav sig af med humanistiske Studier. Trods
sin klippefaste rora.-kat. Ortodoksi felte han
sig tiltalt af Mystiken og txnkte paa at ud-

give den tyske Mystiker Taulers Skrifter. Gen-
nem Spanieren Alvarez laerte han Jesuiten

Pierre Favre (Faber) at kende, og under hans
Vejledniug gennemgik han i Mainz 1543 de
jesuitiske >aandelige Eksercitier«, og umiddel-
bart derefter blev han (paa sin Fodselsdag, 8.

Maj) Novitse i Jesuiter-Ordenen. Henrykt
skrev han om Favre: >Han er den Mand, jeg

har sogt, hvis han overhovedet er et Menneske
og ikke en af Herrens Engle<. Efter sin Fa-
ders Dod kebte han et Hus i Kdln, i uvilket

han seiv og nogle yngre Studenter skulde bo,

men Raadet stavraede disse Folk, der >roste

sig af eu ny Religion (a : Orden)« ; ved Rek-
torens Mellemkomst flk C. og hans Venner
dog Lov til at blive i Byen, >naar de vilde

bo hver for sig og afholde sig fra Konventikler<.

C. havde da heist forladt Koln, men Favre for-

manede ham til at blive, for at Jesuitismen
kunde faa et fast tysk Holdepunkt 1 denne By.

1545 begyndte C, der var bleven Baccalaureus
i Teol., at holde Forelsesninger over N. T.

Samtidig virkede han som Proedikant og ud-
gav Kyrillos af Alexandrias og Leo d. st.s

Skrifter. 1547 blev han sendt som polit.

Underhandler til den kejserlige Lejr i Ulm,
og der lserte han Kardinalbiskoppen Otto
Truchsess af Augsburg at kende, der skikkede
ham til Konciliet i Trient (og Bologna), livor

han trafLainez, Salmeron og Jay. 1548 rejste

han til Rom, og de> levede han sig. under
Loyolas Paavirkning, helt ind 1 det jesuitiske

System. Derfra skrev han til sine tyske Venner
Breve, fulde af Beundring for Jesuiternes hu-
manistiske Lserddom, for deres Sans for Skola-

stiken og deres Ringeagt for de forseldede Faste-

bud, og navnlig var han i hoj Grad imponeret
af deres Lydighed og Iver for at vindc Sjrele.

Som en af Loyolas fuldtro Mend blev han
derpaa sendt til Sicilien, hvor Vicekongen Juan
de Vega vilde bruge den nye Orden som et

Middel mod 0ens sociale Vanskeligheder, og en
kort Tid var han Lserer i Retorik og Pnedikant
i Messina. 1549 blev han, efter at were op-
tagen blandt Ordenens professi, kaldet som
teol. Prof, til Ingolstadt for, >som en anden
Bonifatius<, at bringe den tyske K. til at lyde
Rom. I Baiern, Wien og Prag var han i hoj

Grad virksom for at udrydde Protestantismen
og bekaempe Ref. I Ingolstadt blev han 1550

Universitetets Rektor, 1 Wien var han Hof-
prsedikant, og man tilbed ham Bispestolen

de>. I de 2 narrate Byer og i Prag, Inns-
bruck, Munchen, Dillingen, Augsburg og WOrz-
burg grundede han pcrsonlig eller ved Ordens-
bredre Jesuiter-Kollegier, der skulde modar-
bejde Ref.s Udbredelse. Helt op i Polen, hvor
Kard. Hosius lyttede til hans Raad, mserkede
man hans Indflydelse. Som Jesuiternes Pro-
vinsial 1 Syd-Tyskland var han med Mund og
Pen virksom for Udryddelsen af alle Ref.s

Spor, og paa Trienter-Konciliet gav han atter

Mode 1562 og tog Del i Forhandlingerne om
>La?gmandskaIken< og Index (se d. Art.). ' Da
Kouciliet var til Ende, blev det ham betroct
at virke for Offentliggorelsen og Godkendelsen
af dets Beslutninger blandt de tyske Rigsfyrster.

Tilsyneladende paa Grund af legemlig Svaghed.
men i Virkeligheden fordi de ledende Kredse
i Ordenen ikke i alle Henseender havde fuld

Tillid til ham. nedlagde han 1569 sit Erabede
som Provinsial, og derved flk han mere Tid
til sine litenere Arbejder. Men han fortsatte

sine Rejser, og paa en af disse grundede han
Jesuiter-Kollegiet i Freiburg i Schweiz, og de>
dode han 21. Dec. 1597. — Hans betydeligstc

Arbejder ere hans 3 Katekismer. Den >store<

(lat.) Katekisme (>Kejser-Kat.« eller »den ostcr-

rigske Kat.<) fra 1555 indeholder 211 korte
Sporgsmaal med ofte meget lange Svar og er
et Monster paa Klarhed og Precision. Den
>mindste< Katekisme blev forste Gang uden
Navn udgivet 1556 i Ingolstadt, men paa Tysk.
i udvidet Skikkelse, ligeledes uden Navn, 1558 i

Dillingen. Den har vundet en saa stor Udbre-
delse, at mange Steder i Tyskland det >at kunne
sin C.< er blevet et staaende Udtryk for at

vsere vel oplyst i kr. Henseende. 1557 begyndte
C. paa Ldwener-Professorernes Tilskyndelse,

at gore et lat. Udtog af sin store Katekisme.
og 1559 udkom hans >lille< lat. Katekisme
forste Gang, trykt i Kdln, men den blev s. A.

eftertrykt i Wien og Antwerpen (jvff. O. Brauns-
berger, Entsteh. und erste Entw. der Kat. des
set. P. C, Freib. 1893). C. har ogsaa skrevet

fl. dogmatiske Afhandlinger, rettede mod de
MagdeburgskeCenturier; han bar udgivet Pnedi-
kener og asketiske Skrifter og, foruden af de
narrate Kirkefsdre, tillige besorget en Udg. af
Hieronymus's Breve, der har vundet stor Ud-
bredelse, og taget Del i Udgiveisen af Kard.
Hosius's Vaerker. Alleredc 1625 blev der ind-

ledet en Proces, som skulde skaffe ham Plads
bl. de salige, men forst 24. Juni 1864 blev

denne endt. I den nyeste Tid har der vwret
agiteret stserkt for at skaffe C. som »Tysk-
lands anden Apostel< og >Legemliggerelsen af
Kontra-Reformationen< Optagelse bl. K.s Hel-
gener, og 1. Aug. 1897 har Leo XIII udstedt
en Encyklika til Tysklands, Ostcrrigs og
Schweiz's ^rkebiskopper og Biskopper, der i

hoje Toner, med stadigt Henblik til Melanch-
thon-Jubilset, priser C. som et Forbillede for

dem, der skulle undervise Ungdommen. 1896
har O. Braunsberger begyndt en Freiburgcr-Udg.
af C.s Epittula" etActa, beregnet paa 6—8 Bd.

:

i forste Bind af dette V«rk Andes C.s Confes-
siones, en Efterligning af Augustinus's >Beken-
delse<, og hans Testamentum (fra rom.-kat.

Side: G. Boero, Vita del b. P. C, Roma 1864:
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Riesz, Dcr sel. P. C, Freib. 1865; fra protest.

Side: Drews, P. C, der erste deutsche Jesuit,

Halle 1892; G. Kruger, P. C. in Gesch. und
Legende, Giessen 1898, hvor C.-Encyklikaen er

aftrykt i tysk Overs.). Fr. N.
Canitius-Foreningen er en rom.-kat. For-

eoing til Vsern for den tyske Ungdoms relig.

Opdragelse, dannet i Aachen 8. Sept. 1879.

Dens Styrelse bor i Mainz. Den udgiver Smaa-
skrifter, der modarbejde den konfcssionslose

Skole, og dens Medlemmer bede daglig en
sserlig Ben, til bvilken Paven red et Dekret af
11. Juli 1879 bar knyttet 100 Dages Aflad. Se
F. Beringer, Die Ablasse (Paderb. 1895) 732 f.

Canoe, John, eng. Independent, var fodt i

Bristol og blev forst Prsest for en Independent-
Menighed i London. 1630—47 var han Praest

for Independenteme i Amsterdam, og der skrev
han et beromt Forsvarsskrift for Separatis-

men : A Necettitie ofSeparation from the Church
of England, proved by the Nonconformists'
Principle* (optrykt 1849). Derved kom han i

Strid med John Bull, der kalder ham >Lede-
ren af de eng. Brownister (se S. 395) 1 Am-
sterdam'. Han udgav ogsaa en Bibel med
Noter, helliget det eng. Parlament, der flk en
stor Udbredelse, og 1649 udsendte han, efter

at v«re vendt tilbage til London, fl. teol. og
kirkl. Smaaskrifter. Senere kom han til Hull,

hvor han blev Hoerprsest og traadte i Forbin-
delse med Cromwell og det 5. Monarkis Mend,
hvilket bragte ham Forfolgelse og Fajngsling.

Han skal vsere dod i Amsterdam o. 1667.

Cano (Can us), Melchor (Melchior), spansk
Dominikaner, f. 6. Jan. 1509 i den lille By
Tarancon i Bisped. Cuenca, traadte 1523 ind
i Domingos Orden som Novitse og aflagde 1524
Laftet. Han studerede i Salamanca, og blev 1531
viet til Pnest; derpaa rejste han til Vallado-
lid, hvor han var Loerer sammen med en an-
den Dominikaner, Bartolome' de Carranza (se d.

Art.), der hele Livet igennem var hans teol.

Modstander. 1546 vendte han tilbage til Sala-

manca som Lserer i Teol., og 1551 sendte
Kejser Karl V ham til Konciliet i Trient, paa
hvilket han navnlig tog Del i Forhandlingerne
om Nadveren og Boden. 1552 blev han ud-
nsevnt til Biskop over de canariske 0er og
bispeviet, men efter Indvielsen trak han sig

tilbage til et Kloster og blev 2 Aar senere fri-

taget for Bispegerningen. I Klostret begyndte
han sit Hovedvaerk: De locis theologicis, en
Erkendelseslaere og teol. Princip- og Metode-
laere i 12 Beger, navnlig rettet mod Protestan-

tismen; den skulde vsere et kr. Sidestykke til

Aristoteles's Topik. Hoffet lod ham imidler-

tid ikke have Bo til Arbejdet paa dette Vaerk,

men knevede Betsenkninger af ham om Aager,
de kirkl. Len osv., og 1554 blev han Rektor
for Kollegiet i VaUadolid. 1557 kom han til-

bage til Salamanca, som Prior for det Domini-
kanerkloster, |i hvilket han som ung havde
ailagt Loflernc. 1557 og 1559 blev han valgt

til Dominikaner-Provinsial for Spanien, men
Pavenlnjegtede begge Gange at stadfseste Valget.

Da Filip II vilde vaelge ham til sin Skriftefader,

afslog han Tilbudet, >fordi Paladsets Tjeneste
ikke

;
var god'forjham, og han ikke skikket til

at ttjene i Paladset*. 1559 rejste han til Rom,
og efter at hans kirkl. og teol. Standpunkt

der var undersogt, stadfiestede Paven endelig

(1560) hans Valg til Provinsial; men allerede

30. Sept. 1560 dode han i Toledo. Den Mod-
stand, C. ofte maatte kcempe med, kom for

en vsesentlig Del deraf, at han var en Fjende
af Jesuiterrie. Navnet Societal Jesu klang for

ham som Navnet paa en Sekt, og han betrag-

tede Jesuiterne som >Antikristens Forlebere<,

der paa alle Maader maatte bekaempes. Hans
Skrifter ere udgivne af den ital. Dominikaner
H. Serry (Padova 1720). En Del af hans Breve
og Betsenkninger ere offentliggjorte af Fermin
Caballero som Tillseg til: Vida del ill. Fray
M. C. (Madrid 1871). Fr. N.
Canon, bibelsk, se Kanon; C. i Messen, se

Messe.

Canones apostolorum, se Apostolske Kano-
ner (S. 126).

Canonici, se Kanniker.
Canossa, nordital. By, Syd for Parma og

Keggio, bekendt af Kejser Henrik IV's Kirke-

bod i Jan. 1077. Med Henblik til denne Be-
givenhed udtalte Bismarck under Kulturkam-
pen det beramte Ord : >Nach Canossa gehen
wir nicht!< Om Byens Historie se A. Fer-

retti, C, studi e ricerche, Torino 1884.

Canova, Antonio, ital. Billedhugger, fodt 1.

Nov. 1757 i Posagno NV. for Venezia. Hans
Fader og Bedstefader vare Stenhuggere; til

dette Haandvserk opdroges han. Efter at have
modtaget Undervisning ved Akademiet i Ve-

nezia rejste han 1780 til Rom med et treaarigt

Stipendium fra Venezias Senat. 1 Rom tog den
venezianske Gesandt, Grev Zulian, ham i sit

Hus, der var Samlingssted for Lserde og Kunst-

nere, blandt disse den beromte Kobberstikker
Volpato. Medens Grev Zulian forserede ham
en Marmorblok til deri at udfore sin forste

Gruppe i Marraor »Thesevs og Minotavros«, skaf-

fede Volpato ham Bestillingen paa Clemens
XIV's (Ganganellis) Gravmaele i SS. Apostoli.

Denne Bestilling affodte en anden paa Clemens
den XIII's (Rezzonicos) Gravmaele i S. Pietro.

Ved disse og ved en Raekke Arbejder, hvis

Emner vare hentede fra den antike Mytologi og

Digtning, f. Eks. Venus og Mars, Hebe o. fl.,

vandt han hurtigt europasisk Berommelse. Da
Bonaparte efter sit sejrrige italienske Felt-

tog forte den belvederiske Apollo og Laokoon
til Paris, trostede man sig i Rom med i deres

Sted at opstille C.s Persevs og hans Nsevefseg-

tere. Ferdinand IV bestilte en kolossal Statue

af sig, som ses i Marmor i Musseet i Napoli.

For Torlonia udforte han Gruppen >Herkules

og Licbas<, men kaldtes 1802 til Paris, hvor
han flk den mest smigrende Modtagelse. Af
Kejseren udforte han foruden Here Buster en

kolossal Statue som negen Heros, der, i Bronce,

staar i Milano, i la Breras Gaard ; desuden ud-

forte han fl. Statuer af den kejserlige Familie.

1810 varC. atter i Paris (for at udfore en Sta-

tue af Marie Louise), og 1815 kom han tredje

Gang dertil, for paa den hellige Stols Vegne
at kneve de fra Rom bortforte Kunstvserker

tilbage. Hans Hjemkomst var som en Trium-
fators; han overvseldedes med Hsedersbevis-

ninger, blev af Paven udnsevnt til Markese af

Ischia og flk, som romersk iEresborger, sit

Navn indskrevet i den gyldne Bog paa Capito-

lium. Dog, der ventede ham en Ydmygelsc.
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Han havde besluttet paa egen Bekostning til

Erindring om Pius VII's Tilbagekomst at lade

udfare i Marmor en 30 Palmer hej allegorisk

Statue af Religionen, naar man til denne vilde

anvise en passende Plads. Herom kunde Kar-
dinalerne imidlertid ikke blive enige, og den
kroenkede Kunstner besluttede da at sksenke
Statuen til sin Fadeby Posagno og opstille

den der i en Rundkirke, som han ligeledes

vilde bygge paa egen Bekostning. Hertii kra;-

vedes mange Penge. Han arbejdede da ogsaa
rastlest videre og overtog Udferelsen af Grav-
mselet for Pius VI i Peterskirken. Til Kirken
i Posagno udforte han en Raekke Metoper og
en Pieta. Under et Beseg i Posagno blev han
syg og dede i Venezia 13. Okt. 1822, 65 Aar
gammel. Han havde allerede tidlig ansket, at der
skulde ssettes Tizian, af hvem han var en
stor Beundrer, et Gravnuele i Frari-Kirken i

Venezia, men da Tanken ikke vandt Tilslutning,

benyttede han sit dertil gjorte Udkast til ^Erke-
hertuginde Marie Christines Grav i Wien, dog
i formindsket Maalestok. Nu indbod hans
Venner og Elever Europas Stormsend til at

stette den fejrede Kunstner det samme Monu-
ment i den oprindelig paatrenkte Sterrelse, i

Frari-Kirken, og saa skete det. C.s Virksomhed
danner i mange Retninger et interessant Side-
stykke til Thorvaldsens, men for kirkl. Kunst
har den haft mindre Betydning. L. F.

Canstein, Karl Hildebrand Baron von, f.

1667, d. 1719, Stifter af den cansteinske
Bibelanstalt i Halle, hvis Opgave er at

trykke og udbrede Biblen og Dele af samme
saa billigt som muligt. Han tilherte en gam-
mel, brandenburgsk Adelsfamilie, studerede
Lovkyndighed, var i preuss. Hof- og Militser-

tjeneste, men trak sig 1694 tilbage til Privat-
livet, efter at hans relig. Interesse havde faaet
stterke Paavirkninger af Spener og Francke.
Nu helligede han sig til Ksrlighedsgerninger,
Studium af den hi. Skrift og Arbejdet for dens
Udbredelse. Bibelanstalten blev stiftet 1710.
C. udarbejdede selv Teksten til den ferste

billige Udgave af N. T., som udkom 1712;
1713 fulgte hele Biblen, og i Lobet af 4 Aar
5 nyc Oplag. Hans flittige Skriftstudium af-

fedte en >Harmoni og Udkegning af de hel-

lige fire Evangelisterc (Halle 1718). Forinden
sin Dad havde han set o. 100,000 N. T. og
40,000 Biblcr udgaa fra Anstalten. Den blev
knyttet til de Franckeske Stiftelser, fortsatte

og udvidede Virksomheden indtil den nyeste
Tid og har endnu i Halle et stort Bogtryk-
keri og Depot, som vedblivcnde barer Stifte-

rens Navn. Herfra udgik i 1892 den ferste Ud-
gave af >den reviderede Lutherbibelc A. S. P.

Cantate er Navnet paa 4. Sendag efter Paaske

;

det stammer fra Dagens Introitus af Ps. 98,
1—2: Cantate Domino canticum novum (synger
Herren en ny Sang). Dens Evangelium er Joh.

16, 5—15; Epistlen er Jak. 1, 17—21.
Canterbury, By i England (o. 20,000 Indb.)

i Grevskabet Kent ved FlodenStour, Saede for

den eng. K.s Primas, blev anlagt af Romerne
(Durooernum) ved et Knudepunkt for Hter-
vejene. Under Ethelbert, der var Bretwalda
for de angelsachsiske Riger, blev Cantwara.bg-
rig en Slags Hovedstad for hele England.
Romerk.s Missionsvirksomhed blandt Angel-

sachserne begyndtc den Gang i C. ; Augnstinns
opsegte Kong Ethelbert her 596 og flk^Lov til

at grundhegge en Kirke (Christ-Church;' I For-
vejen havde C. en Martinskirke, bygget for

Dronning Berthas Gudstjeneste). 600 blev C.

iErkessede. Vel maatte C. taale Oprettelsen

af det nordlige iErkessede i York (735), men
Primatstillingen erkendtes, da Vilhelm Erobre-
ren, 1 mermere Tilslutning til Rom, ordnede
de kirkl. Forh. (se dog{>The Guardian< for 1891

og 1892). iErkestolens Indehavere have ofte

spillet en stor kirkehist. Rolle ved deres
Kirkepolitik eller Forfattervirksomhed (Theo-
doros 668—90; Lanfranc 1070—89; Anselm
1093—1109; Thomas Becket 1162—70; Stephen
Langton 1207—28; Thomas Bradwardin 1349;
Thomas Cranmer 1533—56; Matthew Parker
1559—75; William Laud 1633—45; John Til-

lotson 1691—94; A. C. Tait 1868—82; E. W.
Benson 1883—96; F. Temple fra 1896). — C.

var Stede for 2 beremte Klostre: Abbediet St.

Augustine og Christ Church ved Katedralen,
styret af en Prior, da iErkebispen var dets
Abbed. Lsenge stod det ferstcs Berommelsc
hejst, da det indeholdt vigtige Relikvier, men
siden Thomas Beckets Mord i Domkirkcn
(1170) kom Pilegrimsstrammen det sidste til

Gode. C. blev nrosten et stort Hotel, og dens
talrige Butikker vare beregnede paa Pilegrirn-

mene. I 3 Aarh. trengtes en Skare af bod-
fterdige, blandt hvilke man ogsaa saa Konger
og Kejsere, om Adgangen til det 1175 byg-
gede Kapel, hvor den undergerendc /Erkc-

biskops Skrin stod. Udflugten til C, der dog
for mange var en Lysttur, har givet Anledn. til

den nyere engelske Digtnings Begynd else (Chan-
cers Canterbury tales). 1538 odelagde Henri k
VIII Skrinet og gjorde Ende paa Helgendyr-
kelsen. Katedralen nybyggedes helt af Lan-
franc 1070. Anselm ombyggedc Koret, det ferste

Eksempcl paa den fr. Omdannelse af den nor-
manniske Stil; det staar endnu. I 12. Aarh.s
Slutn. led Kirken staerkt af en Ildebrand, hvor-
efter den fornyedes i gotisk Stil. Hovedtaarnet
fuldendtes 1 495. Kirkens Plan er et dobbelt Kors

;

den ejer kostbare Glasmalerier fra 12. Aarh.,
Levninger af Fresker og interessantc Grav-
mindesnuerker. Krypten indrettede Dronning
Elisabet til Kirke for franske Flygtninge:
endnu holdes der fr. Gudstjeneste der. I Rui-
nerne af Abbediet St. Augustine grundlagde.s

1848 et Missionskollegium. — iErkesredets

Provins (25 Bispesreder) er Landet S. for

Trent, Stiftet indeholder sterste Delen af Kent
og et Stykke af Surrey. iErkebispen, der
er ferste Peer og den eng. K.s Primas, resi-

derer ssedvanlig i Lambeth Palace i London,
men nu (1898) geres der Skridt for ogsaa at

skaffe ham en Embedsbolig i C. (Dean Stanley.

Historical memorials of C, 10. Ed., London
1883). J. O. A.

Canth, Minna (Wilhelmina), produktiv finsk

Forfatterinde, f. i Tammerfors 19. Marts 1844.

gift 1865 med Lektor i Kuopio, Joh. Fcrd. C.
Enke 1879, ded 1897. I sine Skrifter viser

hun et opladt 0je for dc sociale Spergsmaal i

vor Tid, taler de daarligt stillede Klassers Sag
og blotter sociale Uretfsrdigheder. Af hendes
mange dramatiske og noveliistiske Arbejder
kunne nawnes: >Ty6miehen vaimo< (Arbejde-

Digitized byGoogle



Canth — Capaccini. 471

rens Hustru); >K6yha5 kansaa< (Fattigfolk);

>Papinperhe< (Praestefamilien). A. N.
Cantionale er Faellesnavn for de kirkl. Psalme-

samlinger til gudstjenstlig Brag fra 16. og 17.

Aarh., der stamme fra den lath. ICafdeling

eller fra de b6hm. Brad re. De aeldste ere de
luth. C.r, som skyldes Johann Spangenberg
(1545), Lucas Lossius (1561), Johann Keuchen-
thal (1573) og Matthaeus Ludecus (1589), samt
Kralitzer-Bredre-C. (1576).

Cantor (v«Arqf), Sanger, er Navnet paa den
kirkl. Embedsmand, der leder Menighedssangen.
I Middelalderen var C. ved Domkirkerne et

anset Medlem af Domkapitlet, der underviste
Domskolens Bern i Sang og udarbejdede K.s

Kalender.
Cantor, Petrus, se Petrus.

Cantus Ambrosianas. Om den ambrosianske
Kirkesangs underfulde Egenskaber, dens melo-
diske Skenhed, rytmiske Liv og Evne til at

gribc Sindet, berettes der i gl. Skrifter, og fra

den tidlfgste Tid, da den indfertes (4. Aarh.),

indtil langt ned i Middelalderen, ned den paa
sit Hjemsted, Miiano, en af alt uanfaegtet Popu-
laritet. Hvorledes den i Virkeligheden bar
vaeret musikalsk beskaffen, vide vi ikke, da vi

mangle bestemt paaviselige Levninger af den.
Maaske dog den aeldgamle Melodi til Tie deum
kan henferes dertil. Den ambrosianske Sang
stammer sandsynligvis fra den esterlandske

Kirke, hvorfra den af Ambrosius er bragt til

Miiano, og har derfor vel vaeret beslaegtet med
den antike gr. Sang, hvis Rytrae neje fulgte

Versets Metrum, ievrigt udstyret med For-
siringer, som 0steriaenderne yndede dem. I

Aim. bar man sat den i et vist Modssetnings-
forhold til den senere gregorianske Sang, hvad
der dog er meget tvivlsomt, da denne har et

ganske lignende Udspring. De to Arter af
Sang maa snarere betragtes som en aeldre og
yngre Udgave af det samme. A. H.
Cantos choralis, det samme som gregoriansk

Sang.
Cantus fignralis er Navnet paa den fler-

stemmige Kunstmusik, der kontrapunktisk (i

>Figurationer«) bearbejder en givet Cantus fir-

mus, som oftest tages af den gregorianske

Sang. Figuralmusiken dyrkedes navnlig i den
saakaldte nederlandske Musikperiode (14.— 16.

Aarh.) og i Palestrina-Perioden.

Cantos firmns, se ovenfor.

Cantus Gregorianns, den for den rom.-kat.

K. normerede liturgiske Sang, stammer efter

den almindelige Anskuelse fra Pave Gregor d.

st Legendcn fortaeller, at den Hellig-Aand i

Form af en Due dalede ned over ham og in-

spirerede ham til at komponere disse Sange.

Komponeret dem har imidlertid Gregor nasppe

;

rimeligere er det at antage, at han har samlet
og ordnet dem ud af det store Materiale af

Melodier, K. efterhaanden var kommet i Be-

siddelse af. Den nyere historiske Kritik (Bel-

gieren F. A. Gevaert) har dog berevet Gregor
d. st. ogsaa denne Fortjeneste og henlaegger

Kodiflkationen af Kirkesangen til en noget
senere Tid, til Gregor II (d. 731) eller Gregor
III (d. 741), en Hypotese, som imidlertid har
vakt levende Indsigelse fra Benedictinernes Side

(G. Morin af Beuron-Kongregationen). De aeldste

bevarede Haandskrifter med gregorianskSang ere

noterede med Neumetegn og kunne feres tilbage

til 9. Aarh. Den oprindelige gregorianske Sang
maa antages at vaere en direkte Aflaegger af

den antike, gr.-rom. Sang. Den var fri 1 Rytraen,
idet Melodien neje fulgte Tcksten med Be-
toningen efter Ordets naturlige Fald. Senere
i Aarhundredernes Lob, navnlig efter at den
gregorianske Sang maatte gore Tjeneste som
Cantus firmus for Figuralsangen, mistede den
sin Rytme og blev ndfert med lige lange Toner,
blev til den saakaldte Cantus planus. I denne
forvanskede Skikkelse er den i Aarh. blevet

udfort, indtil i vor Tid Bestraebelser fra Here
Sider (Benedictinerne i Solesmes i Nordfrankrig,
Kirkemusikskolen i Regensburg) have gjort sig

gaeldendc for at fere dec tilbage til sin op-
rindelige rytmiske Form. Den gregorianske Sang
er saerdeles righoldig, indeholder liturgisk Sang
for hver Dag liele Kirkeaaret igennem, man
regner i alt over 1000 Melodier. Den noteres
i Aim. paa et flreliniet Nodesystem med flr-

kantede saakaldte >Koralnoder<, og inddeles

fra gammel Tid i Accentus i Kollekttonen (Lek-
tioner, Epistel, Evangelium, Bennen) og Con-
centus, den mere musikalsk udviklede Del af
Sangen (moderne Laerebeger i gregoriansk Sang:
Haberl, Magister choralis, Regensburg 1865;
Ambrosius Kienle, Choralschule, Freiburg 1884;
Pothier, Les Melodies Grlgoriennes, Tournay
1881, nsermest historisk kritisk). A. H.
Cantus mensuralis er Navnet paa den aeld-

ste flerstemmige Sang, til hvis Vaesen det herte

at vaere inddelt i bestemte rytmiske Vaerdier

(>Mensur<). De herhen herende >Mensural-
noderc, korte og lange og Multipla heraf, ere

Forgaengerne til vort nuvaerende Nodesystem.
Mensuralsangens Periode begynder o. 1100.

Frankrig (maaske ogsaa England) har vaeret

Hovedlandet for denne aeldste Kultur af fler-

stemmig Sang (>Dechant<). Sin Kulmination
naaede den i den saakaldte > nederlandske
Periodec i det 15. og 16. Aarh. A. H.
Cantus planus, den rytmelese Udgave af

gregoriansk Sang, se ovenfor.

Cantus Romanus er det samme som grego-

riansk Sang.

Canus, Melchior, se Cano, Melchor.
Capaccini, Francesco, Kardinal, f. i Rom

14. Aug. 1784, studerede i det rora. Praeste-

seminarium og blev praesteviet 1807. Han var
en betydelig Matematiker og Astronom, der i

nogle Aar var Prof. 1 Astronomi i Napolt.

1815 kaldte Kard. Consalvi ham til Rom og
gjorde ham til sin Privatsekretaer, og saa laenge

Consalvi ledede Statssekrctariatet, var C. hans
hejre Haand. Leo XII gav ham senere en Plads i

Sekretariatet for Udstedelsen af Breverne; 1827
underskrev han, sammen med Kard. Mauro
Cappellari, det nederl. Konkordat, og Aaret
efter blev han pavelig Gesandt i Haag. 1830
kom han til Munchen som Internuntius,

1831 blev han kaldt til Rom som Kard. Ber-
nettis Substitut i Statssekretarlatet. 1837 blev
han brugt til diplomatiske Sendclser til Wien,
Berlin og Bonn, 1841 var han atter pavelig

Afsending til Nederlandene; 1842 var han In-

ternuntius og pavelig Legat i Lissabon, og
til Len for sit udmaerkede Arbejde der blev

han Kardinal in petto og uditore delta camera.

I April 1845 mod tog han Kardinalhatten, men
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Natten mellem 14. og 15. Juni s. A. dode han.

Under Kard. Lambruschinis Styrelse havde C.

stor Indflydelse, og man ventede, at han selv

med Tiden skulde have overtagct Statssekre-

tariatet. Han var nemlig en af Pavestolens

meat fremragende Statsmsend og tillige hojt

agtet af Folket paa Grand af det asketiske Liv,

han ferte (Fr. Nippold, C. C. J. Freiherr von
Bunsen I, 244 f.).

Capadose, Abraham, holl. Lege, f. 1795,

tilherte ved Fedselen en portugisisk Jodefami-
lie, men traadte i Okt. 1822, efter haarde indre

Kampe, sammen med sin Ven Izaak da Costa

(se d. Art) over til Kristendommen. Som Kr.

satte han hele sin Kraft ind paa at vinde sine

Bredre efter Kodet for Evangeliet. Han sluttede

sig til det strengt calvinske Parti i Holland
og gik saa vidt i sin calvinske Iver, at han
bektempede Vaccinationen som et ngudeligt

Forsog paa at krydse den guddommelige For-

udbestemmelse. Han var et juridisk Hoved,
og ka;mpede for sin Ortodoksi ved kirkeretlige

Processer, der bragte ham i Strid med mange,
som ellers stod ham n«er. 1861 var han med
til Dannelsen af Nederlandsche Vereening voor

Israel og var til sin Dad (Dec. 1874) Formand
for den. Bl. hans Skrifter kan mterkes: Brief
over den grooten visch van den propheet Jona;
Het Plechtanker van Nederlands Behoudenisse

;

Eenheid en verscheidenheid ; Jehooah-Jezus of
de Wolke der getuigen over de Godheid van
den gezegenden Middelaar en Borg van ziin

diep onwaardig volk.

Capecelatro. 1) Alfonso C, Kardinal, f.

5. Febr. 1824, blev Medlem af Oratoriet i

Napoli, 1880 iErkebiskop af Capua, 1885 Kar-
dinal, 1889 Bibliotekar for det vatikanske Bi-

bliotek. Han har skrevet en Rsekke kirkehist.

Monografler, navnlig udforlige Biografier af

Filippo Neri (3. ed. Rom 1889) og Alfonso de'

Liguori (Rom 1893). — 2) Giuseppe C, rom.-
kat. iErkebiskop og napolltansk Statsmand,
f. i Napoli 23. Sept. 1744, blev allerede 1778

ndnaevnt til iErkebiskop af Taranto og Primas
for Kongeriget Napoli. G. C. var Febronianer
som Scipio de' Ricci, og efter hans Tilskyn-
delse opherte Napoli 1788 at sende Paven den
hvide Pasganger og den denned felgende Penge-
sum. Senere skrev han mod Prresternes Coli-

bat, der efter hans Mening holdt mange borte

fra Romerk., og da Kongeriget Napoli 1799 var
blevet omdannet til den parthenopreiskc Repu-
biik, modtog han et offentligt Embede af den
republikanske Regering. Senere gjorde Joseph
Napoleon ham til sin Indenrigsminister, og den
samme Stilling beklicdte han under Kong Gioac-

chino (Murat). Efter Murats Fald trak han sig

tilbage fra det offentlige Liv, og 1818 opgav
han sit iErkebispedomme; men hans Palads i

Napoli var til hans Dod (2. Nov. 1836) Sam-
lingssted for mange i relig. og polit. Henseende
frisindede Napolitanere. 1832 udgav han en
Lovtale over — Kong Frederik II af Preussen.

Capel, rom.-kat. Pnelat, f. 28. Okt. 1836,
pnesteviet 1860, var en Tidlang Vice-Forstan-
der for St. Marys Kollegium i Hammersmith.
1868 blev han en af Pius IX's Kapellaner,
1873 pavelig Huspnelat, og 1874 gjorde Man-
ning ham til Rektor for det rom.-kat. Univer-
sity College i Kensington. I denne Stilling

kunde han aldeles ikke gore Fyldest og 1878
maatte Kollegiet lukkes. Fra det 0jeblik af
var han fuld af Bitterhed mod Kard. Manning,
der tilsidst suspenderede ham fra Embedet
som Proest i Stiftet Westminster. Men Msgr.
C. klagede til Rom og fremstillede sig selv
som forfulgt af Manning, der formentlig var
skinsyg paa ham for den Lykke, han gjorde
som Prsdikant. 1883 maatte Manning rejse til

Rom for at give Forklaring, da C. havde vun-
det Kard. Bilio og andre for sig. Manning
truede med at nedleegge sit Embede som iErke-
biskop af Westminster, hvis C. blev sendt til-

bage til England, og Sagen endte da med, at
C. blev suspenderet a divinis. Senere rejste

han til California (E. S. Purcell, Life of Card.
Manning II, London 1895).

Capistrano, Giovanni fra, blev fedt 24.

Juni 1385 i den Mile By Capistrano i Abruz-
zerne. Han studerede Retsvidenskab og traadte

i Tjeneste hos Kong Vladislav af Napoli, der
gjorde ham til governatore for Byen Perugia,

som Vladislav havde faaet i Pant. Efter Vladis-

lavs Dod udbrod der Uroligheder i Perugia, ogG.
fra C. blev da en Tidlang kastet i et haardt Fseng-

sel, i hvilket han oplevede en relig. Vajkkelse.

Derpaa vendte han Verden Ryggen og gik (1416)
i et Fransiskaner-Kloster af den strenge Ob-
servans. De> blev Bernardino fra Siena hans
Lierer og Forbillede. G. fra C. var en vsldig
Prtedikant og en stor Asket, der gentagne Gange,
som apostolsk Kommisster (1431—38) og General-

vikar (1443—46, 1449—52), stod i Spidsen for

Fransiskanerne af den strenge Observans. Til-

lige arbejdede han paa at vinde Joder for

Evangeliet og paa at fore de svaermerske Frati-

celler tilbage til det kirkl. Samfund. 1451
blev han sendt som pavelig Legat til Osterrig,

Bohmen og Tyskland, navnlig for at modar-
bejde Husitismeu. I Wien, hvor han pnedikedc
under aaben Himmel, samlede han en talles

Skare, der lyttede til bans latinske Praedikener,

som en af hans Ledsagere gengav paa Tysk.
Ved Predikenens Slutning plejede han at vise

Tilhererne en Tavle med Jesu og Marias Navne-
traek med Formaning til at kneele for de 2
store Navne, og mange af dem, der bleve grebne
af hans Ord, bar siden, som en Slags Amu-
letter, smaa Plader, paa hvilke de 2 Navne
vare indridsede. 1453 predikede han i Poleu
for at vinde de gr.-kat. Ruthenere for den
rom.-kat K., og 1456 tog han Del i det un-
garske Korstog under Hnnjadi, der tvang Mu-
hammed II til at haeve Belejringen af Belgrad.

Kort efter (23. Okt. 1456) dode han i Fransi-

skaner-Klostret Ujlak (Illok) ved Peterwardein.

1690 blev han kanoniseret af Alexander VIII,

men forst 1724 udstedte Benedict XIV Kanoni-
sations-BuIlen. 23. Okt. er hans Festdag. Hans
Pnedikestol gemmes ved Stefanskirken i Wien,
og der er ogsaa rejst en kolossal Statue af

ham, der fremstiller ham med en Fane i den
ene Haand og et Kors i den anden, tnedende
paa en turbankuedt Tyrk. En palermitansk
Observant, J. A. Sessa, samlede i Slutn. af

forrige Aarh. 50 af hans Traktater og 76 af

hans Breve; men de fleste af disse ere endnu
ikke trykte (L. de Kerval, St Jean de Capistran,

son siecle et son influence, Paris 1887). Fr. S.
Capito (Kopfel), Wolfgang, blev fedt i Ha-
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genau i Elsass 1478. Hans Fader, Smede-
mesteren Johannes KOpfel, lod ham ferst stu-

dere Medicin i Freiburg; senere studerede han
Jura og Teol. og holdt en Tidlang dogmatiske
Koreltesninger i Freiburg. 1512 kaldte Biskop-
pen af Speier ham til Bruchsal som Stiftsprsest,

og der Uerte han bl. andre Oekolampadius at

kende. 1515 blev han Priest i Basel, hvor
hati traf sammen med Humanister som Pelli-

kan, Seb. Munster og Zwingli og traadte i

Hrevskifte med Luther. 1519 udmevnte Kur-
fyrst Albrecht ham til Dompnest i Mainz;
senere* blev han Albrechts Kansler. I lang
Tid svingede han frem og tilbage mellem Hen-
givenhed for det gamle og en voksende Over-
bevisning om Ref.s Ret; men efter at han
(1523) bavde overtaget St. Thomas's Provsti i

Strassburg, blev han fuldt ud Ref.s Mand, og
i de felgende Aar var ban og Bucer den evgl.

Bevsgelses Ledere i Strassburg. 1527 og 1529
udgav han en Katekisme (>Kinderbericht<), og
han har ogsaa digtet fl. tyske Psalmer (Wacker-
nagel, Das dentsche Kirchenlied III, 731 f.).

Sammen med Bucer forfattede han Confessio

Tetrapolitana, han tog Del i Wittenberger-Kon-
kordien og var til Stede paa Rigsdagen i Re-
gensburg 1 541 . Hans betydeligste Skrift er den
saakaldte >Berner-Synodus< (S. 271). Som Teo-
log stod han Bucer (S. 407) naer, men han ind-

tog en langt mindre afvisende Holdning over
for Gendeberne og andre Svrermere. Han dede
af Pesten i Nov. 1541 (J. W. Baum, C. und Butzer,
Strassburgs Reformatoren, Elberf. I860).

Capitularia. Ved Siden af de Love (leges), som
hver Stamme i Frankerriget fra gammel Tid
havde, udstedtes af Kongerne eller paa deres
Tilskyndelse serlige Forordninger og Admini-
strationsregler, der gjaldt hele Riget; de kald-

tes, under Mero\vingerne Edicta, under Karo-
lingerne C, fordi de oftest indeholdt Here

Afsnit (Kapitler). Ved Affattelsen (paa Rigs-

forsamlingerne) medvirkede Rigets Stormsend,
baade gejstlige (Bisper og Abbeder) og verds-

lige. C. foreliestes af Kansleren og underskre-
ves af Rigssttenderne ; Originalen nedlagdes
hos Pfalzgreverne, og officielle Afskrifter offent-

liggjordes af Bisper og Grever. Sproget var
Latin. Ikke alle C. vare dog Rigslove, thi

Navnet brnges ogsaa om Uddrag af dem, Domme
efter dem osv. ; for at skaffe dem sterre An-
scelse fejedes de, med Folkets Indvilligelse, som
Tillaeg til de gseldende Leges. Deres Kilde er ofte

Romerretten. I bispelige Arkiver, i Klostrene

og ved Retterne dannedes efterhaanden Sam-
linger af C; Abbed Ansegis af Fontanella (S.

99) foranstaltede 827 en Samling, delt efter

gejstl. og verdslige Anliggender, som snart flk

officiel Gyldighed. En beremt, sterre C.-Sam-
ling (fra 840—47) var Diakonen Benedict (Bene-
dictus Levita) fra Mainz's (S. 256), der inde-

holder talrige Forfalskninger med samme Ten-
dens som Pseudo-Isidor (trykte i Pertz, Mon.
Germ. hist). — Saerligc C. ere de saakaldte

Capitala el. Capitularia episcoporum, der sam-
menstilledes som Norm for kirkelig Disciplin

af enkelte Bisper ud af aeldre Samlinger til

deres Stifts Tarv. Kilderne vare i Reglen Pro-

vinssynoders Beslutninger, og de kunne jsevn-

stilles med nyere Synodalstatuter. De ere yngre
end de kongelige C; Samlinger foranstaltede

f. E. Herard af Tours (858), Riculf af Soissons

(889). Historisk Betydning flk de C, der tillegges

frkebiskop Angilram af Metz (S. 91), men de
ere en senere Forfalskning i Forbindelse med
Pseudo-Isidors Bedragerier. En anden beremt
Samling bar Martin af Bragas Navn ; den inde-

holdt bl. a. vigtige (til Dels gr.) Bestemmelser
om Klerikeres Pligter og Forbold til Lsgfolk,

og den gik med Hispana over i Pseudo-Isidor

for sluttelig at faa almindelig Gyldighed. I Eng-
land fandtes C, der gik under Theodores af

Canterburys beremte Navn. J. O. A.

Cappa kaldes i Vulgaerlatin den kappefor-

mede Overklcedning, der svarede til den antike

patnula og anlagdes paa Rejser, eller naar det

regnede. Den var forsynet med en Kabuds og
kaldtes derfor ogsaa cuculla. Efter den be-
remte Biskop Martin af Tours's C, som de
franske Konger bevarede som Relikvie, flk

deres Huskirke Navnet eapella, Kapel. Fra
at rare brugt af alle gik C. i Lebet af Mid-
delalderen over til udelukkende at blive brugt
af K.s Tjenere; den forarbejdedes da af flnt

Stof, flk en pragtfnld Udstyrelse og blev et

specielt liturgisk Kkedningsstykke ved Alter-

tjenesten. Navnet pluviale minder dog stadig

om den oprindelige Bestemmelse; den kaldes

ogsaa Korkaabe, Regelsekappe osv. C. magna
kaldes den jEreskappe, som Kardinaler, Bisper,

rom. Prelater og visse Medlemmer af Kapitler

bsere. Kardinalernes er af hejred Silke, Ka-
budsen er om Vinteren indvendig foret med
Hermelin. Bispers og Domherrers C. er violet

(Uld eller Silke), Kabudsen foret med rodt

Silke, om Vinteren med Pelsvserk. Happen
ender i et Slseb (caada), som bsres af en cau-
datarius; Domherrerne btere det dog sammen-
rullet over Armen. Fra C. stammer ogsaa den
prost. Bispekaabe (se Khedning, gejstlig).

J. O. A.

Cappacinl, Francesco, se Capaccini.

Cappel (Cappellus) var Navnet paa en be-

remt Familie, der har givet Frankrig fl. Lterde

og Statsmtend. Stamfaderen, Jacques C. I,

arbejdede under Frans I i Statens Tjeneste

og blev Generaladvokat ved Pariser-Parlamen-

tet. Han dede 1541. — Hans Sen, Louis C.

de Moniambert (Ludovicus Cappellus), fedt

i Paris 15. Jan. 1534, studerede oprindelig

Retsvidenskab i Bordeaux, men overtog senere

en Lterestol i Greesk der. Han gik over til

den ref. K. og rejste derpaa til Geneve for at

studere Teol. og lere Calvin at kende. 1560

vendte han tilbage til Paris, og det er sand-

synligt, at hans Konfessionsfseller for en Del

kunne takke ham for Udstedelsen af Tolerance-

ediktet i St. Germain (17. Jan. 1562). Kort

efter blev han Pnest i Meaux, derpaa i Anvers

og Clermont, men efter Bariholomieus-Natten

(1572) maatte han sege Ly i Sedan. Senere
rejste han til Tyskland for at skaffe de fr.

Protestanter Hjselp fra de tyske Fyrster. Vil-

helm af Oranien udnarvntc ham til Prof, i

Teol. ved det nys oprettede Universitet i Lei-

den, og da det begyndte sin Virksomhed (8.

Febr. 1575), holdt han Indvielsestalen. Allerede

nteste Aar vendte han dog tilbage til Frankrig,

blev ferst Hserpnest i den ref. Hier, siden

Prof, i Sedan, og 6. Jan. 1586 endte han sit,

paa Grand af Borgerkrigcne, saa stormfulde
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Liv. — Louis C.s Broder, Jacques C. II,

Herre til Godset le Tilloi, var Parlamentsraad
i Rennes, men mistede sit Embede, da ban
traadte over til den ref. K. En Tidlang boede
han paa sin Ejendom, indtil Liguens Msend
fordrev ham derfra. Saa sogte han Tilflugt

hos Broderen i Sedan, og der dode han, efter

et uroligt Liv, 20. Maj 1586. Hans Enke fik

le Tilloi tilbage mod at gaa over til Romerk.,
men hun dode kort efter i Fortvivlelse over
dette Skridt. — Jacques C. den yngres seldste

Son, Jacques C. Ill, f. 1570, opholdt sig,

efter at have studeret Teol. i Sedan, i fl. Aar
paa lc Tilloi, hvor han holdt ref. Gudstje-

neste. Turennc kaldte ham 1599 til Sedan
som Prrest og Prof. 1 Hebraisk; 1610 blev han
Prof, i Teol. Han bar skrevet en Israels Hi-
storic og fl. ekseget. Skrifter. Han dode 7. Sept.

1624. — Louis C. II, Sen af Jacques C. II

og yngre Broder til Jacques C. Ill, blev fodt

15. Okt. 1585 og fulgte 1599 med Broderen
til Sedan for at studere Teol. der. 1609 sendte
den ref. Menighed i Bordeaux, paa John Ca-
meras Anbefaling, den lovende unge Mand til

England, hvor han navnlig opholdt sig i Ox-
ford, og efter 4 Aars Fravserelse blev Louis
C. 1613 Prof, i Hebr., og 1615—18 tillige

Pnest i Saumur. 1621 maatte han paa Grand
af Krigsuroligheder flygte til sin Broder i

Sedan, men 1624 vendte han tilbage til Sau-
mur, blev 1626 Prof, i Teol. der, og virkede
som saadan, ved Siden af Moise Amyraut og
Josu6 de la Place. Han dode 18. Juni 1658.

Han havde den Sorg, at hans seldste Sen,
Jean C, gik over til dcn'rom. K. og blev
en af Oratoriets Preester. Louis C. II var
i Besiddelse af stor Leerddom og frygtles

Kaerlighed til Sandheden. Om hans Strid med
Buxtorf om den hebr. Punktations eftertal-

mudiske Oprindelse se S. 425. C. segte, som
navnlig Elias Levita (d. 1549) for bam, at

godtgere, at den hebr. Punktation i det gl. T.

hverken stammedc fra Mose, Esra eller den
store Synagoge, men fra senere jodiske Lserde.

Denne Paastand beviste han med stor Omhu
og Grundighed i det beremte Skrift: Arcanum
punctationis revelation, som L. C.s Ven, Erpe-
nius i Leiden, ferste Gang udgav 1624, uden
at naevne Forf.s Navn. Blandt hans andre
Skrifter maa maerkes hans beremte Critica

sacra, der paa Grand af mange Genvordig-
beder forst udkom 1650 i Paris; Diatriba de
veris el antiqvis Hebrceornm Uteri* (Amstcrd.
1645), saint en Af handling om Nadverens lnd-

stiftelse, begge rettede mod den yngre Buxtorf.

Fl. af disse Skrifter modte stark Modsigelse
fra Protestanternes Side, ford! man mente, at

C.s Resultater rokkede ved den protest. Opfat-
telse af Biblens normative Betydning. — Louis
C. Il.syngste Sen, Jacques C. IV, f. 14. Aug.
1639. blev allerede i en Alder af 18 Aar Prof,

i Hebr. i Saumur. Efter Ophtevelsen af det
nantiske Edikt (1685) flygtede han til England.
Han dede i Nserh. af London 1722.

Cappellari, Manro, se Gregor XVI.
Caprara, Giovanni Battista, Kardinal, f. i

Bologna 29. Maj 1733, blev 1758 Vice-Legat i

Ravenna, senere Nuntius i K61n og Luzern og
Gesandt i Wien. 1792 rakte Pius VI ham
Kardinalhatten ; Pius VII udnsevnte ham til

Biskop af Jesi og sendte ham som legatas a
latere til Paris, da Konkordatet med Bonaparte
skulde afsluttes. Til Len for hans Arbejde
for denne Sag udnaevnte Bonaparte ham til

Biskop i Milano, og 1805 velsignede C. den
lombardiske Jeemkronc, fer Bonaparte satte

den paa sit Hoved. Lidt efter lidt kom C.
helt i Napoleons Void og blev saa stserkt blaen-

det af den store Kejser, at han stundum
glemte, hvad han skyldte K. Han dede i

Paris 21. Jul! 1810.

Capreolns, Johannes, beromt Skolastiker,

haedret med Navnet Thomistarum princeps, til—

herte Dominikanerordenen og har rimeligvis af-

lagt Loftet i Dominikanerkonventet i Rodez i De-
partementet Aveyron. Han var fra 1409 Lte-

rer i Paris og skal vsere dod 6. April 1444.

Han har skrevet et stort Vserk til Forsvar for

Thomas fra Aqvinos Teologi, der oftere er op-
trykt (saal. i Venezia 1589 i 4 Bd. i Folio).

Capucinerordenen (ordo fratrum minorum St.

Francisci Capucinorum) voksede paa Rcforma-
tionstiden frem af Fransiskaner-Observanternes
Lejr. Da Leo X (1517) deflnitivt skiltc disse

fra Conventualerne, berskede der blandt Obser-
vanterne delte Meninger om Tilstnekkeligbeden
af de opnaaede Resultater. 1525 fandt saa-

ledes Pater Matteo fra Bassi (d. 1552) Ob-
servanternes Liv for slapt. Han vidste ogsaa.

at Frans havde baaret Skseg og en Kutte med
Kabuds (capuccio). Hans Forslag om at felge

Frans paa disse Punkter vandt dog ikke Bi-

fald i hans Kloster (Montefalco i Uinbrien),

men da han fremstillede sig for Clemens VII
i den forbedrede Dragt, flk han pavelig Til-

ladelse til at btere den, ja til at leve som Ene-
boer og pnedike overalt. 1526 lod imidlertid

Observant-Provinsialen ham fengslc som fra-

falden. Det vakte Rere, og da Matteo kom las,

sluttede mange sig til den asketiske Ivrer. En
Bulle (Religionis zelus, af 13. Juli 1528) stad-

faestede det nye Samlag, der vel ikke blev selv-

staendigt, men for at slippe for Observantcrnes
Vrede, stilledes under Conventualgeneralen.
C, hvis Navn (ital. : Cappuccini, Smaafolkene

med Kabuds) oprindelig var et Spottcnavn,
erhvervede sig ved ivrig >indre Mission' og
modig Pleje af pestsyge stor Folkeyndest,
og Gejstlige og Lacgfolk sluttede sig til den i

Maengde. 2 Aar efter Stiftelscn havde den 4
Klostre, og 1529 holdt den det 1. Generalkapitel
i Alvacina, hvor Stifteren valgtcs til General-
vikar (under Conventual-Generalen). Her god-
kendtes C.s ferste Konstitutioner (tendrede 1536
og 1575). Lesenet var den yderste Fattigdom,
baade for den enkelte, Klostret og hele Or-
denen, neje Iagttagelse af Frans's gl. Tigger-

ordensregel, bortset fra alle pavclige Dispensa-
tioner; selv alle til Livet nedvendige Ting maa
C. kun bruge, intet Forraad maa samles. En
Capuciner lever saalcdes efter Ordet >fra Haan-
den og i Munden< ; Penge maa han ikke rere.

Livet for de eremitskseggede Munke er helt

igennem strengt, Tugten haard, den brunc
Kutte med den paasyede spidse Kabuds grov.

Baeltet er et Reb, hvis Ende er en Svebe, der
ikke ber lades ubrugt. C.s Munke foretage

deres Missionsrejser til Fods, gaa altid barfodede
eller med Sandaler. I de tarveligt udstyrede
Klostre skulle de alvorligt arbejde paa den
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personlige Helliggerelse, med Undtagelse af faa

Timer iagttage streng Tavshed, neje lsese alle

Messer og overholde de gl. »Tider<, saaledes

at Nattebennerne ikke tor henltegges til Mor-
genen. Dcres Arbejde er cllers indre og ydre
Mission (Prtediken, Sjslesorg, Fattigpleje; Be-

luempelse af Protestantisme og Hedcnskab).
C.s Guard ianer, Kustoder og Provinsialer vtel-

ges paa 1 Aar, deres everste Lcder paa 3 Aar.

Den nye Orden syntes, trods dens Udbredelse
og Folkegunst, at have en ubeldig Stjerne. 1537
forlod dens Stifter Ordenen, hans Eftermand
blev udstodt, og den derpaa felgende General-

vikar (fra 1538), den talentfulde P. Bernardino
Ocbino (s. d. Art.) flygtede 1542 til Geneve og
blev Protestant Retten til at prtedike fra-

toges nu C, og Paul III ttenkte paa at ophseve
den. Hard. San Severino reddede C. til Held
for Romerk., der siden nseppe har baft en
mere, baade aandelig og legemlig, selvfornteg-

tende Hser til sin Raadighed. 1545 foretoges

en streng Undersegelse af den nye General-
vikars og hans Munkes Tro, hvorefter C. atter

iik Ret til at prtedike. 1573 flk de Lov til at

virke udenfor Italien, kom forst til Paris, 1578
til Barcelona, 1581 til Altdorf i Schweiz, 1594

til Innsbruck, 1600 til Mflnchen og snart havde
Kontrareformationen et Hjwlpekorps, der naaede
hen, hvor Jesuiterne vare for fine til at ar-

bejde. Endelig 1619 blev C. belt selvstsndig,

og Generalvikaren ophejet til General.

Paa Grand af C.s Mangier i social og viden-

skabelig Henseende har man kaldt den >Mun-
kenes Proletariat!, i alt Fald varc dens Munke
>Folkets Msendc. Dette har dog ikke forhin-

dret dem i at have Indflydelse paa de hojeste

Steder: de have vseret Venner og Raadgivere

for Verdens Stormtend, og adelige og fyrstelige

Personer have taget Kutten med Kabudsen
eller bejlet til den jEre at jordes i C.s knokkel-
smykkede Gravkteldere med den indviede Jord
fra det hi. Land og de bizart udstillede Ske-

letter (f. E. i Rom). C. roser sig af at have
givet K. 6 Kardinaler, 2 Patriarker, 11 Mrke-
bisper og o. 70 Bisper; og ikke mindre er det

store Antal, der har afslaaet disse Vserdigheder.

Dens saerlige Stolthed er dog 5 Helgener og ad-

skillige >salige«. — C. har ogsaa deltaget i Stor-

politiken. Generalen, d. hi. Lorenzo fra Brindisi,

gennemvandrede Italien, Tyskland og Spanien
som pavelig Gesandt og vandt 1601 de tyske Fyr-

ster for Krigen mod Tyrkerne. Som H«r-
prsester i Krigen baade mod Tyrker og Prote-

stanter have disse Munke udmserket sig. Den
omtalte General flk serefulde Saar ved Stuhl-

weissenburg, og P. Marco fra Aviano (d. 1699)

kappedes ikke blot som Asket og Undergarer
med selve d. hi. Frans, men opflammede ved
sine Ord de Kr. til den afgorende Kamp om
Wien 1683. 1571 sergede C. for Sjslesorgen

paa Flaaden, der sejrede ved Lepanto, og i Tysk-

land fulgte de Hserene under Trediveaarakrigen

og have bidraget meget til Sydtysklands Gen-
erobring for Rom. Schillers beromte Capuci-

ner i >Wallensteins Lager< giver et tro Billede

af Ordenens Virken — men ogsaa af dens
Virkemaade, thi ikke med Urette kaldes aand-
lese, men groft krydrede Folketaler for »Capuci-

naderc
C.s Hedningemission viser samme Uforsagt-

hed. Disse Munke fulgte Spanierne og Portugi-
serne til deres Besiddelser, og 1782 havde de 523
Missionsstationer ; den kr. Oplysning var vel

ofte ringe, men ikke til at foragte. Revolutio-

nen, der flk odelieggende Indflydelse paa C,
standsede imidlertid omtrent helt dens Mission.

1840 sporedes nyt Liv, og siden 1884, da Mis-
sionen stilledes direkte under Generalens Lc-

delse, har den taget nyt Opsving (deres Missions-
mark er ister Balkanhalvaen, Asien, Afrika og
Sydamerika; 1889: 168 Missionshuse, 282 Kir-

ker, 355 Missionterer, 241 Skoler, 26 Waisen-
huse).

C. har Ry for, i teol Henseende, som over-

hovedet m. H. til Kundskaber, at staa lavt.

Ordenen felte det selv, da den 1564 skabte et

lnstitut for sine Klerikere efter Jesuiternes Mon-
ster, og Generalkapitlet tog sig varrat af det.

Studietiden blev sat til 3 fllos. og 4 teol. Aar
(i Teol. blev Bonaventura deres Leder), og
Eksaminer indfertes paa jesuitisk Vis. C. tselier

2—3000 Skribenter, men, trods Laerddom maer-

kes her stserkt den aandelige Umyndighed, de
selv have fordomt sig til. C. deltog ikke blot

i Kampen mod Protestantismen, men saerlig

tvrede den mod Jansenisterne (C. J. Tricassi-

nus, d. 1681; G. de' Benedetti og O. Worst).

Blandt deres talrige asketiske Skribenter har
ister P. Procopius fra Templin (2617 Prtedi-

kener !) spillet Rolle. Som Vidnesbyrd om disse

Munkes Anseelse i Romerk. som Prtedikanter

staar det Faktum, at, da Paul IV (1555) ind-

farte Faste- og Adventspredikener ved Pave-
hoflet, kom Capucinere ofte til at beklede
denne iEresstilling, og siden 1743 er Predicatore

apostolico altid en Capuciner. Den bekendte
irske Maadeholdspredikant P. Mathew (d. 1856)

tilharte ogsaa C.

1775 naaede C. sit Hejdepunkt og talte 64
Provinser med 31,157 Medlemmer, men Revolu-
tionen og Ssekulariseringen i de rom.-kat. Lande
ramte den saa haardt, at den ntesten helt for-

svandt, og Fornyelsen har kun va?ret delvis.

1889 talte C. 536 Konventer, 100 Hospitier,

7852 Medlemmer (overvejende Antal Patres) i

2 apostol. Kommissariater og 50 Provinser.

Isaer i Tyskland have de siden Jesuiternes Ud-
jagelse haft Betydning. —
Capucinerinder i egentlig Forstand ere

de Clarisser, der felge Observansen og have
antaget C.s ydre Dragt og Konstitutioner (som
dog siden er tendret for dem). De stiftedes af

Maria Laurentia Longa i Napoli (1538) og
udbredte sig is«r i Italien (i Milano ved Carlo

Borromeo). Til dem horte den stigmatiserede

hi. Veronica Giuliani. Ogsaa regutaere kvinde-

lige Tertiariere have antaget C.s Konstitutioner

og kaldes popuhert Capucinerinder (Bullarium
Capuc. ved P. Michael a Tugio, 1—VII, Rom
1740—52, fortsat 1883 f.; Bibliotheca script.

Cap., begyndt 1680, fortsat til 1852; Geist des

hi. Franz ... in Lebensbildern aus d. Gesch. d.

Kapuzinerordens I—III, Augsb. 1876). J. O. A.

Caputiater (af caputium, Kabuds) var Navnet
paa et Parti af relig. Sviermere, der i Slutn.

af 12. Aarh. fra Egnen om Auxerre bredte sig

henimod den burgundiske Grtense. Man for-

talte, at Madonna 1182 havde vist sig for

Tammermanden Durand, medens han fteldcde

Ved i en Skov, og at hun havde givet ham en
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sala 1693 og dotlc 14. Apr. 1708. C. deltog

fra Hasten 1685 i Udarbejdelsen af Kirkeloven

af 1686, og var en af Modstanderne af den
saakaldte Svedbergske Psalmebog. O. A. —
2) Wilhelm C, finsk Pnest, f. 13. Aug. 1832
i Hvittis, blev Student i Abo 1856, praesteviet

1858, Kapellan i Jamijarvi 1865, 1875 Spr. i

Nastola, men dode 12. Nov. 1875 inden sin

Tiltrtedclse. Hans >Pyha Raamattu tarpeelli-

silla selityksilla varustettu« (1872—76) svarer

naermest til de af Mellin og Fjellstedt udgivne
Bibclvserker. Endvidere udgav C. >Kristillisia

Sanomia« a: kr. Tidcnde (1871—77) og et stort

Antal Overstettelser af Luthers, Monods og fleres

Skrifter samt 2 Sogncbeskrivelser. A. N.

Carlyle. 1) Thomas C, skotsk Moralist og
Historiker, f. i Ecclefcchan i Annandale i Syd-
Skotland 4. Decbr. 1795, voksede op i en fattig

Seceder-Menighed, livis faste Religiositet og
eaivinske Livssyn blev hans aandelige Livs

hlivende Grundlag. Han var bestandig ferst

og fremmest en troende Natur, en Overbevis-

ningens Mand, fuld af Inderlighed og Entusiasme,
men tillige af Stolthed og bidsk Kritik, og han
udledte disse Egenskaber fra sin Afstamning,
is«r fra sin Fader, en Murer af Bondestanden,
fra livem han ogsaa arvedc sin kraftige Fan-
tasi og sin fsngslende Tale. Som fattig Stu-

dent fik han i Edinburgh en tarvelig Universi-

tetsdannelse (Teologi og Jura) i Datidens ra-

tionalistiske Stil, fandt dog sterre Tilfredsstil-

lclse ved Matematik og Astronomi, hvori han
drev det temmelig vidt. Sin rigeste Ungdoms-
tid havde han (som Skolemester i Kirkcaldy,

fra 1816) under Samlivet med Edward Irving,

tier la:rte ham Aarhundredets Aandsliv og
Literatur at kende. Ved sit iEgteskab med
den tint dannede, humanistisk anlagte Jane
Welsh (1826) kom han i naermere Berering
med moderne Civilisation og blev saa velstil-

let, at han kunde leve for sine Studier og af
sin Pen. Han boede fornemmelig i London,
omgikkcs Ma?nd som Dickens og Stuart Mill

intimt og stod i livlig Brevveksling med Emer-
son, Varnhagen v. Ense, ja selv med Goethe,
som sattc ham meget hojt Skent stcdse op-
taget af store Arbejder og Interesser, var han
kun lidet lykkelig; navnlig efter Hustrucns
Dad (1866) tog hans morke Sindsstemning
Overhaand, og trods den staerke Tilslutning,

lian vandt, folte han sig i sin hoje Alderdom
meget ensom. Han dode 4. Febr. 1881.

C. oplevede i Virkcligheden 3 Aarhundreder

:

Puritanismens, Rationalismens og Ilomantikens
og Positivismens, og han foregcde sin Ople-
velse ved indtnengende Studier i disse Tids-
alderes Historic Navnlig svtermede han for

Cromwell og hans Tid, af hvilken han gav et

yderst levende Billede i sit af Datidens Aktstyk-
ker sammenfejede Vaerk: tetters and Speeches

of 01. Cromwell (1— II, 1845). Det 18. Aarh.
behandledc han i sin ildfulde og betagende
French Revolution (I—III, 1837), i rammende
Essays om Voltaire, Diderot o. a. samt i sit

stort anlagte Vasrk om Frederik II af Preus-
sen (I—VI, 1858—65). FuldsUendig hen-
revet af den tyske Romantik, treeugte han
ogsaa tilbunds i denne og forplantede den paa
mange Maader til England. Navnlig beundrede
hau Goethe og gik i saa hej Grad op i Fichtc,

at hans Tale ofte kun er en lkhedning af
Fichteske Tanker. Positivismen, som C. op-
levede paa nasrt Hold i Stuart Mill, forstod
han mindre godt, men med starste Interesse

omfattcde han de moderne Samfundsspergs-
maal, og mange tillaegge ham en hoj Rang som
Socialpolitiker.

Under sin Behandling af disse 3 eller 4 Pe-
rioder begynder C. med afgjort at forkaste
det 18. Aarh.s Rationalisme med dens Fortsart-

telse i Positivismen og vor Tids heie Nyttesans
og Mekanisme. Deisme og Utilitarianisme varc
ham lige saa forhadtc som den naive Tro paa
>Videnskaben<, paa Nationalekonomien og den
demokratiske Forfatning. Hverken Forstandens
Beregninger eller praktiske Institutioner kunne
skabc et lykkeligt Menneskeliv; ferst hvor
Hjertet kommer til sin Ret, begynder sandt
Liv, sand Virksomhed. Menneskets Frelse kom-
mer indenfra, beror paa hans Personlighed.

saaledes som enhver lean komme til at besidde
den, naar man vil stnebe efter Alvor, jEgthed
og Sandhed, vil vise Mod og Kraft, Retfaerdig-

hed og Barmhjertighed. Fremfor alt maa der
dog Tro til : den aerefrygtsfulde Bevidsthed om
Livets guddommelige Betydning, Overbevisnin-
gen om, at Verden forst og fremmest er Aand.
er uendelig, er retfterdig, kort sagt: bestaar i

Gud og ved Gud. Farst ved denne Tro ka»
man leve et fuldstaendigt Menneskeliv. >Tro
er Sjtelens Sundhed<. »Afan lives by belief*.

DettePersonlighedsideal harC. skildret i mang-
foldige Variationer i sin Bog om Heltene(1841),
tin ved en »HeIt< forstaar han just >en Mand,
hvis Sind er aabent for Livets guddomme-
lige Betydning* (On Heroes and Heroworship,
der handler om Dante og Shakespeare, Luther.
Knox, Rousseau, Napoleon o. 11.). Men navnlig
finder han det realiseret hos det 17. Aarh.s
Mnmd, og det er nu hans Id at lade den pu-
ritanske Tidsalders Krsefter komme hans eget

Aarhundrcde til Gode. Han ser en Mulighed
hcrfor i den tyske Romantiks Frembrud, idet

denne fjerncr det 18. Aarh.s Tankegang og
skaber den Uendelighedsbevidsthed, den Fo-
lclse for det mystiske og uudsigelige i Tilvse-

relsen, som er al Visdoms Begyndelse. >Om-
vcndelsen< fra rationalistisk Deisme og Egoisme
med dens Aandleshed og Sjsellashed til den
romantiske Grebetlied af det gudbesjaelede Uni-
vers og Menneskehedens Enhed i Gud har han
skildret i sit sjjelfulde og burleske Ungdoms-
skrift Sartor resartus (1834) — tildels en Af-

spejling af hans egne indre Oplevelser. Hau
najes imidlertid ikke med den religiose En-
tusiasme, men fordrer en udprseget Naeste-

kaerlighed, >AItruisme<. Livets Hemmelighed
er at opgive Hensynet til sig selv og leve helt

for andre (»hvad om Du opgav at viUe vsere

lykkelig og vaigte Velsignelse isteden?<). Denne
Sympati maa ytre sig praktisk, i ctisk Hand-
ling. Herved gaar C. ud over den ssedvanlige

Romantik og modes med Fichtes Morallaerc,

men erstatter dennes abstrakte Karakter med
engelsk Virkelighedssans og moderne praktisk
Strseben. Dels ved Paavirkning fra Fichte, dels

ved sine eaivinske Forudsaetninger kommer
C. stedse staerkcre ind paa at betragte Retfaer-

diglieden som Tiiverelsens Grundide, ikke
blot saaledes, at Gud ferst og fremmest be-
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stemmes som Rctfaerdighed, men saaledes
at Verdenshistorien i bogstaveligste Forstand
cr »Weltgericht«, er Guds retfaerdige Viljes

Aabenbarelser, en Konsekvensernes Straf over
alt uretficrdigt, udygtigt og forlorent (Eks.

:

den franske Revolution), ja Naturlovene selv

blive et Udtryk for Guds Vilje, som Menne-
skene skulle laere at erkende og at lystre.

Menneskets Pligt overfor Gud er Arbejde
(laborare est orare; the Gospel of Work). Ar-
bejde er selvhengivende Virksomhed, Egois-

raens praktiske Overvindelse; for Sagen, for

Menneskebeden, for Evigheden — ikke for os
selv — udferes virkeligt Arbejde. Arbejdets Op-
gave er Erkendelse og Betvingelse af Naturen
(at ikke den skal betvinge os), Bebyggelse af
Kloden. Dette Arbejde kan kun udferes af et

arbejdende Sam fund, som lever i indbyrdes
Selvhengivelse alle for den samme Sag, den
samme ldi (> positive Tider<); en saadan Selv-

overvindelse kan imidlertid kun fuldbyrdes i

Kraft af Tro paa, at et saadant arbejdende
Samliv er Guds Vilje, er Virkeliggorelsen af

bans Verdensplan (saaledes som ogsaa Histo-

rien laerer os det). Til en saadan Tro komme
Menneskene dog kun ved at opdrages eller

ledes dertil af SUegtens Stormaend (heroes), dcr

ere i Besiddelse af al vaesentlig Indsigt. Disse

ber ogsaa vaere Folkenes politiske Ledere,

det Dygtighedsaristokrati, som bor aflese Oemo-
kratiets nuvaerende forkastelige Former; ved de-

res Virksomhed som Arbejdsforere ville Dygtig-

hederne tiUige give Arbejdersporgsmaalene en
retfterdig Leaning. Den almindelige Forudsaet-

ning for at det hele kan komme i Gang cr

imidlertid hver enkclts Erkendelse af den per-

sonlige ^Kgtheds og Alvors Betydning og nans
Tro paa Guds Vilje. Det vil Religionen for-

kynde under Kirke live t med dets samfunds-
dannende Kraft, dets Tale og dets Kultus.

Kultus er forKirken, hvad Barken erforTneet:
en levendegerende Iklaedning, og det tavse

Symbol er tidt mere talende end den lydelig-

ste Forkyndelse. Dog maa Symbolerne, ogsaa
Trossaetningernes Symboler, kunne forandre

sig med Tidernes Udvikling; overhovedet kan
Troslivet kun trives, hvor der er fuld Tros-

fribed. >De trocndes Samfund er Samfundet
af dem, der tro, ikke af dem, der tro det

samme«. >Tro er ikke de mange Saetninger,

vi maa tvinge os til at tro, men de faa Sand-
heder, vi ikke kunne lade vaere at tro paa«.
— C. ansaa sin Verdensanskuelse for Kristen-

dommens egentlige Indhold; nogen kirkelig

eller konfessionel Krdm. bekendte han imidler-

tid ikke, men stedse var dog the worship of sor-

row, som han kaldte Krdm., i hans 0jne Li-

vets hojeste Helligdom og dybeste Hemmelig-
hed (sorrow her at forstaa som den aedle Sjaels

ideale Lidelser).

Sin afsluttede Tankegang har C. nedlagt i

sine senere Skrifter: Past and Present (1843),

Later Dags Pamphlets (1850), Life of John
Sterling og i mange af hans snart historiske,

snart polemiske Essays (I—IV, 1840). Forst
ved Studiet af disse Skrifter selv kan man
faa Indtryk af C.s Betydning. Hans lcvcndc
Skildring af alt, hvad han taler om, det maeg-

tige Sprog, han ferer, snart profetisk laftende,

formanende, varslendc, snart omt betagendc,

nu bidsk angribende, nu vittigt haanende —
fremfor alt dog hans store Karakter, hans
dybe Livsalvor, hans Kaerlighed til alt aegte

menneskeligt og hans kraftige Indignation over
enhver Form af Usselhed — har gjort ham
ikke alene til en af Englauds storste Skriben-
ter, men til en af den modei-ne engelsktaleudc
Verdens raest indflydelsesrige Opdragere ; hans
Skrifters overordentlige Udbredelse borger for

den Betydning, man just i vore Dagc til-

laegger hans Forfatterskab. — Den biografiske

Hovedkilde er, foruden C.s egne Reminiscenses
(I—II, 1881) og hans talrige Brevsamlinger,
Froude's (tovrigt ret indiskretc og til Dels for-

tegnede) T. C, History of the first 40 years of
his life (I—II 1882) og T. C, Hist, of his life

in London (1884). Af mindre Biografier er
Nicoll's engelske (1881) at anbefale. Saerdeles

god Forstaaelse af C.s Tankegang giver Schulze
Gavernitz, C.s Stellung zu Chrth. und Revolu-
tion (1891); om C.s Religion: E. Flugel, C.s relig.

u. sittl. Entwickl. (Disp. Lpz.1891). God Biografi

med mange tneffendc Citater: Troye, T. C, hans
Liv og Vaerk (Bergen 1889). Karakteristiker af
Hallen Lindgreen (Nord. Tidsskr. 1895) og Edv.
Lehmann (Tilskueren 1895). E. L. — 2) Thomas
C, Apostel i den kat-ap. Menighed, blcv fedt i

Kings Grange i Kirkcudbrightshire 17. Juli 1830
og opdragcn i Annan Skole sammcn med Edward
Irving. Han studerede i Edinburgh og bc-

gyndte allerede 1824 en juridisk Virksomhed.
S. A. arvede han Barontitlen efter John C. af

Torthorwald. 1827 udgav han et apologetisk

Skrift, 1829 en Afhandling om Kristi sande
Menneskenatur, og i Row-Sagen (S. 466) var

han J. M. Campbells Advokat. Han sluttede

sig til Irving og blev 1835 udpeget til at vaere

den kat.-ap. Menigheds niende Apostel. Der-

paa opgav han sin Sagferervirksomhed og tog

Bolig i Albury. 1838 blev >Simeons Stamme<
(Preussen og Nord-Tyskland) tildelt ham, og
som >Nord-Tysklands Apostel< faerdedes han
meget i denne Del af Europa. Blandt dc
Adepter, han vandt, maa man isaer naevne H.

W. I. Thiersch og Charles J. T. Bohm. 1845
skrev ban : The Moral Phenomena of Germany
(overs, paa Tysk), der gjorde et vist Indtryk

paa Friedrich Wilhelm IV. T. C. dode i Al-

bury 28. Jan. 1855. En samlet Udg. af hans
Skrifter udkom i London 1878.

Carnesecchi, Pietro, protest. Martyr, til-

horte ved Fodselcn en anset fiorentinsk Fa-

milie. Under Pave Clemens VII, til hvem han
stod i personligt Forhold, var han pavelig Se-

kretaer og Protonotar; under Paul III blev han
(1540—41) paavirket af de reformatorisk sin-

dede Kredse i Napoli, Viterbo, Firenze, Padova
og Venezia. 1546 staevnede Inkvisitionen ham
til Rom, men han blev frikendt. 1559 blev

han atter kaldet til Rom, og da han ikke

fulgte Staevningen, blev han demt som Kaetter.

Pius IV gav ham imidlertid senere Tilladelse

til at forsvare sig i Rom, og ogsaa dengang
blev han frikendt. Men under Pius V blev

Processen imod ham taget op paany. Her-

tug Cosimo II af Firenze udleverede ham
til den rom. Inkvisition, og efter at vaere

kendt skyldig i 34 kaetterske Paastande blev

han haengt og brandt 3. Okt. 1567. Han
har ikke efterladt sig Skrifter (R. Gibbings,
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Report of the Trial and Martyrdom of P. C,
Dublin 1856).

Carpenter, William Boyd, cng. Biskop,

fedtes i Liverpool 26. Marts 1841. 1865 blev

han praesteviet, 1879 Kapellan hos Biskoppen
af London og en af Dronningens jEreskapella-

ner, 1882 Kannik i Windsor, 1883 Kapellan

bos Dronningen og 1884 Biskop af Bipon.

1886 var han President for den kirkl. Kongres
i Wakefield, 1887 boldt han Bampton-Forehes-
ningerne (Permanent Elements of Religion);

1895 holdt han pastoralteol. Forelesninger i

Cambridge (Lectures on Preaching). 1878 havde
han holdt Hulsean-Forehesninger (Witness of
the Heart to Christ), 1879 skrevet Fortolkn.

til Joh. Aab. i Biskop Ellicotts Bibehwrk. W.
B. C. regnes for at vsere en af Englands sterste

Praedikanter, og han nyder i hej Grad Dron-
ning Victorias Yndest. I Overhuset har han
ofte taget Del i Forhandlingerue, saaledes under
Dreftelsen af Home Rule.

Carpzow. Blandt Medlemmerne af denne
beremte sachsiske, oprindelig fra Spanien ind-

vandrede, Familie, der har spillet en frem-

trsedende Rolle i protest. Videnskab og Kirke-

liv, kan maerkes: 1) Benedict C„ Son af Prof,

jur. Benedict C. i Wittenberg, f. 1595. Han
virkede som kurfyrstelig Raad i Dresden, Prof,

jur. i Leipzig og dcrefter atter i Dresden som
Gehejmeraad; d. i Leipzig 1666. Hans Juris-

prudentia eccl. s. consistorialis (1645 o. oftere)

liar haft stor lndfiydelse paa de kirkl. Forh.s

Ordning red dens Begrundelse ai Episkopalsyste-

met Skont C.s kriminelie Teorier taltc Tor-

turens, Dedsstraffencs og Hekseprocessernes Sag,

var han med Grund hojagtet for sin personlige

Fromhed og sin Kaerlighed til Biblen. — 2) Jo-

hann Benedict C. I, foregaaendes Broder, f.

1607, 1633 Praest i Leipzig, 1643 ekstraord.,

1646 ord. Prof, i Teol. ssteds, d. 1657, har isser

vundet Berammelse ved sin Isagoge in libros

eccl. luth. sgmbolicos (udg. efter hans Dod
1665); ogsaa hans dogmat. System (1—2, Leipz.

1653) grundfsstede hans Ry for Lsrddom.
Hans Vejledninger i Prsedikekunsten indledede

den tomme retoriske Metodes Herredemme. —
3) Johann Benedict C. II, Son af foregaaende,

f. 1639, var ister en grundig Orientalist, Elev
af Buxtorf i Basel. 1662 blev han Pnest i

Leipzig, 1665 Prof, i Moral, 1668 i Hebr.,
1674 iErkediakon ved Thomaskirken, 1679
Sognepr., 1684 Prof, theol., d. 1699. Han har
bearbejdet og udgivet rabbinske Skrifter samt
Raymundus's beramte Pugio fldei (1687),

hans Sen udgav hans udmsrkede Collegium
rabbino-biblicum til Ruts Bog (1703). C.s

videnskabelige Virksomhed kolliderede dog
stadig med hans prsestelige, der tog hans
vaesentligste Tid. Han var en stiv ortodoks
Mand, der ivrigt beksempcde de opdukkende
Pietister, isrer siden Francke 1689 begyndte
sine collegia biblica, og han fik de pietistiske

Forsamlinger forbudte. Thomasius haanede
ham staerkt og bebrejdede ham isa?r hans
Tilsidessttelse af Eksegesen; den kunstferdige
Retorik var nemlig et og alt for C. paa Prae-

dikestolen. — 4) Samuel Benedict C, Bro-
der til foregaaende, f. 1647, fik ved Syn-
kretistfjenden Abr. Calovs Hjielp 1671 et Pro-
fessorat i Poesi i Wittenberg; 1674 kom han

som 3. Hofprsest til Dresden, og 1692 blev
han Speiiers Efterfelger som Oberhofprediger:
d. 1707. Han stod i Begyndelsen venlig over-
for Spener, men da Broderen begyndte sin

Pietistforfolgelse, gjorde C. fselles Sag med ham.
1677 skrev han mod Jesuiten Jakob Mansen.
— 5) Johann Gottlob C, foregaaendes San, f.

1679, kom, efterat have virket som Gesandt-
skabsprast i England og Holland, 1704 som
Diakon til Dresden, 1708 til Leipzig; her holdt
han laerde Foretesninger over orientalske Sprog
og bibelsk Arkreologi og fik omsider et Profes-

sorat i orientalske Sprog og gltestl. Teologi

(1719 ordinarius), 1730 blev han Superintendent
i Lubeck, hvor han dede 1767. Han er den
mest fremragende Lterde i Familien og har
bidraget meget til Udviklingen af den bibelske

Indledningsvidenskab. Som Faedrenearv havde
han mod taget yderst konservative Anskuelser.

han fastholder den bogstavelige Inspiration

osv.; men hans Metode har brudt Vej for den
historiske Skriftkritik (Introductio in libros V. T..

Leipz. 1714—21 og oftere; Critica sacra V. T.,

1—3, Leipz. 1728; Apparatus hist.-crit. anti-

quitatum s. cod., Leipz. 1748, en hel bibelsk

Arkieologl). Han optraadte mod Pietismen o#

mod Brodremenigheden (Rcl.-Untersuchung d.

b6hm. u. mahr. Brttder, Lpz. 1742). — 6) Jo-
hann Benedict C. IV, Sen af J. B. C. HI.

Prof, og Praest i Leipzig, blev fodt 1720 og ud-

msrkede sig tidlig som Filosof. 1747 blev

han Prof. phil. i Leipzig, 1748 Prof, i Gnesk
i Helmstadt, 1749 tillige i Teol., 1759 fik han
Abbediet Kdnigsluttcr, hvor han dede 1803.

Ogsaa han holdt, trods sit Discipelforhold til

Eraesti, de konservative Overleveringer hojt

og forsvarede 1768 i Liber doctrinatis theol.

purioris de symbolske Begers Lsere imod Tel-

lers Teologi. Som de fleste andre af Familien
havde han gode hebr. Kundskaber, og hans
eksegetiske Behandling af N. T. var fortjenst-

fuld. J. O. A.
Carranza, Bartolome' de, spansk iErkebiskop.

blev fedt i Miranda i Navarro 1503. Efter at

have studeret skolastisk Filos. traadte han
1520 ind i Dominikaner-Ordenen, og han blev

snart en af denne Ordens beremte Lsrerc. 1

en Rtekke af Aar var han Laesemester i sin

Ordens Kloster i Valladolid, Medlem af Inkvi-

sitionen og Festprsedikant ved Autodafeerne.

Karl V tilbod ham Bisped. i Perus Hovedstad
Cusco, men C. frabad sig det. Derimod var

han den ene af Kejserens Teologer paa Kon-
ciliet i Trient (1546—48), og der optraadte

han med stor Iver for kirkeiig Tugt, navnlig

for Biskoppernes Residenspligt. Efter Hjem-
komsten fra Trient blev han Prior, senere
Provinsial, og 1551—52 var ban atter til Stedc
paa Konciliet. 1554 fulgte han med Infanten

Filip og Maria (den blodige) til England, og
med deres Hjtelp modarbejdede han af al Kraft
Protestantismen d£r. 1557 gjorde Filip II C.

til iErkebiskop af Toledo, men i denne Stilling

fik han en haard Stand. Han rakte Karl V
Dedssakramenterne, men kort efter aabnede
hans Fjender og Misundere, med Storinkvisitoren
Valdes og Melchor Cano (se S. 469) i Spidsen.
stsrke Angreb paa hans 1558 udgivne Comen-
tario* sobre el Catecismo cristiano (om Troen.
Budene, Sakramenterne og de gode Geruinger'
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og man udspredte det Rygte, at Karl V ikke
var ded som god Katolik. Melchor Cano mis-
billigede overhovedet Offentliggorelsenafspanske
Beger ran religiose Sporgsmaal og fandt i C.s

Bog 14 helt kcetterske (luth.) Ssetninger og 36,

som smagte af Ktetteri. Straks efter Udgivel-

sen blev derfor C.s Bog forbudt af Inkvisi-

tioneu, og 1559 blev Forf. kastet i et haardt
Faengsel 1 Valladolid. Konciliet, der 1562
paany traadte sammen 1 Trient, tog sig af

bans Sag, og Pius IV sendte en overordentiig
Nuntius til Spanien for at forlange den fangne
jErkebiskop ndleveret. Filip II felte sin konge-
lige Suvenenetet krsenket ved Pavens Op-
treden i denne Sag; og forst 1567 blev C.

sendt til Rom. Derpaa blev der i Rom indr

ledet en langvarig Proces imod ham, og 14.

April 1576 maatte han i Gregor XIII's Naer-

vaerelse afsvaerge 16 misttenkelige Saetninger og
love forelobig at bo 5 Aar i Dominikanerklostret
i Veyano og i den Tid give Afkald paa sit

arkebiskoppelige Embede. Derpaa blev han
fort til Klostret Maria sopra Minerva, og der
dode han kort efter (2. Maj 1576). Paa sit

Dsdsleje erklsrede han, at han aldrig havde
Uert noget Kcetteri, at han underkastede sig

Paven og tilgav sine Fjcnder. Paa hans Grav
i Maria sopra Minerva staar der en Grav-
skrift, som priser hans Lierddom og Veltalen-
hed, hans Beskedenhed i Lykken og hans
Taalmodighed i Ulykken.
Carrasco, Antonio, spansk Protestant, f. i

Malaga 1843, blev som ganske ungt Menneske
indviklet i Matamoros's Proces (se d. Art) og
holdt i Fangsel i fl. Aar. Efter sin Frigivelse

(1862), opholdt han sig i Geneve, indtil de
polit. Forh. i Spanien gjorde ham det muligt
at vende lijem (1867). Da han var vendt til-

bage til Spanien, blev han evangelsk Priest i

Madrid og udgav Tidsskriftet La Luz (Lyset).

1873 var han til Stede ved den evgl. Alliances

Mode i New York, men paa Hjemrejscn for-

liste han.
Carstenins. 1) Henrik C, finsk Biskop, f.

22. Maj 1612 i Helsingfors, besogte Katedral-
skolen i Abo og praesteviedes 1632. Efter at

have studeret i Tyskland blev han Kapellan i

Abo 1635 og Spr. i Borga 1639. 1653 pro-
moveredes han til Mag. phil. i Abo, blev 1669
Spr. i Viborg og 1679 Biskop ssteds. Hans
Krsefter vare dog saa nedbrudtc, at han alle-

rede 1681 fik en Efterfolger (Petrus Bang), og
6. Maj 1683 dode han. Af hans mange Lej-

ligheds- og Ligtaler maa nievnes >Tacksajclscs

predikan for freden med Danmark< (Abo 1646);
hans tCantio Cggnea Christi, thet ar Jesu
Christi svanesang< (Stockh. 1656) er udkommet
i 5 Oplag (sidst 1849) paa Sv. og 1667 tillige

paa Finsk. — 2) Petrus C, finsk Domprovst,
foregaaendes Sen, f. 1646 (?), studerede i Abo
1665 og i Upsala 1669 og blev Mag. i Rostock.
1672 blev han Lektor i Fysik og Logik og
siden i Hebr. og Grask ved Gymnasiet i Vi-

borg; 1676 Spr. i Nycnskans, 1683 Domprovst
i Viborg. Med megen /Ergerrighed strrebte C.

efter at blive Biskop i Viborg, og da han
blev forbigaaet 1696, sogtc han i det mindste
at skaffe sig Doktorgraden og ansogte derom
ved Jubelfesten 1693 hos Kongen, men da han
var daarlig anskrevet paa hojeste Sted, fordi

Kirke-Leksikon for Norden. I.

han ulovligt havde sammenviet Personer, fik

han det Svar, at han enten maatte underkaste
sig den akademiske Prove eller vente til Jubel-

festen 1793! Han fornyede siden sin Ansog-
ning med samme Resultat. Ved Bispevalget

1705 fik han de fleste Stemmer, men blev

paany forbigaaet. Han dode under Viborgs
Belejring 14. Maj 1710. — C. udgav en Skole-

komedie >Thet himmelske consistorium< (Sth.

1674), som under hans Ledelse opfortes af

Disciple 1674 paa Viborg Slot; endvidere Lig-

predikener og Introduktionstaler. A. N.

Carstensen, Niels Frederik, Frimenigheds-
prasst, er fodt i Kbhvn 16. Febr. 1834. Korst

tilhorte han Brodremenigheden i Kristiania,

senere gik han over til Metodismen. Han
ordineredes 1875 i Kristiania som Diakon i

den metodistisk-biskoppelige Kirke og blev

1877 i Horten beskikket til iEldste i samme
Kirke. Han kom derefter til Kbhvn, hvor han
bred med Metodismen og en Tidlaug sluttede

sig til Grunnets Frimenighed. Derpaa var han
Pra?st for en Frimenighed, der samledes i >St.

Luthers Kirke* (nu Betlehemskirken) i Blaa-

gaardsgade. Siden har han henlagt sin Virk-

somhed til >Herrens Kirke « paa Kong Georgs
Vej og er nu Forstander for en Frimenighed,
der nsegter Lteren om Kodets Opstandelse. C.

udgav 1884 et udforligt Skrift om sin Vrang-
leere: >Den christne Kirkes og Biblens La;re

om Livet efter Doden< og sogte ved Meder
rundt om 1 de danske Provinser at vinde Til-

haengere. Senest (1897) har han udsendt et

Skrift >Sande Guds Vidnesbyrd. Ny Testa-

mentet<, hvorom han i Forordet siger, at det

er fremkommet ved Aabenbaring af Kristus,

som personlig har aabenbaret sig for ham og
i lsengere Tid undervist ham. C. mener der-

for at vaere i Stand til at paavise de regte og
de usgte Bestanddele af N. T. I den sidste

Tid er han ofte optraadt som fungerende Prtest

ved Ligbricndinger. A. J.

Cartesius, se Descartes.

Carthago, den beromte Oldtidsby paa Afrikas

Nordkyst i det nuvjerende Tunis, var en gl.

fonikisk Koloni (Karkedon), der 146 f. Kr. ode-

lagdes af Romerne. Hadet til Hannibals far-

lige Hjemsted bevirkede vel, at den Colonia

Junonia, som anlagdes paa Ruinerne, officielt

nedlagdes og derefter forte en hojst beskeden
Tilvserelse, men da Augustus tog sig af den,

opnaaede Byen som C. nova atter historisk

Betydning og blev, som Hovedstad i det pro-

konsulariske Afrika, et militsert, retsligt og
okonomisk Knudepunkt for Verdenslivet ved
Middelhavet. Blandt C.s halve Million Indb.

predikedes Evangeliet tidlig, formcntlig fra

Rom. I alt Fald horer C. og dens Provins,

den nordvestafrikanske K., trods Blandin-

gen af fonikisk Lidenskabelighed med rom. Sans

for Individuality og selvstsendig Retsordning,

afgjort til den vesterlandske, latinske K. Den
har dog spillet en sterdeles selvstsendig Rolle

og gennem sine beromte Lsrere givet Europa
betydelige Tilskud af aandeligt Liv.

Da Menigheden traadte frem i Historien i

Slutn. af 2. Aarh., var Krdm. allerede udbredt

i hele Africa propria, og 256 kunde endog 71

Bisper samles til en Synode i C. Talrige Mar-

tyrer forherligede K. under Forfolgelserne (202

31
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Perpetua og Felicitas, 258 Cyprian), men siden

Decius's Forfelgelse var Sporgsmaalet om de
frafaldnes Genoptagelse i K. bleven saerlig braen-

dende her (se Art. Cyprian og Lapsi). Tanken
om K.s ydre Hellighed vilde mange af de nord-

afr. Kristne ikke slippe, trods den offlcielle

K.s Indrommelser, og den ene store Spaltning

paa dette Spergsmaal afleste den anden (se

Montanisme, Novatianisme og Donatisme). Skis-

matiske Tertullianister fandtes endnu i C. i 5.

Aarh., og Donatismen (311—415) delte ligefrem

Provinsen i 2 omtrent lige store Lejre.

Provinsens aandelige Stormaond ere Presbyte-

ren Tertullian fra C. (d. o. 220, Montanist),

Biskop Cyprian af C. (d. 258) og Biskop Augu-
stin af Hippo (d. 430). De have bidraget vae-

sentlig til Udformningen af det latinske kirkl.

Sprog. Trods teol. Forskelligheder staa de
med afgjort failles praktisk Tendens ; dog danne
den sidstes Spekulationer Overgangen mellem
0stens og Vestens Krdmsopfattelse. Paa hele

Vesten har bans teol., soteriologiske og kirkl.

Opfattelse sat sit Prffig. I anden Riekke komme
Forfattere eller Kirkestyrere som Minucins
Felix, Commodian, Arnobius, Optatus fra Milevi,

Donatus d. St., Fulgentius fra Ruspe, Repara-
tus, Fulgentius Ferrandus, Facundus fra Her-
miana og Junilius.

G.s Biskop kom i Tidens Lob til at udove en
Slags Patriarkret over de andre Provinser, Mauri

-

tanien og Nuraidien, men i disse selv fastholdt

man, modsat Orientens Metropolitanordninger,
licnge, at Primatet udevedes af den aeldste

Biskop (senex). Siden Constantins Dage hold-

tes de afrikanske Synoder regelmsessigt ; de
valgte de Bisper, der traadte sammen paa Gene-
ralsynoderne (concilia plenaria Africa), som
C.s Biskop sammenkaldte og var Leder af som
primus inter pares. Paa Augustins Tid fandtes

o. 600 kr. Bispcdemmer. De afrik. Bisper ud-
maerkede sig ved praktisk Blik for Forfatnin-

gens Udvikling. — O. 220 udtalte en Synode sig

mod Kaetterdaabens Gyldighed, og paa Cyprians
Tid talte atter 2 Synoder (255—56) mod den
rom. Godkendelse af Kaetterdaab. Cyprian be-

vsegede saerlig K. til Mildhed overfor de fra-

faldne. Af sterre Vigtighed ere de 21 Synoder,
som Biskop Aurelius af C. holdt (393—426);
deres Forhandlinger give os Hovedindboldet
af, hvad der bevsgede den afrik. K.provins:
Bestemmelser om Hedenskabet, om kirkl. Valg,

Bispers og Praesters Ret, Kirkegods, Appella-

tioner, Bod, iEgteskab, Sakramenter, Gudstje-

neste; vigtig er isaer deres Kamp mod Donat-
ismen og Pelagianismen. Synoderne i Hippo
393 og C. 397 afgjorde Spergsmaalet om N. T.s

Kanon, Synoden 419 i C. foranstaltede den
saak. Afrikanske Kodeks, hvis samlede
Synodalafgorelser Dionysius Exiguus brugte til

sin Kanonsamling, og som det trullanske Koncil
692 godkendte. — Skont den afrik. K. tidlig

principielt udtalte sig for den nedvendige syn-
lige Enhed i Kirkeii (Cyprian, Optatus fra Milevi

;

siden Augustin), indtog man dog en fast Stil-

ling overfor Roms Overgreb (Cyprian 256, gen-
tagne Udtalelser 416—25) og forbed Appella-
tioner til transmarina judicia, ja 550 afbrod
Reparatus af C. K.samfundet med Rom i An-
lcdn. af Trekapitclstriden.

429 brod de arianske Vandaler, indkaldte af

den oprerske Statholder Bonifatius, ind og
grundede et uafhtengigt Rige, der undertrykte
de ortodokse; C. faldt 439. Efter delvis 0de-
Iseggelse blomstrede Byen atter op, da Belisar

(533) lagde Provinsen under Bysants. Justinian

gav C.s Biskop Patriarksrang og reorganiserede
den ortodokse K., men de uendelige Hofintriger

og politisk Uro forhindrede ny Udvikling. I 2.

Halvdel af 7. Aarh. brod Araberne ind og hser-

gede gentagne Gange C. ; fuldstaendig odelagdes
Byen 706. Mange Kr. emigrerede fra Provinsen,
og Krdm. slukkedes ud som et Lys. Endnu
1054 erkendte dog Rom en Mand som Patriark

af C. Helt afbrodes heller ikke C.s Forbin-
delse med den kr. Verden, den blev i Middel-
alderen et Marmorbrud for Europa ; Domkirken
i Pisa skal saaledes vaere bygget af Marmor fra

C. Da Ludvig d. hi. 1270 gjorde sit Korstog til

Tunis, var C. en lille Landsby, og hvor dens gl.

Fsestning Byrsa havde ligget, dode den fromme
Konge. Nu ligge 3 smaa Byer paa Stedet, og
talrige Grave samt Fund af Mosaiker, Lamper
og Indskrifter minde om Fortiden (A. Schwarze,
Unters. fiber die aussere Entwickelung der afr.

K. mit besonderer Verwerthung der archaol.

Funde, G6tt. 1892). Da Maurernes Herredomme
i Spanien var brudt, taenkte Kardinal Ximenes
paa en afrik. Mission, men uden Resultat; Karl
V's Erobring af Tunis blev kun forbigaaende,

forst efter Frankrigs Besaettelse af Algier 1830
har Krdm. atter begyndt sin Gerning inden
sine gamle Grsenser (se S. 34, Art. Lavigerie

og Nordafrikansk Missionsselskab). /. O. A.
Cartwright, Thomas, eng. Pnest, den eng.

Presbyterianismes Fader, f. 1 Hertfordshire 1535,
blev under Studieaarene i Cambridge paavirket

af Ref. Efter Maria den blodiges Ded kunde
han aabent bekende sin Protestantisme, men da
han sympatiserede med Puritanismen, fandt

han ikke Naade for Dronning Elisabets 0jne,
og en Tidlang maatte han sage Ly i lrland

hos sin Ven, iErkebiskop Adam Loftus af Dub-
lin. 1569 kom han tilbage til England som
Lady-Margaret-Professor i Cambridge, men de
staerke Angreb, han i Forelaesninger i Univer-
sitetskirken rettede paa Universitetets Vice-

kanslers, Dr. Whitgifts, kirkl. Anskuelser og
den herskende Kirkepolitik, farte til, at han
mistede sit Embede (1570). Derpaa gik han
til Geneve, men 1572 vendte han tilbage til

England og optraadte med saa stor Heftighed
for den presbyterianske Kirkeforfatning, at der
blev givet Ordre til at fsengsle ham. Det lyk-

kedes ham dog at undkomme, og 1574—76
var han Pnest for de eng. Menigheder i Ant-
werpen og Middelburgh. I denne Stilling fort-

satte han sit Forsvar for Presbyterianismen og
Puritanismen. Hans Book of discipline (1580)
var det samme for Puritanerne, som Common-
Prager-Book for Statsk.s Venner. 1585 vovede
han sig tilbage til England. Biskoppen af Lon-
don lod ham straks fsengsle, men Hans maegtige

Venner skaffede ham Friheden og derpaa virkede
han som Hospitalsprsest i Warwick og ved Prae-

dikener i mange eng. By- og Landsbymenig-
heder. Hans fortsatte Kamp for de puritanske

Synspunkter bragte ham imidlertid baade for

the High Commission og Stjernekammeret, og
en Tid maatte han sage Fristed hos en Ven,
der var Guvernor paa Guernsey. Han dode i

Digitized byGoogle



Cartwright — Caspar! 483

Hospitalet i Warwick 27. Dec. 1603. Hans
Skrifter have haft grundheggcnde Betydn. for

Presbyterianismen. Et Brudstykke af bans
beromte Second Admonition to the Parliament
(1572) er aftrykt i P. Dearmer, Religious Pam-
phlets (London 1898) 87 f.

Casalis, Eugene, f. 1812 1 Ortbez n«er

Bayonne, tilherte en from protestantisk Fa-
inilie og merede allerede som Dreng Tanker
om at blive Missionsr. Udmaerkct forberedt
ved den nidkaere Priest H. Pyt traadte han 18
Aar gl. ind i Missionsskolen i Paris under
Grandpierre og udsendtes allerede 1832 til Syd-
afrika af Sociiti des mission! tvangitiques sam-
men med Arbousset og Gosselin. Den mserke-
lige Basutokonge Moshesh modtog dem 1833 i

sit Land, og nu begyndte et Genfedelsens Vaerk
blandt det begavede, men (lige til Menneske-
sederi) dybt sunkne og forvildede Folk, hvor-
ved den unge C. forst i Morija, siden i Thaba
Bosiu, ssrlig besad Kongens Tillid. Efter sin

fortraeffelige Hustrus Dad kaldtes han 1856
hjem til Frankrig, hvor han allerede ved sit

Beseg 1849—50 mregtigt havde opflammet den
under Revolutionens Uroligheder hensygnede
Missionsinteresse, og virkede i 25 Aar som
Leder af Missionsskolen og Missionen, indtil

han i 1882 trak sig tilbage og dede 1891. 1883
fejredes den franske Basutomissions 50 Aars
Fest af 5500 kristne B. Allerede 1849 havde
C. skaenket Basutofolket en Oversaettelse af Ps.,

der fulgtes 1857 af N. T. paa Sutosproget.

Sine Oplevelser i Missionen har han skildret

i >Les Bassoutes<, Paris 1859, og >Mes Sou-
venirs' (Mina Minnen fran Afrika, Stockholm
1885). V. Sn.

Casas, Bartolora* de las, se Las Casas.

Caselius, Johannes, herd tysk Humanist, f.

1533 ved Gdttingen, udmaerkede sig tidlig ved
sin Dygtighed i de klassiske Sprog. Efter at

han i sit Ftedreland havde vaeret Melanchthons
Elev i Wittenberg og Camerarius's i Leipzig,

drog han til Humanisternes forjaettede Land,
Italien (1560—63), hvor han ved flittige Studier

og Omgang med ligesindede Laerde i Firenze

og Bologna udviklede sit Kendskab til den
klassiske Dannelse og Literatur, der for ham
var det uopnaaelige Monster for den Genfodelse

af latinsk og grsesk Literatur, som han endnu
paa gammeldags Vis haabede for Tysklands
Vedkommende. C. horte til den Gruppe Hu-
manister, hvis Maal var den ulastelige klas-

siske Stil og Frembringelsen af velklingende lat.

og gr. Vers, men han manglede egentlig flios. Be-

gavelse, og forstod ikke at vaerdsaette Real-

videnskaberne, langt mindre det religiose Livs

og den kr. Taenknings Dybde. 1563 blev han
Prof, i Rostock, holdt som saadan Universite-

tets humanistiske Ry oppe og stod i herd Brev-

veksling med en stor Ma-ngde udenlandske
Laerde. 1566 blev han paa en ny Rejse i Ita-

lien kreeret til Dr. jur. i Pisa, og 1567 op-

hejede Kejser Max ham i Adelstanden. 1589

kom han til Helmstadt, hvor han blev Hovedet
for det humanistisk-rationalistiske Parti (Corn.

Martini, Boethius, Owen Gunther, Duncan
Liddel), som ved sit Overmod overfor Teologien,

gjorde dette Lserdomsstede til Smertens Barn
blandt de luth. Universiteter. C. selv var fred-

elskende til iEngstelighed, men kom undertiden

med uforsigtige Udtalelser, der viste, hvor lidt

han forstod det relig. Liv i den evang. Kirke. Han
levede dog Itenge nok til at se, at Tiden havde
andre Maal end hans. Ramisternes Angreb
paa hans hajtelskede Aristoteles, og Daniel
Hofmanns (se d. Art.) hidsige Kamp mod hans
Elevers Overvurdering af Filosoflen og de klas-

siske Studier, fyldte ham med /Engstelse over
det frembrydende Barbari. C.s slebne Dan-
nelse, men kelige Forhold til det varme Tros-
liv, der spores hos Hofmanns Venner blandt
Studenterne, har ovet Indflydelse paa Georg
Caliztus i hans Ungdomstid. C. dede, 80 Aar
gammel, 9. April 1613. J. O. A.

Caspar!. 1) Carl Paul C, Prof, i Kristiania,

blev fodt i Dessau 8. Febr. 1814 af jadiske
Foreeldre. Han blev ferst bestemt til Handelen,
men forlod den snart for at studere. De ester-

landske Sprog syntes at skulle blive hans
Studiefelt. Da blev han ved en Ven (K. Graul)
gjort bekendt med N. T., og ved at fordybe
sig deri kom han til Erkendelse af Krdms
Sandhed. 1838 modtog han Daaben, og fra nu
af var Teol. hans Livsopgave. Saerlig hengav han
sig til Granskningen af det gl. Test., hvortil

han var rustet som faa. I nogle Aar levede
han som Privatmanudukter i Leipzig, hvor
han tog Doktorgraden i Filos. 1842. Efter at

have afslaaet en Kaldelse til Universitetet 1 K6-
nigsberg paa Grand af Uvilje mod den preus-
siske Union, sogte han 1847 efter Opfordring
af davaerende Lektor Gisle Johnson et ledigt

Lektorat i Teol. i Kristiania, hvilket han ogsaa
fik, ferst ved {Constitution, senere (29. Juni
1848) som fast Embede. 7. Maj 1857 ud-
nsvntes han til Prof. Han betragtede siden
altid Norge som sit Faedreland og afslog mange
haedrende Tilbud fra tyske Universiteter. —
C. udfoldede gennem et langt Liv en meget
rig videnskabelig Virksomhed. Hans Studier
over osterlandske Sprog og gammeltestl. Teol.,

der affedte en Rjekke grundige Vasrker, veg
dog efterhaanden Pladsen for ivrige Forskninger
paa den aeldste Kirkehistories Omraade. Det
gjaldt at undersage den historiske Berettigelse

af Grundtvigs Vurdering af Daabsbekendelsen.
1 det 0jemed foretog C. en Maengde Under-
sogelser i europaeiske Biblioteker og Klostre,

og det lykkedes ham med hans fine Sporsans
at fremdrage en Raekke af vigtige Kilder til de
oldkirkelige Symbolers Historie, men ved Siden
deraf ogsaa en Maengde andre vserdifulde Bidrag
til Oldtidens og MiddelalderensKirkehist. C. for-

blev altid en afgjort Modstander af Grundtvigs
historiske Syn paa Daabssymbolet, men kom
det dog under Striden mere nser, for saa vidt

som hans Forskninger godtgjorde Apostolicums
haje iElde, en Tilnaermelse han selv med Glaede

erkendte (se hans Brev til Prof. Fr. Nielsen i

dennes: Prof. C. og Gr., Kbhvn 1893.) Disse

Studier tilligemed sine evrige >Rejsefrugter<

har C. nedlagt dels i egne Vterker (iscer >Un-
gedruckte, unbeachtete u. wenig beachtete

Quellen zur Gesch. des Taufsymbols<, 3 Bd.,

1866—75 og »Alte u. neue Quellen etc.« 1879),

dels i norsk »Theol. Tidsskr.«, som han Itenge

redigerede sammen med Gisle Johnson o. fl.

Det var navnlig disse Granskninger, der erhver-

vede ham et hejt anset Navn i hole den viden-

skabelige Verden og sked Daabsbekendelsen

31*
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484 Caspari — Cassel.

frem i Forgrunden af den teol. Forskning. —
Ogsaa ved sin ovrigc Universitetsvirksomhed
avede C. stor lndflydelse. Mange af bans Di-

sciple erkende med Tak, at de af bans dybe,

enfoldige Fromhed og hjertevindende Person-

ligbed have modtaget >Stodet til en evig Be-

veegelse<. Den Caspari—Johnsonske JEra er

ikke blot det norske teol. Fakultets Gianstid,

men ogsaa et lysende Afsnit af Norges nyere
Kirkehist. C. har stor Fortjeneste af den norske
Bibeloverssettelse og Israelsmissionen. Han dode
11. April 1892 (Biografi af Th. Odland i det nor-

ske Bibelselskabs Aarsberetn. 1892 ; C.s Skrifter

i Halvorsens >Norsk Forfatterlex.*). A. B. —
2) Karl Heinrich C, tysk Prsest og folkelig

Forf., blev fodt 16. Febr. 1815 i Eschan i

Nedrc-Franken, blev 1845 Prsest i Sommer-
hausen na?r ved Wurzburg og, efter en kortere

Virksomhed i Eschan og Culmbach, tilsidst

Pwest i Muncben, hvor han dode 10. Maj 1861.

Som Forf. gjorde han sig fortjent ved fortrsffe-

lige Folkeskrifter og ved kateketiske Arbejder.

Blandt de forste maa isser nsevnes bans For-

taellinger for Ungdommen (samlet Udgave i 3

Bind) og hans >Geistliches und Weltliches<,

der liar oplevet en Rrekke Oplag (15. Oplag
1892 med Forf.s Levnet), blandt de sidste isser

hans Forklaringer til Luthers lille Katekisme.
— 3) Walter C, Son af sidstuavnte, f. 19.

Jan. 1847, siden 1887 Prof, i praktisk Teol.

og Psedagogik ved Universitetet i Erlangen. De
mest bekendte blandt hans Skrifter ere: >Die

epistolische Perikopcn< (1883), »Die evang. Kon-
flrmationc (1890), >Die geschichtl. Grundlage
desevgl. Gemeindelebens< (1894). Han beklseder

tillige Stillingen som Universitetspnest. F. T.

Caspers, Andreas Jiirgen Christian, Pnest,

f. i Slesvig 19. Nov. 1819, blev 1849 Diaconus
i Flensborg, 1851 Prsest og senere Provst i

Husum; 1864 blev han urimevnt til Prasst i

Vamdrup, men han modtog ikke dette Embede.
Han dode i Husum 8. April 1879. Efter den
forste slesvigske Krig havde han, skont tysk-

talende og uddannet i Kiel, sluttct sig til Dan-
mark. I 1864 brad han sin Embedsed og gik

med Tyskerne. Han redigerede 1860—62 Tids-

skriftet >Pastoralstudien< og udgav »Prakt. Aus-
legung der evang. Perikopen< (1872) og >Prakt.

Auslegung der apostolischen Perikopen« (1875).

Cassander, Georg, rom.-kat. Teolog, fodtes

24. Aug. 1513 i Na>rh. af Brugge. 1541 blev

bau ansat d£r som Prof, i de skonne Viden-
skaber, men studerede ved Siden af Teol. paa
egen Haand. Mistsenkeliggjort fra rom.-kat.

Side opgav hau sin Stilling, foretog storre Rejser

og tog 1549 fast Opbold i KSln, hvor han levede

tilbagetrukket, kun for sine Studier og for sit

Livs l<\£: Genoprettelse af Enigheden mellem
Konfessionerne. 1561 udgav han til dette For-

maal Skriftet De officio pit oiri, der imidlertid

blev afvist fra alle Sider. Kejser Ferdinand Is
Opfordring om at komme til Wien for at raad-

slaa om Midler til Gennemforelse af en Union
mellem rom. Katoliker og Protestanter kunde
han paa Grund af Sygelighed ikke modtage, men
sendte i Stedet for (1564) Skriftet De articulis

religionis inter Catholicos et Protestantes contro-

versis, en Gcnnemgang af den augsb. Konfes-
sion. C. var, som alle Unionsforkiempcre, en
upraktisk Idealist. Han foretog sin >upartiske<

Dommen mellem Parterne ad fra et uklart
Mellemstandpunkt. Skont han uudertiden taler,

som om han gik ud fra et protest. Kirkebegreb,
er der dog ingen Tvivl om, at han, med sin
staerke Fremhaevelse af Oldk.s Tradition og
Embedets Betydning, i sit Inderste staar paa
det rom.-kat. Stade. Han vilde kun indremme
Protestanterne La?gmandskalken og Praeste-

segteskab. Men da den intransigente rom. In-
fallibilisme dog for ham var >PseudokatoIicisme
og Papisteri' er det ikke underligt, at han,
trods al Vedhaengen ved det gamle, blev vist

tilbage; man ved endog fra rom. Side at for-

tselle om, at han dode (1566) >udsonet med
Kirken<, og da hans Skrifter udkom (Paris

1616), bleve de ejeblikkelig satte paa Index.
Hans Bestraebelser vaagnede paa Protestantis-

mcns Grund op igen i Synkretismen. Calixt

(og ligeledes Grotius) kendte ham og satte ham
hojt. J. P. B.

Cassel, Religionssaratalen i. Paa Grundlag
af Calixts og Durseus's Fredsbestroebelser be-

sluttcde Landgrev Wilhelm af Hessen at gsre
et Forsog paa at tilvejebringe en Union mellem
Lutheranere og Reformerte i sine Lande og
kaldte i denne Hensigt 2 Professorer fra det
luth. Universitet i Rintelen (Pet. Musaus og
Joh. Hennich) og 2 fra det ref. i Marburg (Seb.

Curtius og Joh. Heinius) til en Religionssam-

tale i Cassel (1661). Da de luth. Deltagere i

Samtalen stod paa Calixts Stade, blev Sam-
talen fort i fredelig Aand ; man opnaaede vel

ikke fuldstaendig Enighed paa Nadverloerens

og Prsedestinationsterens Omraade, men ud-
talte, at Meningsforskellene ikke berorte Salig-

hedsgrundvolden. Dette Resultat fik dog ingen
vsesentlige Folger (egentlig kuu i Brandenburg,
hvor det blev Grundlag for Kurfyrst Friedrich
Wilhelms Religionsedikt), da de luth. Teologers
store Flertal, med Calovius i Spidsen, rejste

sig imod det og bekasmpede det som ukristeligt

Religionsblanderi og en >arminiansk Konkor-
die<. Saaledes cndtc det med, at der kun
blev gydt ny Olie paa den synkrctistiske Strids

i Forvejen tilstrakkelig flammcnde lid. Til

Unionsforsog, som allerede i sig selv af mange
Grunde ere mislige nok, var hin Tid, med dens
ensidige Betoning af det dogmatiske, ganske
saerlig slet skikket. J. P. B.

Cassel, Panlus Stephanos, tysk Prast, bed
oprindelig Selig C. og var fodt af jodiske For-
Kldre i Gross-Glogau i Schlesien 27. Febr.
1821. Efter at have studeret i Berlin blev
han Rabbiner, og som saadan skrev ban (i

Ersch und Grubers Allg. Encykl.) en >Gesch.
der Juden von der Zerst6rung Jerusalems
durch Titus bis 1847<. 28. Maj 1855 lod han
sig dobe i Bussleben ved Erfurt, 1856 blev
han Lie. theol. i Erlangen, derpaa Lsrer i Er-
furt, Overkerer i Berlin og i Jan. 1868 Prsest

ved Kristus-Kirken i Berlin og Missionser i Lon-
doner-Jodemissionens Tjeneste. 1866—67 var
han (konservativt) Medlem af det preuss. Abge-
ordnetenhaus, og 1875 begyndte han Udgivel-
sen af Ugebladet >Sunem<. Han har udfoldet
en overordentlig stor teologisk, journalistisk

og novellistisk Forfattervirksomhed, der robcr
hans varme kristne Tro og hans rabbinske
Fortid; han havde af og til aandrige Indfald.

men betronkte sig ikke paa at bringe ret
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nrimelige og umulige Paafund frem i Pressen
eller i Smaaskrifter. I Langes Bibelvserk skrev
han Kommentarer til Dommernes Bog og Rut
(1865); senere udgav han en Fortolkn. af Esters

Bog (1878). Bl. hans andre Skr. maa isser

nsevnes: >Fur ernste Stunden. Betrachtungen
nnd Erinnerungen< (2. Ausg. 1881); >Aus guten
Stunden< (1874); >Apologet. Briefe< (1875); >Aus
Literatur nnd Symbolik< (1884). Han var en
heftig Modstander af Antisemitismen, som han
bekoempede med Mund og Pen (>Wider Hein-
rich von Treitschke«, 6. Aufl. 1880; >Die Anti-

semiten und die evgl. K.<). Det lykkedes
ham at bringe ikke faa Jeder til Daaben, og
som Prsest ved Krist-Kirken var han ogsaa
virksom for forskl. Grene af den indre Mission i

Berlin. 1891 raaatte han, efter en teramelig hen-
synslos Behandling, trekke sig tilbage fra Kri-

stus-Kirken og Jodemissionens Tjeneste (>Send-
schreiben an Freunde in Deutschland und
England fiber die Christuskirche in Berlin und
ihr Martyrium durch die London Society* 1891).

Han dede 23. Dec. 1892. — Hans seldre Broder,

David C, dode 1893 som Docent ved Hoj-

skolen for jodisk Videnskabelighed i Berlin.

Cassianus, Munkefader, var rimeligvis fodt

i Vesten, men han blev tidlig sendt til Betle-

hem for at opdrages i et Kloster der af Abbed
Germanos, hvis fortrolige Ven han blev. 390
gjorde han og Germanos en Rejse til ^Egypten
for at se Munkelivet de>, som da stod i det

hojeste Flor. Det tiltalte dem saa meget, at

de bleve der 7 Aar. Senere drog de til Kon-
stantinopel, hvor Krysostomos nylig var bleven
Biskop og nu vandt et Par begejstrede Di-

sciple i dem. Efter Krysostomos's Fald gik

de til Rom for at paakalde Innocents l's Hjselp

for deres Laerer. Hermed forsvinder Germanos
af Historien; C. blev i Rom, indtil Alarik tog

Byen 410. Denne Begivenhed gav C., ligesom
hans samtidige, Rufln, Hieronymus og Augu-
stin, et stserkt Indtryk af Verdens Tombed og
gjorde ham til Munkefader. Han anlagde 2

Klostre ved Massalia og anvendte derved sine

Erfaringer fra Osterlandets Munkeliv, som han
ogsaa har nedlagt i et Par Skrifter: >12 Boger
om Klostrenes Rcgler< og >24 Samtaler (Colla-

tiones) med Faedrene< (d: de aegyptiske Munke
i den sketiske 0rk.). Navnlig det sidste blev
en hejtskattct og meget test Bog i Middel-
aldercns Klostre og med Rette. C. maa vsere

dod o. Aar 448. — I Samtidcns store teolo-

giske Stridssporgsmaal tog C. Del paa msg-
lende Maade. Som Discipel af Krysostomos
kunde han ikke gaa ind paa Augustins Lsere

om Menneskeviljens fuldkomne Afmagt; men
heller ikke var han enig med Pelagius i den
modsatte Opfattelse. Han valgte derfor den
Mellemvej, at Viljen kan begynde Frelses-

vserket, men ikke fuldende det. Derved blev han
Ophavsraand til den saakaldte Semipelagia-
nisme (se d. Art.). — Da lidt senere den nesto-

rianske Strid blussede op, og Nestorios op-
traadte som Krysostomos's Discipel og tillagde

denne sine vrauge Meninger, skrev C. paa
Pave Leo d. stores Opfordring >7 Boger om
Inkarnationent imod Nestorios. — C. er ikke
kanoniseret, men nogle Steder fejres hans
Minde 23. Juli. Hans Skr. ere udg. i 2 Bd.

af M. Petschenig (Wien 1886—88). C. J.

Cassino, Monte, se Monte Cassino.
Cassiodor (Cassiodorus eller Cassiodo-

rius), Magnus Aurelins Senator, blev fodt

1 Bruttien o. 477. Faderen var Embedsmand
ved 0stgotekongen Theodoriks Hof, og 1 dennes
Tjeneste steg C. til de hojeste Vaerdigheder,
idet han, sammen med sin Herre, arbejdede
paa at udjaevne Modssetningen mellem Romere
og 0stgoter. Efter Theodoriks Dod blev han
i Statstjenesten indtil 538, da Belisarios indtog
Rom. Tret af Verdenslivets Meje og i For-
udanelse om 0stgoterigets Undergang trak
han sig tilbage til Klostret Vivarium i Brut-
tien, som han selv havde anlagt. Her gav
han sig udelukkende af med literar Virksom-
hed, og hans Fortjeneste kan ikke skattes

hojt nok som den, der har gjort Klostrene
til Arnesteder for Videnskaben. C. blev meget
gammel; hans Dedsaar vides ikke bestemt. —
I C.s Forfatterskab, som i hans Liv, danner
Aaret 538 et Vendepunkt. For den Tid havde
han bl. a. skrevet en Verdenskrouike, som
dog ikke for os har stor Vserdi; desuden >12

Boger gotisk Historic*, som vi desvaerre kun
have i Uddrag ved Praesten Jordanes, og > Varicr,*

(sc. epistola), en Samling Breve og Formu-
larer, hvorefter Middelalderen dannede sin

Kancellistil, og som for os er af stor historisk

Interesse. Efter 538 blev hans Produktion
udelukkende teol. Hans vigtigste Skrift fra

denne Periode er Institutiones dioinarum et

scecularium lectionum, en Indledning til Teol.

tilligemed et Kompendium af Tidens evrige

Viden, hvorved Skriftet er blevet et vigtigt

kulturhistorisk Aktstykke. Endvidere skrev han
Fortolkninger til Davids Salmer og andre ekse-

getiske Skrifter. Da han ikke selv kunde Gresk,
lod han en gneskkyndig Munk bearbejde de 3

grasske Kirkehistorikere, Sokrates's, Sozome-
nos's og Theodorets Vaerker paa Latin. Be-

arbejdelsen er ret maadelig, men Bogen (Hi-

storia ecclesice tripartita) blev en af de mest
gsengse Ltereboger i Kirkehistorie hele Middel-

alderen igennem. Hans Variae og Brudstyk-

ker af hans Taler ere udgivne af Th. Mommsen
(Berlin 1894), hans samlede Skrifter af Garet

(I—II, Venezia 1729). C. J.

Cassuben, Christian, en fra Mecklenburg
(Navnet stammer oprindelig fra Cassuberne,

en Stamme i Pommern) til Kobenhavn ind-

vandret Prestesen, udfoldede der en betyde-

lig, ikke altid hensynsfuld, Forl«eggervirksom-

hed, navnlig i Retning af Psalmeboger og
Andagtsboger. I Kobenhavn havde han sit

Udsalg i Nikolaj Kirke. 1660 og 1669 flk

han Tilladelse til >at negotiere< i Norge. 1657

udgav han >En ny Kirke-Haandbog, inde-

holdende Bibelsk Historie, Catechismus, Col-

lector, Epistler, den ny Psalmebog efter H.

Thomissen, samt en liden Bonnebog< ; 1673

>En liden ny Dansk Psalmbog af den fuld-

kommen Psalmbog extraheret, med en nyttig

Bonnebogc, der ogsaa bsrer Titlen >Manuale
eller Haandbog< ; 1675 »Den Biblisk Kirck-,

Skol-, Huus- oc Reise-Haandbog, med disse

efterfelgende 42 nyttelige Boger etc.< ; 1661

>En ny oc fuldkommen Dansk Psalme-Bog,
hvorudi Andes Mester H. Thomsesons, sampt
oc alle andre Danske aandelige Psalmer oc Loff-

sange etc. Herhos en liden Bonnebog<. Den

Digitized byGoogle



486 Cassuben — Catecbismus.

voksede saa stserkt, at senere Udgaver inde-

holdt 800—1000 Psalmer. Ved Udgivelsen af

denne Bog ptajede han med en anden Bog-
handlers, Joachim Moltkens, Kalv. 1680 efter-

trykte han Dorthe Engelbretsdatters Psalmer;
1685 Chr. Geertzons >Aandelige Psalmer, Lof-

Sange oc Viser D. Mart. Lutheri oc andre
fromme Christnes oc Danske Msends etc. Af
den fuldkommene Psalm-Bog tilhobe samlet*,

Versene ere i C.s Udgaver trykte som Prosa;
Trykken er maadelig og fuld af Fejl. C. dade
i Febr. 1693.

Castelllo(Chatillon, Castalio), Sebastian,
Humanist, blev fedt 1515 i den savoyiske
Landsby, St. Martin du Fresne, V. for Geneve.
Efter at have studeret i Lyon kom han 1540
til Strassburg, hvor han lserte Calvin at kende,
og under nans Paavirkning sluttede han sig

til Ref. Da Calvin var vendt tilbage til

Geneve, fik han Raadet til at udnarvne C. til

Rektor for den lserde Skole og Prsest, og
under Pesten 1543 gik C. med stor Uforfser-

dethed (S. 455 f.) rundt blandt de pestsyge paa
Lasarettet. Det folgende Aar blev han uens
med Calvin, idet han foreslog at udelukke
Hejsangen af det gl. T., fordi den efter hans Me-
ning kun var et Ksrlighedsdigt ; og ogsaa med
Hensyn til Predestinationen og Kristi Nedfart
havde han andre Meninger end Calvin. Lidt
efter lidt blev Forholdet saa spsendt, at C.

maatte nedleegge sit Rektorat og sit Prseste-

embede, hvorpaa han tog til Basel. Der levede
han i trange Kaar, indtil han endelig (1552)
blev Prof, i Grsesk. Aaret i Forvejen havde
han udgivet sin Biblia sacra latina, en selv-

staendig Bibelovers. paa elegant Latin med
Anmaerkninger. I Fortalen, der var rettet til

Kong Edvard VI af England, udtalte han sig

for Trosfrihed, navnlig fordi det er saa vanske-
ligt for den mskl. Aand at naa til Sandheden.
C.s lat. Bibelovers., der ofte blev eftertrykt i

England, Skotland og Tyskland, blev senere
(1555) efterfulgt af en fransk Overs. Efter
Servets Henrettelse lastede han offentlig Cal-

vin og htevdede paany Samvittighedsfriheden

;

da Calvin, som nu i ham saa et af Satans ud-
valgte Redskaber, tog til Genmaele, skrev C.

og et Par af hans Venner et nyt, anonymt For-
svar for Trosfriheden. Efter dette Skrift blev
der aabnet en bitter, personlig Polemik mod C,
og da han, efter megen Modgang og Forfelgelse,

dode 29. Dec. 1563, var han en ensom Mand (F.

Buisson, S. C, sa vie et son oeuvre I—II, 1892).

Castelnau, Peter fra, se Peter.

Castiglioni, Francesco, se Pius VIII.

Castren, Leontine, en flnsk Kvinde, der
spillede en fremtrtedende Rolle i den pieti-

stiske Bevsegelse i Finland. Hun fedtesl817;
hendes Forseldre vare Fabrikanten J. F. Reu-
ter og G. E. v. Essen. Allerede som ung
gjorde hun Bekendtskab med Lederne af Be-
vaegelsen (Dr. Wegelius og J. Lagus). Hnn
blev vakt ved et Bryllup, ved hvilket en ung
Student (siden Prof.), C. G. v. Essen, holdt en
Tale, efter hvilken de unge Piger rev deres
Smykker af sig og sluttede sig helt til den
alvorlige Retning. 1844 blev hun gift med
Sognepr. Zach. Castren og blev til sin Dod
1895 den pietistiske Retning tro. Hun var en
af dens sedleste Reproesentanter. A. N.

Casula ((f>tl6v>]$, ytk&viov, planeta), Messe-
hagel, blev fra 8. Aarh. en fast Bestanddel
af den liturgiske Dragt. Den har sit Udspring
fra Romernes lange Kappe (panula), der daek-
kede hele Legemet; men i Tidens Lob skiftede
C. ofte Skikkelse og blev navnlig kortere. Den
er i Reglen gjort af kostbare Staffer og rigt

baldyret. Dens Farve retter sig efter den
kirkl. Aarstids liturg. Farve. Jvfr. J. Braun.
Die priesterlichen Gewander des Abendlandes
nach ihrer geschichtl. Entwickelung (Freib.

1897) 128 f.

Casus reservati (forbeholdte Tilfielde) er
Navnet paa de Synder og Censurer, for hvilke
kun Paven, en Biskop eller en Ordensforstan-
der, men ikke enhver rom.-kat. Prsest (non a
qvibusvis, sed a summit dumtaxal sacerdotibus),

kan meddele Absolution (M. Hausmann, Gesch.
der papstl. Reservatfalle, Regensb. 1868: Hei-
ner, Die kirchl. Censuren, Paderb. 1884). Al-
lerede i Skriftet >Til den kr. Adel af den
tyske Nation < (Luthers ref. Skr. ved Kaper og
Fr. Nielsen S. 248 f.) udtalte Luther sig imod
c. t., >ved hvilke der ikke alene fravendes
Folk mange Penge, men mangen stakkels Sam-
vittighed bliver besnseret og forvirret«. Tri-
dentiner-Konciliet har (Sessio XIV, Kap. 7 og
Kanon 11) stadfsestet den rom.-kat. Lsere om
c. r. og forbandet dem, der ikke godkende
den; men dog udtalte Konciliet tillige, at der,

ifolge K.s gl. Regel, ikke er Tale om forbeholdte
Tilfslde, naar der er Dodsfare (nulla reser-

vatio in articulo mortis).

Cataldus skal have vteret Tarantos ferste

Biskop. Legenden fortaeller, at han var Ir-

laender af Fedsel, og at han paa en Pilegrims-

rejse til det hi. Land paa en underfuld Maade
fik Befaling til igen at bringe den kr. Menig-
hed paa Fode, som Peter og Markos havde
grundet i Taranto, men Hedenskabet forstyr-

ret. Om han har levet i 5., 6. eller 7. Aarh.
kan ikke siges. 8. Marts er hans Helgendag.
Catechismns Romanns. Straks efter at

Tridentiner-Konciliets 3. Periode var begyndt
(Jan. 1562), blev der Tale om Affattelsen af

en rom.-kat. Katekisme, og baade Kejser Ferdi-

nand og Kong Karl IX af Frankrig tilskyn-

dede til Udarbejdelsen af en saadan. Paa
Fyrsternes Opfordring synes Presidenterne
allerede i Efteraaret 1562 i al Stilhed at have
overdraget nogle af Konciliets Medlemmer at

udarbejde de forskl. Dele af den paatsnkte
Katekisme; men da vedkomraende Medlemmer
vare overliessede med andet, trak Sagen i

Langdrag. I Jan. 1563 erklserede Legaterne
imidlertid til de fr. Gesandter, at den paa-
tsnkte Katekisme var i Arbejde. Der synes
ogsaa at vaere forelagt Konciliet Udkast til

nogle Afsnit af Katekismen, men da Konci-
liet sluttede sine Meder, maatte det lsgge
Sagen i Pavens Haand, for at han kunde
gennemfere den med sin Myndighed (Sessio

XXV). Carlo Borromeo (S. 367), der havde
haft star Indflydelse i Konciliets sidste Periode.

var isser ivrig for at faa den paattenkte Kate-
kisme udarbejdet og autoriseret. Paa hans
Raad gav Pius IV i Foraaret 1564 Muzio Ca-
lini (S. 445) og de 3 Dominikanere: Leonardo
Marini, Egidio Foscarari og Francesco Fureiro,

de 3 feirstnsevnte Italienere, den sidste Portu-
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giser, det Hverv at skrive den omtalte Bog.
Hvorledes disse 4 Teologer i det enkelte have
delt Arbejdet imellem sig, vide vi ikke. Efter-

haanden som de vare fasrdige med de enkelte
Afsnit, tilkaldte de forskl. Humanister, som
aatte deres Arbejde i Stil. I Dec. 1564 synes
det ferste Udkast at have vueret faerdigt. Kort
far sin Ded overdrog Pius IV Pogianus, en af
de Humanister, der havde hjulpet de 4 Teolo-
ger, at gennemse og affile Bogen, og PiusIV's
Efterfelger, Pius V, bod en Kommission af de
dygtigste Teologer og Latinister, under Hard.
Sirlets Forsaede, underkaste Bogen et nyt Gen-
nemsyn. Dette var tilendebragt i Juli 1566,

og i Sept. s. A. var Bogen faerdig trykt; men
den kom ikke i Omleb for 8. Okt. 1566.

Samtidig udkom en ital. Overs., senere ogsaa
polske, tyske osv. — Denne Katekisme, der er

en af Romerk.s symbolske Beger, er ikke, som
Luthers lille, bestemt for Menigheden, men
for Praester og Kateketer. Efter en Indled-

ning felger Katekismens 4 Parter i felgende
Orden: Troen, Sakramenteme, Budene og
Fadervor. I det ferste Hovedstykke siges der,

at den apostolske Trosbekendelse er affattet

af de hi. Apostle med den Hellig-Aands Bi-

stand, og derpaa gennemgaas dennes enkelte
Led; i det andet Hovedstykke udvikles forst

Sakramenternes Vaesen og Virkninger, derpaa
behandles de enkelte Sakramenter i felgende

Orden : Daab, Konflrmation, Nadver, Bod, den
sidste Olie, Prsestevielse og jEgteskab. I For-
klaringen af Budene skilles det 3. Bud fra

de andre, >naturlige og evigec, Bud, og det
opfattes som en foranderlig Ceremoniallov. Det
fjerde Hovedstykke indledes med en udferlig

Udvikling af Bennens Nedvendighed og Betyd-
ning for det kr. Liv; derpaa gennemgaas de
enkelte Bonner i Fadervor og Amen. I teol.

Henseende har C. R. et bestemt dominikansk
(augustinsk) Prceg, hvorfor Jesuiterne stundum
have angrebet dens symbolske Autoritet og
segt at fremstille den som et Partiskrift, der
skyldes dominikanske Teologer og en mod
Domingos Orden venlig sindet Pave. — Den
foreligger i en uendelig Msengde af Udgaver,
saaledes i en stereotyperet Tauchnitzer-Udgave,
og den er oversat paa de fleste europsiske
Sprog. Fr. N.

Catene. Ved en catena (<tttQ«, Kaede, Laenke)
forstaar man et Vaerk, der knytter forskl. For-
fatteres Skriftfortolkninger til hinanden >som
Led i en stor Kaede<, for paa den Maade at

forklare en bibelsk Bog. Ved et saadant Vaerk
bliver Lteseren sat i Stand til, hurtig og let,

at here de betydeligste seldre Eksegeters Op-
fattelse at kende. Samiervaerker af den Art
have vi navnlig til 1. Mosebog, Jjob, Psalmerne,
Jesaja, Hejsangen, Matthaeos- og Johannes-
Evangeliet, sparsomst til de paulinske Breve.

C.-Literaturen blomstrede isasr hos Bysanti-
nerne, hvor allerede Synoden 692 havde bundet
Skriftfortolkningen til >de af Gud baarne Faed-

res Overlevering« ; den er et af Vidnesbyrdene
om den senere gr. Teol.s aandelige Afmagt.
Om C.s Betydn. og om de forskl. Slags C.

se K. Krumbacher, Gesch. der byzant. Lit. (2.

Ausg. Munchen 1897) 40 f. og 206 f. og H. Lietz-

mann, Catenen, Mitteilungen fiber ihre Gesch.
nnd handschriftl. Ueberlieferung (Freib. 1897).

Catenhnsen, Karl Friedrich Wilhelm, lauen-
burgsk Superintendent, blev fadt i Ratzeburg
24. Aug. 1792. Forst blev han sat i Kebmands-
lasre, derpaa studerede han Filologi, men da
han i sit sidste Semester fik Luthers Fortolk-
ning til Galaterbrevet i Hsende, fik han Lyst
til at tnede i K.s Tjeneste. 1816 blev han
Andenprest i Byen Lauenburg, 1831 Praest i

Uetersen, 1834 Snperintendent i Lauenburg og
Hovedprsest i Ratzeburg. Han var en ivrig

Lutheraner. D. 24. April 1853 (A. Moraht, K.
F. W. C., Ratzeburg 1861).

Caterina fra Siena, beremt italiensk Helgen-
inde, en samtidig af den hi. Birgitta, hvem hun
ogsaa har en vis Lighed med, blev f. 1347 i

Siena og var Farveren Giacomo Benincasas 23.

Barn. Tidlig (1353) fik hun sin ferste Vision,

hvori hun mente at se Frelseren sidde i yp-
perstepnestelig Dragt med Krone paa Hovedet
paa en praegtig Trone over Dominikanerkirken
i Siena. Fra den Dag opgav hun sine saedvan-

lige Sysler og Lege for udelukkende at naere

sin barnlige Fantasi med Helgenlegender, isaer

elskede hun St. Dominicus's. Allerede ved
7—8 Aars Alderen afiagde hun til den hi. Jom-
fru Lefte om evig Kyskhed — Madonnas Sen
skulde vaere hendes eneste Brudgom — og
standhaftig vaergede hun sig mod Foraeldrenes

Onsker om Giftermaal. Trods sin Ungdom
optoges hun 15 Aar gl. blandt Dominikanernes
Tertiariere. Vel blev hun som saadan ved at

bo i Hjemmet, men hun underkastede sig den
strengeste Askese, ernaerede sig af Urter, Ost
og Bred, en Tidlang kun af Nadveren, piskede
sig 3 Gange daglig, havde en Sten til Hoved-
pude og bar inderst paa Legemet en Haar-
skjorte og en Jsernkssde. Udenfor Skriftestolen

talte hun ikke et Ord, men ofrede sig for syges
og fattiges Pleje. Siden traadte hun mere
offentlig frem. Under den store Pest 1374 af-

iagde hun beundringsvaerdige Prever paa Selv-

opofrelse. Ofte faldt hun hen i ekstatisk Hen-
rykkelse. Engang erfarede hun, at Frelseren

selv trolovede sig med hende ved at saette en,

ganske vist kun for hende synlig, juvelsmykket
Ring paa hendes Finger. En anden Gang
mente hun at opleve, at Frelseren aabnede
hendes Side og indsatte sit braendende Hjerte

i Stedet for hendes eget. 1370 prevede hun
Stigmatiseringens indre Smerter (hun skal dog
aldrig, som Frans, have baaret Saarmaerker
paa sit Legeme, men kun paa sin Sjael). Hun
vandt som Felge deraf stort Ry for Hellighed

og kom endog, trods sin Beskedenhed og Yd-
myghed, til at spiUe en ikke ubetydelig Rolle

i Tidens Kirkepolitik. Som Sendebud fra det
bandlyste Firenze indfandt C. sig 1376 i Avignon
hos Pave Gregor XI. Som Birgitta straffede

hun Pavens Synder og formanede ham til at

vende tilbage til Rom og arbejde for K.s Re-

formation. De 2 Seerskers alvorlige Tale
var ikke forgaeves; 1377 kom Paven virkelig

til Rom. Under det store Skisma stillede C.

sig paa Urban VI's Side og erklaerede, at alle.

som elskede Lyset og Sandheden, maatte stette

ham, men samtidig gav hun ham Formaninger
for bans Haardheds Skyld og lagde ham Refor-

mationen og Korstoget paa Sinde. C. dede i

Rom 29. Apr. 1380. Skent hun forst i Slutningen

af sit Liv herte at skrive, efterlod hun en
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Maengde, mest dikterede, Breve (udg. i 4 Bind
af N. Tommaseo, Firenze 1860). Med Boccacios

Vaerk udgore de det vigtigste Sprogmonument
paa aeldre Italiensk og vidne om en oprigtig, men
svaermersk Fromhed. Pius II, der var fra Siena,

helgcnkronedeC. 1461. Dominikanerne ogByen
Siena betragte hende som Vaernehelgen, og Pius

IX ophojede hende 1866 til Roms Beskytter-

inde ved St. Peters Side. — Foruden C.s Breve
maa maerkes: Libro della divina dottrina.

Hendes Vaerker udgaves (5 Bind 1707—26) af

G. Gigli. Hun fremstilles i Reglen med en Lilje,

en Palme, en Bog eller en Tornekrone. Be-

remte Fremstillinger af hendes sposalizio og
svenimento findes i hendes Kapel i S. Domenico
i Siena. 30. April er hendes Helgendag (K.

v. Hase, C. v. Siena, Leipz. 1864; Mignaty, Ca-
therine de Sienne 1886; A. T. Drane, The
history of St. C. of Siena and her compa-
nions, 2. Opl. 1887, ogsaa i tysk Overs.; Chirat,

St. C. de Sienne et l'eglise au XlV.e siecle,

1888). H. L.

Caterini, Prospero, Kardinal, f. 15. Okt. 1795
i Onano i Stiftet Acquapendcnte, blev 1853 ud-
naevnt til Kardinaldiakon (af S. Maria in Via
Lata), var under Vatikaner-Konciliet prcefectus

congregationis concilii, Medlem af Centralkom-
missionen og Formand for Kommissionen pro
discipline: ecclesiastica. Han dodc i Horn 28.

Okt. 1881.

Cathaldus, se Cataldus.

Catharina, se Katarina.

Cathedra betyder oprindelig en Stol med
Ryg. En saadan benyttede isaer fornemme
Kvinder, Filosoffer og Ketorer; de Kr. gav i

Reglen Biskoppens Stol samme Form, og senere
overfortes Navnet paa den biskoppelige Trone,
selv om den havde anden Form. I de gl. Ba-
silikaer anbragtes C. op til Vpeggen i Apsis
(eller i en saerlig Niche), bag Altret, haevet

nogle Trin over de til hojre og venstre langs

Rundingen anbragte Saeder for Presbyterne.

Saaledcs faldt den i Ojnene som Haedersplad-
sen, og fra C. kunde Bispen lede Gudstjenesten
og holde Praedikenen. Af de fra Oldtidcu beva-
rede C.er ere nogle ganske tarvelige Steder,

andre have rund Ryg, andre fuld Ryg med Arm-
stykker som en Trone; undertiden smykkedes
C. med en Baldakin. Materialet var Trae eller

Sten. ofte Marmor med udhuggede Omamenter;
Hynder anbragtes ogsaa paa dem (c. velata).

En Del antike Marmorstole (sella), prydede
med Plante- og Dyreornamentik, findes opstil-

lede i flere af Roms Kirker som Bispens C.

Kostbare Badestole fra Termerne med gennem-
brudte Steder (sella: perforata!) fandt lignende
Anvendelse. Flyttelige C.er nodvendiggjordes,
da Altrets Form aendredes, og Alterskrankerne
(cancelli) bleve storre. Et pragtfuldt Eks. paa
en saadan C. er Biskop Maximian af Ravennas
(d. o. 556) Tries tol, beklaedt med billedsmykket
Elfenben af stor Vigtighed for den oldkr. Kunsts
Historie. Da Osten fik sin Billedvaeg (S. 318),

anbragtes C. foran denne (Billeder i Miniatur-
haandskrifter). Efter at Baggrunden af Apsis
er blevet Altrets Plads, staar C. regelmaessig

i Koret paa Evangeliesiden. — Et vanskeligt
Sporgsmaal er Bestemmelsen af de i flere Ka-
takomber (f. E. i Rom og Napoli) i Tuf ud-
hugne C.ers Betydning, som rom. Katoliker

bruge til Bevis for Eksistensen af de om-
stridte Katakombekirker; fra anden Side for-

klares de som ^Eressasder for Familiernes 0ver-
ster ved Ligfaerden. Ligesaa omstridte ere de
C.er, der udgivesW Relikvier fra Aposteltiden.

Beremtest er den vatikanske St. Peters C, en
oprindelig profan Trae-Baerestol (sedia gesta-
toria), meget gl., men fornyet (i Karolinger-
tiden?) og smykket med Elfenben. Den skal
fitrst have staaet i Peters Grav, siden opbeva-
redes den i S. Pietros Baptisterium (her fandtes
den allerede i 6. Aarh.). Paa den introniseredes
i Middelalderen de nyvalgte Paver (indtil den ba-
bylonske Landflygtighed), og ved Peters Stol-

fest bares den i Procession til St. Peters Hajalter,

hvor den udstilledes. Alexander VII indsatte

den i det katederformede Broncemonument (af

Bernini), der staar i S. Pietros Hojkor (1867
undersegtes den). En anden C, som Peter skal
have brugt i Rom, stod i Ostrianus's Kata-
kombe (ved S. Agnese); den er forsvundet. Pe-
ters foregivne antiokenske C. (i S. Pietro a
Castello i Venezia) er omtrent helt fornyet.

Markos's C. i Domkirken i Venezia (af orien-

talsk Marmor med en aramaisk Indskrift) an-
gives at vaere fort til Grado fra Alexandria i

7. Aarh.; den synes at vaere meget gammel.
— C. er fra gl. Tid Symbolet paa den Laer-

dom og Myndighed, som dens Indehavere be-
sidde (Mt. 23, 2). Et Katakombeglas fremstiller

derfor en C. i Forbindelse med Klippen, hvor-
fra det levende Vand udgaar (Kristi Livsord).

Oldkirken fandt snart i Bispernes apostolske
Raekkefolge Garantien for Adgangen til den
frelsende Naade, og C. symboliserede derfor og-

saa denne. Saerlig >Peters Stole i Rom blev
efterhaanden lndbegrebet af Apostelfyrstens

Magt og rene Laere, en Teori, der fik sin endelige

Form ved Vatikaner-Konciliet 1870, hvor Ufejl-

barheden saettes i Forbindelse med Forkyndel-
sen ex cathedra. — Som Manikaeerne paa Grund
af C.s Symbolik havde deres Stol fest, fik

Kirken ogsaa sin. Den Dag i Dag mindes
Romerk. 18. Jan. Peters C. i Rom og 22. Febr.
den i Antiokia. Allerede Leo 1 fejrede en Stol-

fest 22. Febr., og hele Middelalderen igennem
spillede ovennaevnte Relikvie en Rolle ved den.
De Rossi mener, at Festen 18. Jan. hanger
sammen med den C, som stod i den ostrian-

skc Katakombe; Festen gik af Brug i Rom,
men bevaredes i Frankrig og genindfertes af
Paul IV 1558, der ogsaa stadftestede, at man
22. Febr. skulde fejre den antiokenske C,
skont denne Fest sikkert oprindelig intet bar
med Antiokia at gore. /. O. A.

Cathedraticum er fra gammel Tid en Afgift,

som Kirketiendeejerne og Praesterne i Danmark
og Norge have erlagt til Biskopperne og Uni-
versitetet i Kbhvn (D. L. 2—22—51 og 2—17
—20; Anordn. 18. Marts 1732). Hvad der aar-

lig skal svares, er en Gang for alle fastsat

(Reskr. 18. Apr., 19. og 26. Sept. 1732). I

Norge er for Praesternes Vedkommcnde C. haevet

ved Lov 8. Dec. 1859. A. J.

Catillus, Biskop af Abo 1266—86, menes at

vaere fodt i VestergStland og tidligere at have
vaeret Kong Valdemars Kansler. Han ligger be-
gravet i St. Marie Kirke i Rantamaki. A. N.

Cavalier, Jean, f. 1680, var under Opstanden
iCevennerne en af CamisardernesHovedanferere
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(se S. 464). Han havde laert Bagerhaandvaerket
og var lille af Vtekst, men viste sig i Besid-

delse af Mod og militaer Begavelse. Han sejrede

15. Marts 1704 ved Sainte-Chatte over Ludvig
XlV's Ha?r, men led i April et Nederlag; der-

efler overgav han sig paa det Vilkaar, at han
fik Tilladelse til at udvandre. Senere kasmpede
han i Pi6mont, Holland og Spanien mod sine

Landsmamd og blev tilsidst Guverner paa Jersey.

Ded 1740 i Chelsea. C. E. F.

Cavallin, Severin, af skaansk Pnesteslsegt,

f. i Borlunda 24. Sept. 1820, studerede i Lund
fra 1831, blev 1841 Dr. phil, 1843 Docent i

Grtesk, 1858 Sognepr. i Hvellinge, 1878 Dr.

theol. ved Jubelfesten i Lund, 1869 Provst for

Skytts Herred. C. er mest kendt ved sit, paa
fortraeffelige Kildestudier hvilende, talentfulde

Arbejde: >Lunds Stifts Herdaminne< 1—

5

(1854—58) og sine fine Karakterskildringer af

afdede Embedsbredre i Lunds Stifts >Prest-

m6teshandlingar< (1870-76-83). Som Psalme-
forfatter gjorde C. sig tilliae betnwrket ved sit

>Fflrslag till revision af svenska kyrkopsalm-
boken< (1883); siden blev han Medlem af
Psalmebogskommissionen. Han dade stille 30.

Maj 1886 under Arbejdet paa en Psalme. O. A.

Cavallius, Olof, sv. Biskop, f. 1648 i Skate-

16f Menighed i Vexio Stift, blev 1680 Lektor i

VexiO, 1682 Prof, i Historie ved Lunds Uni-
versitet, 1686 Sognepr. i Virestad i Vexio Stift,

1695 Domprovst i Vexio og 1703 Biskop ssteds.

Han dede 1708. Rhyzelius giver C. det Vidnes-
byrd, at han virkede som Biskop >til Stiftets

Nytte, Tilfredshed og Glsede, thi han var gud-
frygtig, forstandig, alvorlig, fejelig og forsigtig

i alt, hvad han tog sig for«. Hans Son Sa-
muel blev Stamfader til Sliegten Cavallin,
der har fostret Here betydelige og agtede Prse-

ster og Videnskabsmsend (se ovenfor). H. W. T.

Cave. 1) Alfred C, eng. Teolog, f. i Lon-
don 29. Aug. 1847, tilherer det congregationa-

listiske Samfund. 1880 blev han Prof, i Hebr.

og Filos. ved Hackney-Kollegiet i London, og
1881 Prof, i Teol. og Kollegiets Forstander.

Han skrev 1877 The Scriptural Doctrine of
Sacrifice; 1880 An Introduction to Theology,

its Branches, its Results and its Literature og
1886 The Inspiration of the Old Testament, its

Data and its Doctrine. Han har, i Forening
med Prsesten J. S. Banks, oversat I. A. Dorners
>Glaubenslehre< paa Eng. (Edinb. 1880—82). —
2) William C, eng. Kirkehistoriker, f. 30. Dec.

1637 i Pickwell i Leicestershire, studerede i

Cambridge, og blev 1691, efter at have vteret

Prast i et Par londonske Sogne, Prsest i Isle-

worth i Nscrh. af London. Han var samtidig

Hofkapellan hos Karl II og Kannik i Windsor.
Han dede 4. Aug. 1713 i Windsor. Hans Stu-

dier drejede sig navnlig om de gl. Kirkefoedre,

og i sine Skrifter reber han et udstrakt Kend-
skab til den patristiske Literatur, som han til

Dels maatte laese i Haandskrifter. 1672 ud-
gav han : Primitive Christianity, or the Religion

of the ancient Christians in the first Ages of
the Gospel, der har oplevet mange Udg. og er

overs, paa Tysk og Fransk; 1674 Tabula;

ecclesiastica; \&lbAntiqvilatesApostolicoj; 1688
begyndte han Udgivelsen af sit Hovcdvserk:

Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria (i

2 Bd.), en teol. og kirkl. Literaturhist., der

gaar til det 14. Aarh. Den blev fortsat til

1517 af Henry Wharton og Robert Gerius.

Den bedste Udg. er Geneve-Udg. af 1720.

Cazalla, Agttstfn, evgl. Martyr, var en Di-

scipel af ^Erkebiskop Bartolome" de Carranza
(S. 480). Han studerede i Valladolid og Alcala

og blev Kannik i Salamanca. Han var beromt
for sin store Veltalenhed, og 1545 fulgte han,
som Karl V's Hofkapellan, Kejseren til Tysk-
land. Der beksmpede han forst Lutherdom-
men, men lidt efter lidt blev han selv over-

bevist om, at Luther havde Skriften paa
sin Side. Da han 1552 vendte tilbage til

Spanien, havde han indvortes brudt med sin

gl. rom.-kat. Opfattelse, og i den felgende Tid
ntermede han sig mere og mere til Protestant-

ismen. I 1557 og 1558 besogte han ofte Karl

V i Klostret St. Just, og de, der mene, at Kej-

seren inden sin Ded paa fl. Punkter er kom-
men bort fra den rom.-kat. Kirkelaere, give i

Reglen C. Skylden derfor. Han og hans Moder,
Leonor de Vibero, hvis Hus i Valladolid blev

et Samlingssted for de sp. Protestantcr, vakte

Inkvisitionens Mistanke, og efter Karl V's Ded
blev C, hans Moder og 70—80 af hans Me-
ningsfteller kastede i Fsengsel. Ved et Forher
(4. Marts 1559) bekendte C, at han var Luthe-
raner; og 21. Maj s. A. led han, 4 af hans
Seskende og 25 andre Deden ved en Autodaf£

paa Plaza Mayor i Valladolid, efter at Melchor
Cano havde holdt en Praediken over Matth.

7, 15. Hans Moder var ded forinden, men
hendes Lig blev gravet op og braendt (C. A.

Wilkens, Gesch. des span. Protestantismus,

Gfitersloh 1888, 79 f. 234 f.).

Ceder er et med Laerk nserbeslaegtet, men
mindre slankt Naaletrte. Naalene sidde i

Bundter, Koglerne ere segformede. Af Har-
pikset laves en vellugtende Balsam (Hojs. 4,

11; Hos. 14, 7). Med sin vicldige Krone, der

begynder allerede 4—5 Alen over Jorden, frem-

byder C. et imponerende Skue og bruges der-

for ofte i gl. T. som Billede paa det heje,

praegtige, majestaetiske. C. vokser paa Taurus-

og Amanusbjergene,- men navnlig paa Libanon.

Paa Grund af hensynsles Hugning er der dog
her kun sparsomme Rester igen af de fordums
Skove, navnlig den beremte Lund mellem
Baalbek og Tripolis paa 3—400 Trteer, af

hvilke nogle maale 20 Alen i Omkreds og
muligvis ere saa gamle som fra Salomos Tid.

Fra ffildgammel Tid har man hentet Temmer
fra Libanons C. Tyrierne brugte Stammerne
til Master (Hes. 27, 5). David og Salomo
hentede der Temmer til Templet (2. Sam. 5,

11; 7, 2: 1 Kong. 5, 6 f.), Serubabel til det

andet Tempel (Esra 3, 7), Herodes ligesaa.

Traeet egner sig fortrinligt saavel til svtert

Bjselkevaerk som til flncre Arbejde, selv til-

Billedsktering (Jes. 44, 14). Det er hvidligt,

haardt og saa holdbart, at de gamle troede,

det slet ikke kunde raadne. Det brugtes ogsaa

ved Renselsesceremonier (3 Mos. 14, 4. 49; 4

Mos. 19, 6). C. J.

Cederberg, Antero, finsk Prsest og kirkehist.

Forf., f. 18. Maj 1852, blev Student i Helsing-

fors 1870, filos. Kand. 1876, studerede i Tu-
bingen 1877—78 samt i Sverig, Norge og Tysk-
land 1887. Han blev pnesteviet 1879. Efterat

have gjort Tjeneste som Loerer, bl. a. ved

Digitized byGoogle



490 Cederberg — Celsius.

Seminarierne i Jyvaskylfi og Nykarleby, blev

ban 1884 Sognepr. i Nystad og 1895 i Tohma-
jarvi samt 1894 Provst. Af hans Vaerker kan
mserkes: >Suomalaisen Raamatun Historia<

(1885), det ferste vidtloftigere Arbejde om de
finske Bibeloverstettelser, >Historiallisia koko-
elmiac (Abo 1886—89), historiske Samlinger,

»Lektia Turun Tklin historiastac (Abo 1892),

der skildrer Abo-Domkapitels Historie i den
rom.-kat. Tid. C. har indlagt sig Fortjenester

af den kirkehist. Forskning ved at udgive nye
Oplag af sjaeldne, utilgsengelige Skrifter som
det 1522 trykte Manuale Aboense (Abo 1894)

og Jacob Fenno-Snomalainen's finske Psalme-
bog (trykt i Stockh., rimeligvis 1581; Helsing-

fors 1893). A. N.
Ceillier, Remy, fr. Benedictiner, blev fcdt

1688 i Bar-le-Dnc, traadte 1705 ind i Benedic-
tiner-Kongregationen St. Vannes et Hydulphe,
blev Titulserprior i Flavigny ved Nancy og
dede 1761. Han har skrevet en kr. Literatur-

historie (Hist, ginirale des auteurs sacris et

eccUsiasttques) i 23 Bind (Paris 1729—63; ny
Udg. i 14 Bd. Paris 1858—63), der omhandler
de kr. Forfattere til Midten af 13. Aarh., og,

over for J. Barbeyrac, i et eget Skrift forsvaret

Kirkefwdrenes Moral (Paris 1718).

Celano, Thomas fra, se Thomas.
Celebes, en af de store Sundaeer, siden

1660 i nederl. Besiddelse, har o. 1,400,000 Be-

boere, af hvilke de fleste forlaengst have an-

taget Islam. Knn hos Alfurerne paa den nord-
astlige bjergfulde, men frugtbare Halve Mina-
hassa, samt i det indre, holdt Hedenskabet
sig, og her har den evgl. Mission vundet en
af sine skenneste Sejre. Medens Spanierne
indforte den rom.-kat. Loire, bragte Hollsenderne

den ref. ; Hnndreder vare dobte uden Undervis-
ning, og 1817 fandtes paa den Maade o. 3500
Kr. (?) af 100,000 Indbyggere. Forst 1827 be-

gyndte en Forandring heri ved den nederl.

Pnest i Menado, Hellendoorn (d. 1839), og 1831

optog de tyske Udsendinge fra det nederl.

Missionsselskab, J. F. Riedel og J. G. Schwarz,
Arbejdet i Tondano og Langowan (R. dobte
9341, S. 13,068), hvorved Hedenskabet blev
overvundet ogsaa indvortes. Andre fulgte efter,

og nu er Minahassa et kristent Land med
134,000 evgl., 4000 rom. Kr. og kun 11,000

Hedninger. Rejsende Naturforskere prise i

heje Toner det som en Have dyrkede Land,
de venlige, pyntelige Landsbyer og de renligt

klsedte Indfodte og fremheeve med Ros, at >her
har Missionen uden al Tvivl prasteret store

Ting<. Nu er desvsrre Betjeningen af de kr.

Menigheder gaaet over til den indiske Stats-

kirke, som der holder og lenner 10 Hulp-
predikers, medens Missionen naermest arbejder

for et kristeligt Skolevajsen og har en Station

(Posso) paa Midt-Celebes (Nyland, Schetsen uit

Insulinde, Utrecht 1893; Grundemann, J. Fr.

Riedel, ein Lebensbild, Gutersloh 1873). V. Sn.
Celebrant, en Pnest, som laeser (»celebrerer«)

Messe.

Cellarins er Navnet paa den Munk, der har
Opsyn med et Klosters Vinkrelder (cella vinaria).

Innocents II har 1143 bestemt, at en L«g-
mand aldrig maatte vsere C, men denne Be-
stemmelse er af og til bleven overtraadt.

Cellarins. 1) Johannes C, se Kellner, Jo-

hann. — 2) Martin C. hed oprindelig Burresz
eller Borrhus; med latin iseret Navn kaldte nan
sig senere Borrhaus. Han blev fodt i Stutt-
gart 1499; 1515 blev han Mag. art. i Tubingen,
1520—21 studerede han semitiske Sprog og
Gresk hos Reuchlin i Ingolstadt, og der blev
han, under Joh. Ecks Dekanat, Baccalaureus i

Teol. Han blev imidlertid uenig med Eck og
gik da til Wittenberg, hvor Melanchthon tog sig
af ham. Der blev han strerkt betagen af
Zwickauer-Profeterne, scerlig af Marcus Stubner,
som forkastede Barnedaaben, og 1522 forlod
han Wittenberg og rejste til Stuttgart og
Schweiz. Senere kom han til 0sterrig, Polen
og Preussen, hvor han blev stillet under Biskop
Georg von Polentz's sserlige Opsyn. 1526 maatte
han, paa Hertug Albrechts Bud, give Made hos
Luther i Wittenberg og gere Rede for sin Op-
fattelse af Pnedestinationen og Forskellen paa
det gl. og det nye Test. Han fandt det dog
raadeligst at forlade Wittenberg igen og kom
til Strassburg, hvor han, med en smigrende
Fortale af Capito, udgav sit ferste Skrift (De
operibus Dei electionis et reprobationis, 1527),
der haevder en streng Prtedestinationslaere.

Han giftede sig derpaa med en rig adelig
Dame, der havde et Gods i Nedre-Elsass, men
efter hendes Dod (1536) maatte han, fattig,

soge et Fristed i Basel. 1541 blev han Prof,

der i Retorik, 1544 i gltestl. Eksegese. Sammen
med Castellio (S. 486) angreb han Calvin paa
Grand af hans Fremferd over for Servet. 1564
dede han af Pesten. I Baseler-Munsterens
Korsgang er der rejst ham et Gravmindes-
inserke. — 3) Michael C, se Keller, Michael.

Celliter, se Alexianere (S. 54).

Celsius, Olof, sv. Biskop og Historieskriver.

Sen af Prof, (siden Biskop) Olof C, f. i Upsala
1716, blev 1747 Prof, i Historie i Upsala.
kaldtes 1753 som Sognepr. til Stockholm, hvor
han 1774 blev Pastor primarius, udnaevntes
1777 til Biskop i Lund og dede 1794. C. nd-
foldede en mangesidig og omfattende litener

Virksomhed. 1742 redigerede han Upsalas
>Vetenskapssocietets< Maanedsskrift >Tidningar
om de lardes arbetenc, Sverigs ferste kritiske

Blad, hvori videnskabelige Nyheder og Rede-
gerelser for nye Beger meddeltes. I sin Stu-
dentertid forfattede han (1737) Tragedien >lnge-

borg<, en Oradigtning i Corneilles Stil af Her-
vara-Sagaens Fortaelling om Hjalmar og Inge-

borg; mislykket var hans Heltedigt om Gustaf
Vasa fra hans Alderdom. C. tog virksom Del
i Udarbejdelsen af Psalmebogsforslaget (1765
—67), der derfor kaldes >Celsiska psalm-
boken< ; selv forfattede han hertil 10 Psalmer.
Dette Forslags Indhold var et Udtryk for ren
Lrere, men stod i poetisk Vardi under den gl.

Psalmebog (af 1695), og det vandt ikke synderligt
Bifald. Srerlig Fortjeneste har C. af Historie-

granskningen. Hans »Gustaf Vasas historia<

(1746—53) og ^E^ik XlV's historiat (1774) be-
tegne ved deres sedle Sprog et virkeligt Fremskridt
i den sv. Historieskrivning, skent hans Skildrin-

ger af begge Konger ere vel lyse. 1767 begyndte
C. >Svea rikes kyrkohistoria< (I til 865), det
ferste Forseg paa en fuldsta?ndig Fremstilling af

Emnet, men Arbejdet forblev ufuldendt. Gustaf
III gjorde ham til et af de ferste Medlemmer
af det sv. Akademi (1786). H. T. W.
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Celsus, se Kelsos.

Ccltis (latintseret efter Familienavnet Pickel),

Konrad, beromt tysk Humanist og Digter, blev
fedt 1. Febr. 1459 i Wipfeld i Franken. Da
Faderen ikke vilde tillade ham at studere,

flygtede han paa en Tommerflaade ned ad
Main og Rhinen til KSln (1477), hvor han
lserte skolastisk Filos., Politik og Retorik.

Siden fandt han i Heidelberg (1484) en Msecen
i Hnmanisten v. Dalberg og en Lterer i Gr.

og Hebr. i Agricola. Nu begyndte hans Vandre-
liv, stadig studerende, docerende og digtende.

Ved nordtyske Universiteter holdt han Fore-
drag om platonsk Filos., ciceroniansk Retorik
og antik Poetik (1486 udgav han sin art versi-

ficandi). Italien, Humanismens Hjemland, be-
segte ban 1486, klagede ved Ruinerne af Old-
tidens Herlighed og opsegte Datidens Lys i

Rom (Pomponio Leto), Firenze (Platonikeren
Marsiglio Ficino), Rologna, Ferrara, Padova og
Venezia. April 1487 overrakte Kejser Frederik
III i Nurnberg ham Lauren (forste Digterkroning
i Tyskland) og gjorde ham til Doctor, efter at

C. havde besunget ham og hans Livsvterk i

Heltestil. Derefter foretog C. i flere Aar
uophorlige Rejser i Tyskland for at here Folk
og Land at kende og besynge det i et stort

lat. Vaerk, der aldrig udkom. Derimod stiftede

han rundt om Selskaber for Humanisrae, der
skulde ligne Pomponio Leto's romerske Aka-
demi og befri Tyskland fra Barbariets Morke
(Sodalitas literaria Vistulana, Hungarorum,
Danubiana, Rhenana, derimod strandede An-
lseget af Codanea i Lubeck). Overalt vandrede
han til Fods og besang sine Oplevelser og
Kserlighedseventyr med den italienske Huma-
nismes hele usminkede Sanselighed. Danmark
naaede han ikke, men hans Fantasi skabte
en Skildring af en farefuld Rejse til Thule
•mellem Orkenoerne og Island*. 1492—97
virkede han, med Afbrydelse, i Ingolstadt som
Laerer i Poesi og Retorik, saa kaldte Kejser

Max ham til Wien. Her oprandt hans Stor-

hedstld. Han foredrog Poetik, Retorik, Filo-

sofi, Geografl og Historic udgav Klassikere,

indevede Komedier og lagde den sikre Grund
til Wiens Hofbibliotek. 1502 indviede Kejser

Max I i Wien det forste poetiske Kollegium,

hvis Leder C. blev, med Ret til at krone
Digtere. C. dede i Wien 4. Febr. 1508, berem-
met af alle Tysklands Humanister som Viden-
skabernes Genfoder. Kirken og det religiose

Liv spiller ingen Rolle for ham, Klassicismens
letlevende Aands Fornyelse er ham alt. Dog
adskiller C. sig fra de fleste Humanister ved
at Isegge storre Va^t paa de reale Discipliner

og Historien end paa Filologien. Han har bi-

draget til Udvidelsen af Universiteternes viden-

skabelige Program, til Rensningen af Latinen

og Indforelsen af Gr. Paa sine Rejser opda-
gede han hejst interessante gl. Skrifter (Hrots-

vits Va;rker, udgivne i Nflrnberg 1501 med
Frederik d. vises Understettelse, og Ligarinus;
begge antoges en Tid for Forfalskninger af C.

selv; han fremdrog ogsaa de beromte vest-

romerske Milita?rkort Tabula: Peutingereana?).

Som Digter er han Elev af Horats og Ovid;

han sparer ikke paa sine Mseccners Pris,

tager det ikke naje med lndholdets moralske
Vserd, gor gserne hserde Svinkeeerinder, men

ferer et velskolet Sprog (IV libri amorum,
Nurnberg 1502 med DOrers Tegninger; Oda-
rum libri IV; Epigrammer; Germania gene-
ralis). Om ham se F. v. Bezold i Hist. Zeit-

schr. 1883. J. O. A.
Censor, kirkelig, kaldes Forbudet mod et

Skrifts Offentliggorelse og Udbredelse, forinden
den kirkl. Ovrighed har meddelt Tilladelse

dertil. Dens Oprindelse falder saramen med
Bogtrykkerkunstens Opfindelse, selv om det er

velkendt allerede i Oldk., at der er bleven ud-

stedt Forbud mod ksetterske Boger. Constan-
tin d. st. forbed saaledes under Dodsstraf at

have eller lsese Arios's Skrifter, og paa mange
Koncilier og Synoder affattedes Forbud mod
ksetterske og hedenske Bager. Men en alminde-
Iig Censurlov haves dog forst fra 1501 af Pave
Alexander VI; og paa Laterankonciliet 1515
under Leo X udfaerdigedes skarpere og mere
detailierede Bestemmelser. Tridentinerkonciliet

har ogsaa for dette Forhold fastslaaet Romerk.s
Stilling. Alle Boger, som handle om hellige

Ting, skulle meddele Trykkerens Navn og have
kirkelig Approbation ; mangier dette, er Ejeren
ansvarlig (Sess. IV). En Kommission skal ned-
scettes til at censurere alle mistaenkelige og
farlige Boger og derefter afgive Erklsering til

Konciliet (Sess. XVIII). Senere erklsrede Kon-
ciliet sig ude af Stand til at varetage dette

omfangsrige Hverv og overdrog Paven Afgorel-

sen (Sess. XXV contin.). Derefter udstedte

Pius IV 24. Marts 1564 Konstitutionen flomi-

nici gregis med 10 Regler for Censuren, ifelge

hvilke denne opretholdes i betydelig ndvidet
Skikkelse. I ethvert religiost Skrift skal foran

vsere trykt den kirkelige Ovrigheds Approba-
tion, og Lcesning i Biblen krever skriftlig Til-

ladelse af Sognets Prsest. Til Konstitutionen

er fojet Index librorum prohibitorum, en noj-

agtig Fortegnelse over alle forbudte Boger, som
lige til Nutiden stadig er bleven foroget og
foranstaltet ofTentliggjort af Congregatio Indicts

i Kardinalkollegiet i Rom (se Art. Index).

I Indledningen til Bogen gives en samlet Over-
sigt over alle de angaaende Censuren udstedte

pavelige Anordninger. 24. Jan. 1897 har ende-

lig Leo XIII udstedt den vigtige Konstitution

Officiorum ac munerum, der handler om For-

bud mod og Censur over Boger (aftrykt i Til-

ltegget til Hollwecks nedenf. anf. Skr.).

I de protestantiske Lande udstedtes straks

efter Ref.s Indforelse Bestemmelser om Censur.
Kirkeordinansen af 1539 forbyder for Dan-
marks og Norges Vedkommende nye Bogers
Udgivelse eller udenlandske Bogers Indforelse,

medmindre de i Forvejen ere godkendte af

Universitetet og Biskoppen. D. L. 2—21 —1
indsksrper paany, at >ingen maa noget lade

trykke, forend det tilforn af Universitetet er

approberet; dog skulle teol. Materier, som nogen
paa Landet vil have trykt, forst gennemses
af Stiftets Biskop og af ham med Betenkning
indsendes til Universitetet til videre Paa-

kendelse«. I Christian VI's Tid kom endnu
Generalkirkeinspektionens Tilsyn med som
tredje Instans. Denne Censur htevedes al-

deles ved det under Struensees Indflydelse ud-
stedte Reskr. af 14. Sept. 1770; men forskl.

sserlige Bestemmelser indskrenkede paany
Trykkefriheden i den folgende Tid, indtil For-
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ordn. 24. Marts 1848 igen helt ophwvede Cen-
suren ; og Grundloven af 1849 § 91 (den gennem-
sete Gruudlovaf 1866§86)fastslaar, at Censurog
andre forebyggende Forholdsregler kunne ingen-

sinde paany indfores; men enhver er berettiget

til ved Trj'kken at offentliggore sine Tanker,
dog under Ansvar for Domstolene (Fessler, Das
kirchl. Bucherverbot, Wien 1858; J. Hollweck,

Das kirchl. Bucherverbot, Mainz 1897; for Dan-
marks Vedk. Hist. Tidsskr. 6 B. II, 67 f.) A. J.

Censurer, kirkelige (censura ecclesiastics),

ere visse Midler, som K., srerlig den rom. K.,

bruger for at bringe en Synder til Erkendelse
af sin Brode og for at lede ham til Anger.

Den kanoniske Bet skelner imellem censurw
medicinales, der navnlig sigte mod Synderens
Forbedring, og c. vindicatioce, der nsermest ere

Straffe for en Krsenkelse af den guddommelige
Bet. Saadanne ere: Pengebeder, legemlig Af-

straffelse, Faengsel, Indesprcrrelse i et Kloster,

Nsegtelse af Begravelse i indviet Jord, Suspen-
sion og Degradation af Klerikere osv. De
Bodsgerninger, som paaltegges i Skriftestolen,

kunne ogsaa regnes til c. v., fordi de ere

Fyldestgorelser for begaaede Synder (Kober,

Der Kirchenbann, Tub. 1857, og sammes: Die
Suspension der Kirchendiener, Tub. 1862).

Census, se Quirinius.

Ontrumsparti. Efter 1848 var der i den
preuss. Landdag et lille Parti, der srerlig re-

praesenterede de rom.-kat. Interesser; det gik

under Navnet >det kat. Parti« eller >Frak-
tionen Beichensperger< . Da der i Aug. og Nov.
1870 skulde voelges nye Ombud, baade til den
nordtyske Bigsdag og til den preuss. Landdag,
begyndte der i Juni 1870 i Bhinprovinsen og
Westfalen en Agitation for Valg af paalidelige

rom.-kat. Ombud, som vilde love at ksempe for

K.s Suversenetet og den konfessionelle Folke-
skole og at modarbejde Protestantismens Over-
vnsgt. Efter at Italien havde besat Bom, blev
der ogsaa udtalt Onske om, at de rom.-kat.

Bigsdagsmcend skulde arbejde paa at faa Be-
geringen til at bringe Paven Hjaelp. Man
krtevede. at de nye Higsdagsmamd, der baade
kunde vaere konservative og Deraokrater, skulde
melde sig ind i en saerlig Fraktion for at virke
i Fsellesskab for Bomerk.s Interesser. 27. Marts
1871 udstedtc den nye Fraktion et Program,
kaldte sig C. og grundlagde et nyt Organ
>Germania<. De betydeligstc Msend i det nye
Parti vare: C. F. von Savigny, en Son af den
store Jurist, H. von Mallinckrodt, P. og A.

Beichensperger, Fyrsten af L6wenstein og, frem-
for alle, den forhenv. hannoveranske Minister
Windthorst. I Pressen var det navnlig den
tidligere Bedaktor af >Kolnische Volkszeitung<,
Paul Majunke, der, som >Germanias< Bedaktor
(til 1878), forte C.s Sag. Partiet har til Tider
spillet en betydelig Bolle og lagt et afgorende
Lod i den politiske Vaegtskaal. 1871 var der
i den tyske Bigsdag o. 60 Medlemmer af C. : 1890
var Tallet steget til 106, og 1897 var der 99
Centrumsmrend i Bigsdagen.Efter Windthorsts
Dod (1891) vare Grev Bellestrem, Friherre von
Huene og Dr. Porsch Partiets Ledere. 1893
frembragte Hserloven en Spaltning i Baekkerne.
efter hvilken Grev Hompesch og isaer Dr. Lieber
ere blevne de ledende Msend. 1895 havde Partiet

naaet en saadan Styrke i den tyske Bigsdag, at

baade den 1. og den 3. President bleve tagne af
dets Medlemmer (O. Mejer, Zur Naturgesch. des-

Centrums, Freib. 1882; J. L. Jacobi, Streiflichter

auf. Belig., Politik und Universitaten der Cen-
trumspartei, Halle 1883). Se Art. Kulturkampen.

Centurier, magdeburgske, se Flacius, Mat-
thias.

Ceolfrid, Abbed i Jarrow og Wearmouth,
blev fadt o. 642 og dede 25. Sept. 716 (Dic-

tionary of Christ. Biogr. I, 439 f.).

Cerdo, se Kerdon.
Ceriani, Antonio Maria, Abate, Praefekt for

det ambrosianske Bibliotek i Milano, er en
fremragende Kender af det syriske Sprog. Han
har i mange Aar ledet Udgivelsen af de i Milano
hos Besozzi udkommende: Monumenta sacra

et profana; 1876—80 udgav han: Translatio

Syra Pescitto Vet. Test, og i: Memorie del R.

Institute Lombardo di Scienze, Ser. III. vol. IX,

gjorde han Bede for de wldste Haandskrifter

til Peshitto. 1895 udgav han: Notitia liturgia

Ambrosianw ante sax. XI.

Cerinth, se Kerinth.

Certosa, se Chartreusere.

Cesarini, Giuliano (>Kardinal Julian <), f.

1398, horte til en rom. Adelsfamilie. Efter at

have fuldendt sine Universitetsstudier blev han
Prof, i Kirkeret i Padova og ovede som saa-

dan en betydelig Indflydelse. 1426 tildelte

Martin V ham Kardinalvaerdigheden og sendte

ham som Legat a latere til Tyskland for at

prsedike Korstog mod Husiterne. 1431 kom
et Korstog (det 5. husitiske) i Stand under C.s

Ledelse, men det mislykkedes fuldstsendigt.

Allerede ved Bygtet om Husitemes Fremryk-
ning flygtede C.s Tropper paa den skamme-
ligste Maade. Storre Held havde C. som Pre-

sident for Baseler-Konciliet med sine Forhand-
linger med Husiterne (isser Calixtinerne). Her
lagde han stor Dygtighed og diplomatisk Fin-

hed for Dagen. De samme Egenskaber, samt
en glimrende Veltalenhed, kom ham til Gode
ved Unionsforhandlingerne med Graekerne (i

Ferrara 1438, Firenzc 1439). Hans maeglende

Standpunkt mellem Konciliarismen og Papal-

ismen gjorde ham utilfrcds med den Maade, hvor-

paa Beformkonciliet i Basel udviklede sig (se

S. 230). Efter Kirkemedets Ophrevelsc sendte

Paven ham som Legat til Ungarn for at over-

tale Kong Vladislav til Krig mod Tyrkerne.

C. opnaaede sit Formaal, men Krigen endte

uheldigt for Vladislav. Paa Flugten for Tyr-

kerne dode C- 1444 ved Nedre-Donau (Acg.

Charlerius, Dc morte J. C, i Baluzius's Misc.

III). H. L.

Cesena, Michael fra, f. i Cesena i Bomagna,
ukendt naar, traadte i sin tidlige Ungdom ind

i Fransiskaner-Ordenen og studerede Teol. i

Paris. 1316 valgte Generalkapitlet i Napoli

ham til Ordensgeneral. I Ordenens Strid om
Forstaaelsen af Fattigdommen sluttede han sig i

Begyndelsen til de afJohan XXII stottede fratres

de commnnitate, der stod modsat Spiritualerne,

som vilde holde fast ved det oprindelige Fran-

siskaner-Ideal, den ubetingede Ejendomsloshed
og den apostolske Fattigdom. Imidlertid billi-

gede han senere de sidstnsvntes Opfattelse og
forsvarede paa det af ham sammenkaldte
Generalkapitel i Perugia 1322 energisk Lseren

! om Kristi og Apostlenes fuldstsendige Ejen-
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domsleshed og udtalte, med Kapitlets Majoritet,

en bestemt Forkastclse af Pavens Standpunkt.
Til Straf lod Johan XXII ham faengsle for at

staa Kurien i Avignon til Regnskab. Efter

et 4aarigt Fangenskab lykkedes det C. (1328)
at flygte med sine 2 Ordensbrodre, William
Occam og Bonagratia, fra Avignon til Kejser

Ludvig af Baiern, som da befandt sig i Pisa.

Flygtningene fik her den venligste Modtagelse,

men s. A. blev C. ekskommuniceret og afsat

af Paven. C. appellerede til et aim. (Concilium.

Fransiskanernes Generalkapitel i Paris 1329
afViste imidlertid C.s Beskyldninger mod Paven
og valgte en ny General. C. tvistedes ogsaa,

med Johan XXII om et andet Sporgsmaal.
1331 havde Paven i en Preediken og siden ved
et Par andre Tilfselde paastaaet, at de troende

ferst efter Dommedag helt og fuldt skulle

skue Gud. Herimod protesterede C. kraftigt

og hsevdede Thomas fra Aqvinos og den her-

skende Teol.s Laere om visio beatifica. De
sidste Aar af sit Liv tilbragte han ved Ludvig
af Baierns Hof i Munchen, hvorfra han stedse

tuevdede Spiritualernes Grundsaetninger og ud-
sendte talrige Appellationer og Skrivelser til

sin Orden. Han dede 29. Nov. 1343. Nyere
Forskere have vist, at Fortaellingen om, at han
paa Dedslejet angrede sin Optrseden mod Jo-

han XXII, er falsk (K. Muller? Der Kampf
Ludwigs des Bayern mit der r6ra. Kurie I,

370 f. ; Gudenatz, M. v. C, ein Beitrag zur
Gesch. der Streitigkeiten im Fransiskanerorden,

1876). if. L.

Cessatio a divinis er det kirkeretlige Navn
paa Standsningen af Gudstjenesten i en Kirke.

Den indtraeder uden viderc (ipso jure), naar
en Kirkebygning paa en eller anden Maade
er bleven vanhelliget, men den kan ogsaa ind-

traede som Straf for en Kraenkelse, der tilfojes

vedkommcnde Kirke eller dens Tjenere, eller

naar Kirken ikke faar de Afgifter, den skulde
have. C. a. d. har Lighed med lnterdiktet,

men er dog forskl. fra dette, for saa vidt som
c. a. d. ikke skal vaere en Censur, men kun
et offentligt Udtryk for Forfserdelse eller

Harme (>Kirkesorg<), der skal bringe den
skyldige til Omvendelse. Nutildags bruges c.

a. d. meget sjasldent, og da i Reglen kun
saaledes, at Kirkens Vaegge og Altret klaedes

med sort Toj, at der ikke ringes med Kirkens
Klokker, at der bedes sserlige Bonner, og at

alle hoftidelige Gudstjencster bortfalde.

Cevennerprofeterne er Navnet paa de Pro-

feter, som under Camisarderkrigen (se S. 464)

optraadte i Cevennerne. Forfelgelsen mod de
fr. Protestanter efter Nantes-Ediktets Ophsevelse

fremkaldte en svaermersk, kiliastisk Bevaegelse

;

Esprit Siguier og andre Profeter gav Signalet

til Krigen, og under denne bredte den profe-

tiske Begejstring sig mere og mere. Maend,
Kvinder og Bern profeterede, ofte med tilluk-

kede 0jne og under konvulsiviske Trsekninger.

Efter Krigens Slutning forplantedes Bevtegel-

sen til England (til Bristol, London og til Kul-

minearbejderne i Kingswood, hvor John Wes-
ley virkcde) og Tyskland (de inspirerede i Wet-
terau). C. E. F.

Chabot, Francois, fr. Capuciner, f. 1759,

Ueste i sit Kloster usaedelige Skrifter og forte

et daarligt Levned. Han var Medlem af Na-

tionalforsamlingen og Konventet, og det var
ham, der foreslog at omdanne Notre Dame til

et Tempel for Fornuften. Da han havde gjort

sig skyldig i Bedrageri, blev han kastet i

Faengsel og efter et Selvmordsforsog guilloti-

neret 5. April 1794.

Chadd (Ceadda), britisk Biskop, var op-
dragen i et irsk Kloster, og blev derpaa Munk
i Lindisfarne og Discipel af Biskop Aidan (S.

41). 664, da Wilfrid (se d. Art.), der var
rejst til Gallien for at blive blspeviet, blev
for laenge borte, udnaevnte Kong Osviv C. til

Bispedommet York, og C. blev bispeviet s. A.

af Biskop Wini i Wessex og 2 britiske Bi-

skopper. Efter Wilfrids Tilbagekoinst vedblev
C. at udfore biskoppelige Forretninger, men
669 trak han sig. paa /Krkebiskop Theodora Til-

skyndelse, tilbage til Klostret Lastingham.
Forinden havde Theodor ved en Slags Gen-
tagelse af hans Bispevielse sogt at bode paa
Manglerne i hans tidligere Ordination, og C.

fik kun Lov til at blive i Lastingham nogle
faa Uger. Derpaa blev han Biskop i Lyccidfelth

(Lichfield). Han var en nidkaer Tilsynsmand,
der, som de gl. britiske Biskopper, heist drog
om til Fods. Han dode 2. Marts 672 og blev

jordet i Naerheden af Maria-Kirken i Lichfield.

Da der skete Jsertegn ved hans Grav, fik han
Plads paa Helgenlisten (2. Marts er hans Fest-

dag), og han var i England en meget anset
Folkehelgen. I Lichfield gemmer man et smukt
Evangeliehaandskrift, der skal have tiInert C.

Chadwick. 1) George Alexander C, irsk

Biskop, blev fedt 1840 og opdragen i Trinity-

College i Dublin. 1865 blev han praesteviet

og, efter at have vaeret Prsest forskl. Steder,

1886 Dean af Armagh og 1894 tillige Kapellan
hos iErkebiskop Gregg af Armagh. 1896 blev

han Biskop af Derry og Raphoe (med Bolig i

Londonderry). Han holdt 1879 som Donellan
Lecturer Forelaesninger over: Christ bearing

Witness to Himself. Senere har han, i The
Expositors Bible, skrevet Fortolkninger til Mar-
kos-Evangeliet (1887) og 2. Mosebog (1890). —
2)John White C, amerik. Unitarier, f. i Marble-
head i Massachusetts 19. Okt. 1840, studerede
i Harvard og blev Unitarie-Pnest i Brooklyn.
Han tilhorer den radikaleste Floj af Unitar-

ismen. Foruden : The Faith of Reason (1879)

har han udgivet en Raekke Praedikensamlinger

og et Par Bind Digtc.

Chalmers, Thomas, f. 17. Marts 1780 i An-
struther i Skotland, folte allerede i Skoletlden

Lyst til at blive Prsest, studerede ved Univer-
sitetet i St. Andrews og tog teol. Eksamen.
Men derefter kastede han sig over Matematik,
Fysik, Kemi, Nationalokonomi og Moralfilosofi,

og som Prsest i Kilmany holdt han Forelaes-

ninger over Kemi i St. Andrews. Han fulgte

Moderatismen, den herskende Forstandsretning,

men 1809— 10 gennemgik han under Sygdom
og Familiesorg en aandelig Krise, der forte

ham til en positiv kr. Tro. Pascals »Tanker*
hjalp ham til Klarhed, og gennem W. Wilber-
forces og Hannah Mores Skrifter blev han paa-

virket af den evangelske Retuing i England. Han
fordybede sig 1 den hi. Skrift, og en Frugt af

disse bibelske Studier var hans Bog On the Evi-

dence and Authority of the Christian Revela-

tion. 1814 blev han Prsest ved Tron-Kirken i
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Glasgow, og bans Gerning der aabnede bans
0jne for det kirkl. Forfald og den dybe Kattig-

dom i de store Byers uhyre Sogne. Hans
nationalokonomiske Kundskaber kom nu til An-
vendelse; i et Skrift On the Christian and
Civic Economy of large Towns (1819), senere

udvidet under Titlen: On the Christian and
Economic Polity of a Nation, I—III, frem-

stillede ban en grundigt udarbejdet Plan til

en kirkl. Fattigpleje. Da ban 1819 blev for-

flyttet til den nye St. Johannes Kirke i Byens
fattigste Sogn, fik han Lejligbed til at prove

sin Teori. Han overtog med Myndighedernes
Tilladelse hele Fattigplejen i Sognet, sora han
delte i 25 Distrikter, hvcrt med en Legmand
til Diakon; men skont Forsoget faldt heldigt

ud, blev det gl. Svstem dog igen indfort 1837.

1823 blev Ch. Prof, i Moralfilosofi i St. An-
drews, 1828 Prof, i Teol. i Edinburgh. Som
Unrversitetslserer fik han mest Betydning ved
den personlige Paavirkning, han ovede paa
Studenterne. Samtidig udfoldede han en stor

Virksomhed som Hovedet for den evangelske

Retning. Han havde set, at Delingen af de store

Sogne var en Grundbetingelse for det kirkl.

Livs Trivsel og havde allerede som Priest i

Glasgow foreslaaet Opforelsen af 20 Kirker i

denne By. Denne Plan, som de Evangelske

tog op, blev udvidet til de andre Byer, og i

1828 nedsatte Synoden (General-Assembly) et

Udvalg til at virke for Sagen. Da Ch. 1834

var bleven dets Formand, foreslog han, at der
skulde bygges 200 nye Kirker i Landet. Forgajves

segte man Statens Stotte. Ch. proklamerede
da Frivillighedsprincipet (the voluntary prin-

ciple), og i Lobet af 7 Aar bleve de 200 Kirker
opferte for en Bekostning af o. 5'/, Mill. Kr.,

indkomne ved frivillige Bidrag.

I neje Forbindelse med denne kirkl. Udvik-
ling stod den Kamp om Prcestevalget, som
1834—43 fortes mellem de Evangelske og de
Moderate. Det var et Sammenstod mellem K.

og Stat, og da Ch., der altid havde forsvaret

det folkekirkl. System, saa, at en Udtrcedelse

var uundgaaelig, forberedte han Dannelsen af

Skotlands frie K. Da den blev grundlagt 18.

Maj 1843, blev han valgt til President for de
udtraadtes Forsamling. Han maatte da ned-
lcegge sit Embede ved Universitetet og blev

Forstander for Frikirkens forste Pnesteskole,

New College i Edinburgh. Tillige virkede han
som Priest i Hovedstadens fattigste Kvarterer.

Han oplevede sin Kirkeplans Gennemforelse
og Frikirkens forste Blomstring, men sov hen
uden foregaaende Sygdom 31. Maj 1847. Foruden
Flyveskrifter udgav han 25 Bind, og hans
Svigersan Hanna udgav hans efterladte Skrifter i

9. Bd. (W. Hanna, Memoirs of the life and
writings of Th. Ch., I—IV, 1849—52; Fr. Niel-

sen, Statskirke og Frikirke, Kbhvn 1883; Mrs.
Oliphant, Th. Ch., London 1893; Th. Chalmers,
Den kirkl. Fattigpleje, ved J. Friis Hansen,
Kbhvn 1888). C. E. F.

Chalybaus, Heinrich Moritz, tysk Filosof,

f. i Pfaffroda i de sachsiske Erzgebirge 3. Juli

1796, var 1839—52 Prof, i Filos. i Kiel. Han
dede i Dresden 22. Sept. 1862. Som Filosof var
han en spekulativ Teist, der issr rettede sin

Kritik mod Hegel og Herbart. Han har bl. a.

udgivet: >Darstellung der spekulat. Philos. von

Kant bis Hegel « (1839; 5. Aufl. 1860); .System
der Wissenschaftslehre< (1846); >Systen» der
spekulat. Ethik.< (1850); >Philosophie und Chri-
stenthum< (1853); >Fundamentalphilos.< (1861).
Chambre ardente var Navnet paa en parisisk

Ket, der af Henrik II blev nedsat for at op-
soge og afstraffe Luthers fr. Disciple. Den
begyndte sin Virksomhed 2. Maj 1548 og slat-
ted e den 30. Okt. s. A. efter at have holdt
84 Meder, i hvilke den havde forhort 176
>Ksttere<. Den holdt sine Meder i Palais de
Justice. I de forste 3 Maaneder var Franpois
de Saint-Andre

1

som oftest dens President (N.
Weiss, La chambre ardente, Paris 1889).

Chamicr, Daniel, fr. Protestant, f. 1565 paa
Slottet Le Mons ved Mocas, tilherte en adelig
Slsegt fra Avignon, der skaenkede Frankrig 5
protest. Prsester. Hans Fader, der oprindelig var
Dr. i den kanoniske Ret og Advokat, gik, under
et Beseg i Rom, over til Protestantismen, og
blev Prest forskl. Steder. D. C. studerede ferst
i Orange, senere (1583—89) i Geneve, hvor
Beza var hans Lsrer. Efter sin Hjemkomst
til Frankrig blev han Prajst fl. Steder, o. 1595
i Montelimar, hvor Faderen sidst havde virket.

Han var gentagne Gange paa Synoder og ved
Forhandlinger med den fr. Regering sine Tros-
fsellers Tillidsmand og viste som saadan baade
megen Fasthed og stor Skarpsindighed. 1598
overbragte han Synoden i Montpellier Nantes-
Ediktet; 1601 og 1602 forsvarede han Prote-
stantismen i 2 Samtaler med Jesuiterne Cotton
og Gaultier. Da der (1608) blev oprettet et
Akademi i Montelimar, blev D. C. Prof, ved
dette, men da det snart efter blev flyttet til

Die, blev han i Montelimar. 1612 blev ban
Prof, og Prest i Montauban, og de> virkede
han til sin Dod. Han faldt 17. Okt. 1621 for
en Kugle, da Ludvig XIIl's Tropper belejrede

Montauban. Efter hans Ded udkom hans:
Corpus theologicum sive loci communes (1653),

der viser, hvorledcs han i Montauban foredrog

ref. Dogmatik. Selv har han udgivet en Rcekke
polemiske Skrifter. Det betydeligste af disse

er det ufuldendte: Panstratia catholica sloe

controversiarum de religione adv. Pontificios

corpus (4 Foliobind, Geneve 1626, 2. Udg.
Frankf. 1627), en ksempemsessig Polemik mod
hele det rom.-kat. System. Han var udnsevnt

til Ombud paa Dordrechter-Synoden, men Lud-
vig XIII forbod ham at rejse.

Champeaux, Guillaume fra, skolastisk Teo-

Iog, fodtes i Champeaux o. 1070. I den, Middel-

alderen igennem, standende Strid mellem Real-

isme og Nominalisme tog han Parti for den
forste. Han horte Roscelin i Compiegne,
Anselm i Laon, og grundede en beramt Skole

i Paris, men da han her blev heldig beksempet
af sin unge Discipel Abdlard, trak han sig

1108 mismodig tilbage til en af Byens For-
stseder, hvor han 1113 grundede det senere
saa beremte Abbedi St. Victor. Samme Aar
blev han Biskop i Chalons, hvor han dode
1121. Som Realist hievdede han, at der til

alle Forstandens ldeer og Begreber maa svare

en Virkelighed, at der altsaa til Grand for

Almenbegreberne (hvormed vi sammenfatte En-
kelt-Eksistenserne) ogsaa maa ligge et Almen-
vcesen, der staar bagved alle Enkeltvssenerne
og laaner dem, hvad de besidde af Realitet.
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Saaledes bliver Individet realiseret af Arten,
Arten af SUegten og saaledes videre op til det
altomfattende Almenbegreb, der tillige bliver
den hajeste Realitet (Michaud, G. de Ch. et

les ecoles de Paris, Paris 1867; P. Feret, La
faculte de theol. de Paris I, Paris 1894). J. P. B.

Chandieu, Antoinc de la Roche de, ref.

Teolog, f. 1534 paa Slottet Chabottes ved Macon
af ansete, rom.-kat. Forseldre, fik tidlig, gen-

nem sin La;rer, Humanisten Grandjean (Gra-
nianus), der kendte Calvin, Sympati for Ref.,

og efter et Ophold i Geneve blev han helt

vundet for den. Tidlig, maaske allerede 1555,
blev han ved Haandspaalseggelse viet til Hjaelpe-

prccst for den evang. Menighed i Paris. Da
en protest. Forsamling i Gaden St. Jacques
1557 blev oplost, og mange af de tilstede-

vsrende ftengsledes, skrev Ch. 2 Skrifter til

Forsvar for sine Trosfwller. Skont Anton af
Navarro holdt sin Haand over ham, fandt han
det dog sikrest en kort Tid at gaa til Orleans,

men derpaa vendte han tilbage til Paris. Han
gjorde i 1558—59 flere Forsog paa at vinde
forskl. af Protestantismens Modstandere, endog
Katarina af Medici, for den evang. Sag, og paa
den forste fr. protest. Generalsynode(1559)spil-
lede han en Hovedrolle. Han var en Mod-
stander af de kirkl. Demokrater, der vilde have
alle kirkl. Valg afgjorte ved aim. Stemmeret ; han
ksmpede for sin Overbevisning paa den 3. Gene-
ralsynode i Orleans (1562), hvor han var Lederen,
og paa den 8. i Mines (1572), der forkastede

den demokratiske Opfattelse. Under Religions-

krigene i Frankrig var han ofte udsat for Farer,

og 1570 maatte han flygte til Schweiz. Efter

et kortere Ophold der vendte han tilbage til

Frankrig,men Bartholomseus-Natten fordrevham
atter. Ved sin Broders Dod havde han arvet
Familiens Ejendomme, og da han var kommen
i Besiddelse af dem, brugte han hele sin Tid
til sine Trosfaellers Bedste. 1572—83 opholdt
han sig i Schweiz ; en Tidlang holdt han Fore-

kesninger ved Akademiet i Lausanne. 1583
vendte han tilbage til Frankrig; 1585 blev han
Feltprast ved Henrik af Navarras Hser, 1588
blev han af Henrik sendt til Schweiz og Tysk-
land for at virke for den protest. PoliUk. S.

A. tog han fast Ophold i Geneve, og der dede
han af Lungebetsendelse 23. Febr. 1591. Han
har, til Dels under pseudonyme Navne, for-

fattet en Msengde Stridsskrifter mod Romerk.
og Lntherdommen ; de robe nans afgjorte

Calvinisme. Det for Eftertiden betydeligste af

hans Skrifter er hans 1563 skrevne: Hist, des

persecutions et martyrs de Viglise de Paris

depuis Van 1557 jusqa' au temps de Charles

IX, der er et af den franske Reformations-
histories Kildeskrifter (A. Bernus, Le ministre

A. de Ch., Paris 1888).

Chandler, Edward, f. 1658(7), blev 1717 Biskop
af Lichfield, 1730 forflyttet til Durham. D. 20.

Juli 1750. Han skrev et Skrift mod Deisten

Collins.

Channing, William Ellery, amerik. Unita-

rier, blev fedt 7. April 1780 i Newport i Rhode
Island og tilhorte oprindelig Congregational-

ismen. Han studerede i Harvard og viste sig

Air tidlig dygtig baade til at tale og til at fere

Pennen. Fra Harvard-Universitetet tog han til

Richmond i Virginia, hvor han omgikkes Dr.

Samuel Hopkins, en af Amerikas mest frem-
ragende calvinske Teologer paa den Tid, og under
Opholdet i Richmond vaktes hans Interesse

for offentlige Anliggender, ikke mindst ved
Laesningen af Rousseau. Han blev tillige en
ivrig Asket og drev Askesen saa vidt, at hans
Helbred blev odelagt 1803 blev han Prest
ved en congregationalistisk Menighed i Boston.

Da var han ariansk sindet i Opfattelsen af
Kristi Person, men foravrigt, som han selv

siger, <rather mystical than rational'. Ved
Samliv med de i relig. Henseende meget ra-

tionalistisk sindede Maend, der dannede The
Anthology Club og udgav The North American
Review, egedes hans Tvivl om Kristi Gud-
dom og Forsoningsdod, og han blev Ferer for

den liberale Retning, der dannede en ny Floj

af den gamle Unitarisme. I Kristus saa han
Menneskehedens Ideal; han troede paa hans
Undere og hans Opstandelse og var ikke uvillig

til at indromme hans Prweksistens. 5. Maj
1819 holdt han i Baltimore en Tale ved Jared
Sparks's Ordination; fra den regne Amerika-
nerne den nyere Unitarismes Fodsel. 1835
begyndte han at tage Del i Kampen mod Sla-

veriet, og den forte han til sin Ded. Hans
sidste Tale (1. Aug. 1842) handlede om Eman-
cipationen i Vest-Indien. Desuden tog han
sig ogsaa af Biblens Udbredelse, Maadeholds-
sagen og Fffingselsreformerne. I de sidste Aar
af sit Liv tilbragte han Vinteren i Boston, der
blev Unitarismens Hovedkvarter i Amerika,
og Sommeren i Newport. Han dode 2. Okt.

1842. 1880 fejredes hans Hundredaarsdag med
mange Festligheder; ogsaa fra den tyske Prote-

stantforening indleb der paa den en Hilsen til

Unitarierne i Boston. 1881 blev der indviet

en Unitarie-Kirke til hans Minde (Channing
Memorial Church). 1841 f. udkom der i 6 Bd.

en samlet Udg. af hans Skrifter; 1848 (11.

Opl. 1876) udgav hans Shegtning. W. H. Chan-
ning i 3 Bd. en Biografi med Uddrag af hans
Breve og Skrifter (K. P. Arnoldson, Unitar-

ismens Apostel, Stholm 1882).

Chantal, Jeanne Francisque Fremiot de, f.

28. Jan. 1572 i Dijon, var en Datter af Benigne
Fremiot, der endte som President for Parla-

mentet i Burgund. 20 Aar gl. segtede hun Baron
de Chantal, men efter hans Ded ved et Vaade-
skud paa Jagten trak hun sig tilbage fra Verden
og forte et asketisk Liv. 1604 blev Biskoppen
af Geneve, Frans af Sales, hendes Skriftefader,

og 1610 dannede hun og 2 andre Kvinder i

Annecy Salesianerindernes Orden (se d.

Art.). Hun dode 13. Dec. 1641; 1757 gav
Benedict XIV hende Plads bl. de salige, og
1767 blev hun helgenkronet af Clemens XIII.

1769 bestemte Clemens XIV, at 21. Aug., hendes
Ordens Fodselsdag, skulde vsere hendes Helgen-

dag. Hendes Breve ere udg. i Paris 1833

(E. Bougaud, Hist, de sainte Ch. et des origines

de la Visitation I—II, Paris 1872 og oftere).

Chaponniere, Jacques Francois, schweizersk

Teolog, blev fodt 1 Geneve 6. April 1842. Efter

at have studeret i Geneve, Paris, Tyskland,

England og Skotland blev han 1870 Hjjelpepnest i

Statskirken i Geneve, og samtidig holdt han
ekseget. Forelsesninger ved Universitetet. 1880
blev han Hovedredakter af det evang. Partis

Organ: La Semaine Religieuse.
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496 Character — Chartreuser-Ordenen.

Character hypostaticns er et Kunstudtryk
fra den luth. Dogmatiks Treenighedslsere. For
at haevde enhver af de tre guddommelige Per-

soner Selvstaendighed ved Siden af Vsesens-

enheden sagde de gl. luth. Dogmatikere, at

hver af de tre Personer havde sin eh. h. d.

v. s. sine personlige Ejendommeligheder (pro-

prietates; notce, relatione* personates), der dels

vedrore den indbyrdes Forskel mellem de tre

Personer (opera ad intra, actus personates),

dels deres forskl. Stilling til Verden (opera

ad extra).

Character indelebilis er det lat. Udtryk for

det >umistelige Saerpraeg«, som ifolge de sidste

Reprtesentanter for den middelalderlige Skola-

stik bliver paatrykt Modtagerne af Daaben,
Konfirmationen og Prsestevielsen. Skont denne
Lsere er ukendt for hele Oldkirken, og skent
den ikke liar en aeldre Stotte end en i haj Grad
tvivlsom Udtalelse af Innocents III, blev den
godkendt af Trienter-Konciliet (Sessio VII, jvfr.

Sessio XXIII), der udtaler Anatema over dem,
som naegte, at der ved Daaben, Konfirmationen
og Prsestevielsen bliver paatrykt Sjaelen >et

vist aandeligt og uforgsengeligt Tegn< (signum
qvoddam spirituale et indelebile), der, ifelge de
rom.-kat. Dogmatikere, for Sjaelen er det samme
som en Embedsdragt for Legemet. Den luth.

Kirkeafdeling, der ikke regner Konfirmationen
og Prsestevielsen med til Sakramenterne, har
altid forkastet den rom.-kat. Lsere om, at der
ved disse 2 Handlinger skulde meddeles en
ch. i. M. H. til Daaben se Art. Daab og Sa-

kramenter.
Charismer, se Naadegaver.
Charles, Mrs Elizabeth, f. Bundle, eng.

Forfatterinde, blev fodt 1828. 1851 segtede

hun Andrew Paton Ch., og 1858 udgav hun
Sketches of Hymns and Hymn Writers. Mest
bckendt er hun bleven ved sin 1864 udgivne
kirkehistoriske Roman: Chronicles of Schon-
berg-Cotta Family (overs, paa Dsk. og Sv.), der
siden blev efterfulgt af fl. Arbejder, til Dels

af samme Art (The Draytons and the Dave-
nants; On both Sides of the Sea; Winifred
Bertram; Diary of Mrs Kitty Trevylyan; The
Victory of the Vanquished; The Cottage by the

Cathedral; Against the Stream; The Bertram
Family; Conquering and to Conquer; Lapsed,
but not Lost). Hun dade 28. Marts 1896.

Charleville, Carl Vilhelm, f. i Fifvelstad 1

Ostergotland 1. Okt. 1827, Dr. phil. i Upsala
1851, cand. theol. 1852, Adjunkt i LinkSping
1857, Lektor i Teologi og Hebr. i Orebro 1862,

Sognepr. i Tornevalla 1863 og i Vadstena 1879,

Dr. theol. ved Jubelfesten i Upsala 1877, Dom-
provst i LinkSping 1883, Biskop ssteds 1893. —
C. var Medlem af Katekismekommissionen 1869
og har, foruden Opbyggelsesskrifter, udgivet:

>Om schismerna i den gamla kyrkan< 1860;
De communication idiomatum 1860.

Charlier, Jean, se Gerson.
Charlotte Amalie, Datter af Landgrev Wil-

helm VI af Hessen-Cassel, er fedt 27. April

1650. Hun segtede 1667 Kong Christian V.
I Danraark vandt hun Folkets Kserlighed, fordi

hun >ikke alene elskede vort Lands Folk, men
ogsaa dets Sprog< (Kingo), men hun havde
mange Hindringer at overvinde. Hendes Mand
satte hende til Side for en Frille, og saa lienge

hendes myndige Svigermoder, Sophie Amalie,
levede, havde denne sterre Indflydelse end den
regerende Dronning. Dertil kom, at en Del
af Gejstligheden saa skasvt til, at hun var
reformert og viste Iver for at faa sine Tros-
faeller indkaldt i Landet; der blev sikret dem
Ret tit at holde Gudstjeneste i Kbhvn, og hun
sksenkede Menigheden betydelige Gaver. Hun
dode 27. Marts 1714. * L. K.
Charron, Pierre, rom.-kat. Pra;st og Filosof,

blev fodt i Paris 1541. Efter at have studeret

Retsvidenskab i Orleans og Bourges blev han
Advokat, men denne Virksomhed tilfredsstillede

ham ikke. Han lod sig prasstevie og pnedikede
under stort Til lob, navnlig i Syd-Frankrig;
tillige forsvarede han i et Par Skrifter Romerk.
over for Protestantismen og Fritenkeriet. 1588
kom han tilbage til Paris for at indtrsede i

en Munkeorden, men han blev afvist paa Grund
af sin Alder. I den felgende Tid optog han
igen sin Prsedikegerning, isser i Bordeaux, hvor
han lcerte Montaigne at kende. Montaigne fik

en betydelig Indflydelse paa ham, som man
kan se af hans Hovedvserk: Traiti de la Sagesse
(Bordeaux 1601), der er et gennemfert Forsvar
for Etikens og Politikens Uafhsengighcd af Reli-

gionen. >Man skal v«re et godt Menneske, selv

om der ikke gives Paradis og Helvede<. Ch.
viser, at den naturl. Fornuft ikke kan vsere

Maalestok for alt, og deraf drager han den Slut-

ning, at man bar holde sig til K.s gamle Lserc

uden at fortabe sig i nye Laerdomme. Til Lon
for et apologetisk Arbejde (Traite des trois virilts,

Bordeaux 1594) blev han Generalvikar hos
Biskoppen af Cahors ; nseste Aar blev han, som
Ombud for denne Kirkeprovins, sendt til det

fr. Prsesteskabs Forsamling, som valgte ham
til sin Sekretser. Han dode 1603 (H. Hoflding,

Den nyere Filos.s Hist. I, 31 f.).

Charteris, Archibald Hamilton, skotsk Teo-
log, f. 13. Dec. 1835 i Wamphray i Dumfries-
shire, studerede i Edinburgh og blev 1858 Priest,

ferst paa Landet, siden i Glasgow. 1868 blev

han Prof, i bibelsk Kritik i Edinburgh. Han
var Stifter af, og 1869—94 Formand (convener)

for. General Assembly's Committee on Christian

Life and Work, der udgiver det vidt udbredte
Tidsskrift: Life and Work og har dannet The
Young Men's Guild, The Woman's Guild og
arbejdet for Diakonissesagen i Skotland. 1869
blev han en af Dronningens Kapellaner; 1892
var han Leder af den skotske K.s General
Assembly. 1888 holdt han Croall-Forelsesnin-

gerne (The Christian Scripture).

Chartreuser-Ordenen (ordo Carthusiensis).

Medens den msegtige kirkl. Vsekkelse, som
udgik fra Cluny i det 10.—11. Aarh., banede
sig Vej, fremkom der i de vakte Kredse Prote-

ster mod Cluniacenser-Kongregationens Over-
daadighed og Pragtsyge, og der feltes atter,

isaer i Italien, Trang til helt at drage sig bort
fra Samliv med Mennesker. Ved Romualdo og
den beromte Petrus Lombardus blev Eremitlivet
dog bragt i fast Forbindelse med Klostret (se

Camaldoleser- og Vallombroser-Ordenen). C. er

en fransk, klosterlig Anakoretstiftelse af lignende
Art. Dens Stifter er den hojbaarne Domherre
og Kansler i Reims, Bruno fra Koln, der,

alvorlig greben af Sorg over det saedelige

Forfald, energisk havde virket for K.s Hellig-
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gerelse og ved sin uforfaerdede og virksomme
Anklage mod sin egen iErkebiskop, den rygges-

lese Manasse I, allerede havde indlagt sig For-
tjenester i den Henseende. Hans stadige Higen
efter et fuldkomment Liv, en hemmelig Angst for

ved de teol. Studier og den teol. Lrerergerning

at feres bort fra det for den enkelte ene for-

nedne og Rygtet om franske Anakoreters
fromme, belt fra den fordrervede Verdens Ind-

flydelse frigjorte Liv, bragte ham imidlertid

til at sage Ensombedens Fred blandt burgun-
diske Eremiter i Saisse Fontaines i Stiftet

Langres. 1084 begav han sig herfra, med 6

Ledsagere, til Biskop Hngo af Grenoble, der
kendte de italienske Eremitklostre, og hvem
kun en pavelig Befaling havde formaaet til

selv at opgive Anakoretlivet. Hugo anviste

dem et for deres Formaal passende Sted, et

vildt Dalstrog i Nserheden af Grenoble (la

Chartreuse), gennemstrommet af et af Rhones
Tilleb, hvor de i 977 Meters Hojde, under det

insegtige Grand Somme, anlagde deres Kirke,

omgiven af tarvelige Celler, der i Begyndelsen
hver husede 2 Munke (siden isolerede man de
enkelte). Klostret, hvis Prior Bruno blev, flk

efter Stedet Navnet la Chartreuse, og siden

blev dette et Faellesnavn for Detreklostrene (i

Italien kaldes en Chartreuse una Certosa, i

Tyskl. eine Karthause). Livet formede sig

som en streng Overholdelse af Benedictiner-

Regelen, med Forsagelser og Spsegelser og den
for Eremitlivets Gennemfarelse nedvendige Tavs-
hedspligt. Klrededragten var hvid med Ska-
pul6r og Kabuds; under den bares en Haar-
skjorte. — Bruno kaldtes 6 Aar efter til Pave-

hoffet af sin tidligere Elev, Urban II, men
afslog jErkestolen i Reggio og drog sig, da
Korstogsbegejstringen tog Sindene fangen, til-

bage til la Torre ved Squiliace i Kalabrien,

hvor ban stiftede Sta. Maria dell' Eremo (siden

cisterciensisk) og dode 6. Okt. 1101. 1514 er-

klseredes han for hellig. Den fr. Mater Le
Sueur fremstillede (1649) Hovedpunkterne af

Brunos Liv i 22 Malerier, bestemte for C.s Klo-

ster i Paris (nu i Malerisamlingen i Louvre). —
C. betegner, sammen med Cistercienserne, den

fr. Protest mod Clunys asketiske Mangier, men
C. bredte sig, trods sit store Ry, kun langsomt
over de sydlige Lande, og i Norden fandt man
dens Liv for strengt. iErkebiskop Eskil ind-

kaldte dog allerede 1163 C. til Danmark, og
Absalon gav den Asserbo, men 1169 forlod

Munkene Landet. Siden hores der om et paa-

tenkt Kloster i Tjaereby ved Randers, hvortil

1428 Biskop Ulrik af Aarhus lagde Norreklosters

og Vor Frue Klosters (i Randers) Ejendomme.
Stiftelsen er dog sikkert ikke blevet til noget.

Sverig flk derimod en Chartreuse, >Mariefred<,

indrettet paa Gripsholm ved Sten Stures Offer-

villighed 1498; den inddroges straks, da Re-
formationen rruerkedes. — Trods C.s oprinde-

lige Tarvelighed stillede ogsaa Anlaiget af en
Chartreuse paa Grund af de mange Celler, der
udkreevedes, ikke faa Fordringer. De senere,

kostbart byggede Klostre danne en ejendomme-
lig Gruppe indenfor Kloster-Arkitekturen ved
de 2 Klausurer (Korsgange, undertiden be-

narvnede : store og liile Galihea), som de inde-

holde. De beremteste af C.s Klostre ere: Ville-

franche ved Rouergue, Vaubert ved Paris, Champ-

Kirke-Lelsikon for Norden. I.

mol ved Dijon, beromt i Skulpturens Historie ved
Claus Sluters >Mosebrand<, Portalen og Philippe
den dristiges Tumba, Moderklostret Wa grande
Chartreuse', ombygget i 17. Aarh.; italienske:

Certosa ved Pavia, vigtig for Renaissancens Ud-
vikling, Sta. Maria degli Angeli i Rom, Michel
Angelos beremte AnUeg i Diokletians Termer,
S. Martina ved Napoli; spanske: Santa Maria
de las Cuevas ved Sevilla med Zurbarans 28
Malerier af Brunos og Ordenens Historie, Klo-

stret i Alcala, med en beromt Statue af Bruno,
og i Paular med Vincenzio Carduchos 54 store

Malerier (26 til Forherligelse af Brunos, Resten
til Forherligelse af Ordenens Virksomhed), nu
i Musset i Madrid; tyske: i Numberg, nu-
va;rende >Germ. Museum*, Kdln, Danzig osv.

1360 talte man over 200 Munke- og Nonne-
klostre, fordelte i 16 Provinser, og i Blomstrings-
tiden derefter fandt Kunst og Videnskab et Hjem
hos C.

En skriftlig Regel flk C. forst 1130, da Con-
suetudines Carthusienses affattedes. Det ferste

Generalkapitel holdtes 1141, hvis forenende
Statuter bekneftedes 1259 (Statuta antiqua,

forogede 1367 ved St. nova, senere aendrede

og udvidede). Den nugseldende Form fra 1681
stadfsestede Innocents XI (Nooa Collectio 1682).

Hovedformaalet er Munkenes (patres) fuld-

staendige Afsondring endog fra de enkelte i

samme Kloster, sserlig fra de talrige Lsgbrodre
(Conoersi, Donati, Redditi); kun ved Kapitels-

moder eller Dedsfald holdes failles Bord, og
da halves ogsaa Tavshedspligten. Munkenes Ar-
bejde skal deles mellem Bonnerne, de faa Mes-
ser, Nattevagterne, Afskrivninger, Tilberedelsen

af deres Fade osv. Der fastes strengt, hyppig
skserpes Fasten frivilligt, men det paastaas, at

Fasten og den hyppige Aareladen har vseret

Aarsagen til Munkenes i Reglen lange Levetid.

Loegbrodrene leve sammen og arbejde strengt

(Haandvaerk, Agerbrug, Kvsegavl, Tilberedelse

af den beremte Liker, der alene i vore Dage
har indbragt Moderklostret '/» Mill. Frcs. aarlig).

Hvert Kloster va?lger sin Prior.

1164 bleve de bestaaende Chartreuser und-
dragne Bispemagten og henlagte under General-

kapitlet, uden hvis Samtykke nye ikke kunde
oprettcs. Forst 1170 flk C. pavelig Stadftestelse

som selvstsndig Orden. Ved den Tid spillede

den en vigtig Rolle og bidrog vsesentlig til

Alexander Ill's Anerkendelse som retmsessig

Pave i forskl. Lande. Fra 1378 til Konciliet

i Pisa spaltede Paveskismaet C. i 2 Lejre,

hver med sin General. 1508 bestemte en Bulle,

at Prioren i la grande Chartreuse stadig skulde
vrere Ordensgeneral. C. herer til de faa Or-
dener, der, trods Forfald, dog ere blevne Obser-
vansen vsesentlig tro, og i 18. Aarh.s Begyndelse

taltes endnu 170 Klostre. Reformationen ska-

dede nemlig ikke C. saa meget, da den havde
forholdsvis faa Klostre i de nordlige Lande,
derimod ramte Revolutionen den haardt; 1793
ophsvedes endog Moderklostret, men 1816

aabnedes det atter. Vort Aarh. har vseret

truende for Ordeuen. Kongeriget Italien ind-

drog Klostrene, og i 1883 have de truende
Forhold i Frankrig bevirket Oprettelsen af en
Chartreuse i Cowfeld i England (Sussex). C.

roser sig af at have givet K., foruden Here

Helgener, en Skare af hoje kirkelige Embeds-

32
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498 Chartreuser-Ordeneu — Chemnitz.

mamd. — De kvindelige Chartreusere fik

aldrig mange Beboere, og 1368 forbad C, at

der oprettedes flere Klostre for Kvinder; deres

Klosterfruer kaldes Diakonisser. J. 0. A.

Chase. 1) Dmmmond Percy C, eng. Teolog,

har siden 1857 vseret Principal for St. Mary
Hall i Oxford; 1856—63 og 1876—78 var han
tillige Praest ved Universitetskirken, St. Mary,

der. Han har oversat Aristoteles's Etik paa
Engelsk og udgivet en Fortolkn. til Romer-
brevet (1886). — 2) Thomas C, amerik. Filo-

log, f. i Worcester i Massachusetts 16. Juni

1827, studerede i Harvard, Berlin og Paris,

blev 1855 Prof, i Grsesk og Latin ved Haverford

College i Pennsylvanien og 1875 Kollegiets

President. Han var Medlern af det Udvalg,

der reviderede den eng. Overs, af N. T.

Chastel, Etienne Louis, schweizersk Teolog, f.

i Geneve 11. Juli 1801, blev 1832 Prsest i Geneve,

1839 Prof, i Khist. ved Geneves Universitet.

1881 tog han sin Afsked. D. 1886. Hans Afhdl.

om Hedenskabets Undergang i 0sten blev 1850
prisbelonnet af Acadimie des inscriptions; for

en Afhdl. om den kr. Kserlighed i de forste

Aarhundreder modtog han 1855 en Pris af det

fr. Akademi. Hans Hovedvaerk er: Hist, du
Christianisme depuis son origine jusqu' a nos
jours (I—V, Paris 1881—83).

Chatel, Ferdinand Francois, fr. Prsest, f. i

Gannat 1795, vandt en kort Tid Ry ved under
Julikongedommet at stifte en £glise catholique-

francaise, et fr. Sidestykke tilTysk-Katolicismen.

I Jan. 1832 aabnede han i Faubourg St. Martin
et >Tempel< for sin sentimentale katolske

Rationalisme, og en Tidlang fik han Stette hos
den genoprettede Tempelherre-Orden. Men den
Bevsegelse, han havde vakt, faldt hurtig sam-
men. Ved Paasketid 1838 skal han i »Templet

«

i Paris have uddelt Nadveren til 3000 Per-

soner, og da havde han Tilhaengere mange
Steder udenfor Hovedstaden. Men indre Spalt-

ninger og Tryk fra oven odelagde hans Ger-

ning, og i Nov. 1842 var hans K.s Saga ude.

Fattig rejste han til Belgien, hvor han provede

paa at danne en Menighed for >Naturreligionen«.

1848 kom han tilbage til Paris; der dede han
1857, ensom og glemt (R. Holzapfel i Zeitschr.

f. hist. Theol. 1844).

Chautauqua-Bevaegelsen er Navnet paa et

omfattende amerik. Oplysningsarbejde, der har
sit Udspring fra et metodistisk Sondagsskole-

mode, der blev holdt 12.—22. Aug. 1873 ved Fair

Pont ved Chautauqua-Soen i Staten New York.

De forste Ledere vare Fabrikanten Lewis Miller

og John H. Vincent, der nu er Metodist-Biskop.

Ved aarlige Moder i Chautauqua, gennem Maa-
nedsskriftet The Chautauquan og forskl. Lsere-

boger, der udgaa fra >Hovedkvarteret< i Franklin

Street 117 i Boston, arbejdesder, med alle Midler,

paa at udbrede Oplysning blandt dem, der slutte

sig til Bevaegelsen. Udforlige Meddelelser om
det vidt forgrenede Arbejde gives i J. H. Vin-
cent, The Ch. Movement (Boston 1886). I den
allersidste Tid have rom.-kat. Skolemsend i

Amerika sogt at rejse en Ch.-Bevsegelse i

Romerk.s Aand.
Cheetham, Samuel, f. 3. Marts 1827 i Ham-

bleton, studerede i Cambridge, blev pnesteviet

1852, var 1850—66, som Fellow og assistant

Tutor, knyttet til Christ's College i Cambridge.

1861—63 var han Vice-Forstander for den teol.

Skole i Chichester, 1863—82 Prof, i Pastoral-
teol. i King's College i London, 1882 blev han
iErkedegn i Rochester. Han udgav, sammen
med W. Smith, det ypperlige Dictionary of
Christian Antiquities (I—II, London 1875—80).

1897—98 var han Hulsean Lecturer (The My-
steries Pagan and Christian, London 1897).

Chemnitz, Martin, tysk-luth. Teolog, fodtes
9. Nov. 1522. Hjemmets Kaar forte det med
sig, at han forst sent kom til Studeringerne,
og da han forste Gang (1545) slog sig ned i

Wittenberg, var det ikke Teol., men Matematiken
og isaer Astrologien, han viede sine Krrefter. Disse
Studier fortsatte han fra 1547 i K6nigsberg,
men nu begyndte hans Lyst at vende sig mod
Teol., som han gav sig til at studere paa egen
Haand. Rigtig Fart kom der dog forst i disse
Studier, da Hertug Albrecht af Preussen, der
interesserede sig for Astrologi, udnsevntc ham
til sin Bibliotekar. Med Ch.s egen astrologiske

Interesse var det nemlig da forbi, og han be-
nyttede nu sin gunstige Stilling til et ivrjgt

og grundigt teol. Studium. Efter et Par Aars
Forlob tog han sin Afsked og drog 1553 anden
Gang til Wittenberg, hvor han horte Melanch-
thon og snart selv under stor Tilstremning holdt
Forelssninger over Melanchthons Loci. Uni-
versitetsvejen stod ham aaben, men han foretrak
dog at modtage den Kaldelse, der gennem Su-
perintendenten i Braunschweig, Mdrlin, rettedes
til ham, og blev 15. Dec. 1554 Koadjutor og
Priest og efter Morlins Dod 1567 Superinten-
dent i Braunschweig. I denne Stilling, hvor-
med ogsaa var forbundet teoretisk Lterer-

virksomhed, forblev han, trods alle aerefulde

Kaldelser andenstedshen, til sin Ded 8. Apr.
1586. Af hans rige Virksomhed maa frem-
hasves hans Medvirkning ved Ref.s Indforelse

i Fyrstendommet Braunschweig-Wolfenbuttel
og Oprettelsen af Universitetet i Helmstadt.
Det er ogsaa en Selvfolge, at hans Anseelse og
Lserddom blev paakaldt i Tidens Stridigheder

(saaledes underSakramentstriden i Bremen, Reli-

gionssamtalen i Worms 1557). Fremdeles var
han ved Siden af J. Andrea; en af de vigtigste

Medarbejdere paa Konkordieformlen. Som
dette sidste viser, var han, skent han altid

bevarede sin Hengivenhed for Melanchthon,
ikke Philippist, endnu mindre flaciansk Zelot,

men indtog en Mellemstilling, dog med bestemt
Betoning af en i Modssetning til alle calvtni-

stiske Lyster afgjort luth. Laere, og han blev, som
en af Reformationstidens betydeligste Epigoner,

en Forlober for og Medbegrunder af den orto-

dokse Periode i den luth. K. Hermed er hans
Betydning som Dogmatiker betegnet, og hans
Loci (udg. 1591 af Polykarp Leyser) viser os
ham som den skarpsindige og laerde, overfor
alt nyt og fremmed yderst forsigtige, Tsnker,
der imidlertid ikke over Lserddommen glemmer
dens praktiske, i Fromheden liggende, Grand
og Formaal. Beromt blev hans Bog : De duabus
naturis in Christo (1570), der er det forste,

med stor Skarpsindighed gennemforte, Forsog
paa at opstille en Kristologi, der forener Old-
kirkens Litre om Kristi Person med den luth.

Kirkeafdelings Grundsastninger. Endnu storrc

Berommelse vandt han dog som Polemiker. Han
var den forste, som klart saa de Farer, der
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truede fra den fremtrsengende Jesuitisme, og
han blev dennes dygtigste Modstander. Den
Polemik, han derved fortes ind i, foranledigcde

ham nemlig til, som Svar paa Jesuiten Andradas
(S. 85) Angreb, at skrive sit store banebrydende
V«rk: Examen concilii Tridentini (1565—73,

paany udgivet, Berlin 1861, af E. Preuss). Det
vakte stor Opsigt baade blandt Protestanter og
Katoliker, og Ch. blev prist som >den anden
Martinus<, der fuldendte den forstes Vsrk.
Med klar og sikker Bevisferelse og overlegen

historisk Lserddom efterviste Ch. her Romerk.s
Uoverensstemmelse, ikke alene med Skriften,

men ogsaa med den sidste Kirke. Vserket

tiltvang sig ogsaa Modstandernes Agtelse og
blev en Fundgrube for al senere evangelsk

Polemik (Biografier af Th. Pressel, Elberf.

1862; C. G. H. Lentz, Gotha 1866; H. Hach-
feld, Leipz. 1867; den sidste indeholder et

udforligt Referat af hans Examen). J. P. B.

Cherbury, Herbert af, eng. Filosof, f. 1581,

d. 1648, en ridderlig, romantisk Karakter, op-

tageu af Rejser, Krige og diplomatiske Hverv,
og dog med Interesse for filos. Studier, aabner
Rtekken af Deisterne (se d. Art). Hans vig-

tigste Skrifter er: De veritate (1624) og De re-

ligione gentilium (1645). Kemen i C.s System
dannes af hans Laere om Almenbegreberne,
d. v. s. saadanne Grundssetninger, der er uaf-

hsengige af al Erfaring, som alle er enige om,
idet de som et oprindeligt naturligt Instinkt

findes hos ethvert sundt og ufordservet Menne-
ske. Ogsaa Religion og Moral er saadanne
Almenbegreber. Thi der er her aim. Enighed
om visse Hovedgrundsaetninger, der samles i

folgende 5 Trosartikler : 1) Gud er til; 2) han
bar dyrkes; 3) det sker ved Dyd og Fromhed;
4) man bor angre sine Synder og vende sig

fra dem ; 5) Gengaeldelse (Lon eller Straf ), dels

i dette, dels i hint Liv. I Historiens Leb er

disse blevet forvansket ved Prwsters Bedrag.

Opgaven er at fremstille dem i Renhed. Thi
Religionen er at agte hejt, den er Menneskets
va^sentligste Kendemsrke. En Aabenbarings
Mulighed nsegtes ikke, men Vished om den
kan ikke vindes. De aim. Grundssetninger

giver storre Sikkerhed. C. har ogsaa skrevet

en Selvbiografi, der vidner om Alvor og
oprigtig Religiasitet (Ch. de Remusat, Lord H.

de Ch., sa vie et ses oeuvres, Paris 1874). C. B.

Cheyne, Thomas Kelly, eng. Teolog, f. 18.

Sept. 1841, blev 1868 Fellow i Balliol College i

Oxford, 1870 Lecturer ssteds, 1881 Rector i

Tendring, 1885 Oriel Professor i den hi. Skrifts

Fortolkning i Oxford og Canon ved Rochester

Katedral. Han er en af Banebryderne for den
moderne gltestlige Forskning i England. Vigtigste

Skrifter: forskl. Arbejder over Jesaja, deriblandt

Koramentar (1880—81, 3. Udg. 1884); Intro-

duction to Isaiah (1895); Kommentarer til Mika
1882, Hosea 1884, Jeremja 1883—85, Psalmcrne
1888; videre Job and Solomon 1887; Jeremiah,

his Life and Times 1888; Elijah or Hallowing

of Criticism 1888; Origin and religious contents

of the Psalter 1891, i hvis Indledning han giver

en Fremstilling af sin teologiske Udvikling;

Aids to the devout Study of Criticism 1892;

Founders ofOld Testament Criticism 1893. J. C.J.

Chiara, Santa, se Clara Sciffi.

Chicago, Religionskongres i. 1867 dan-

nede Unitarie-Prtesten F. E. Abbott i Boston en
fri relig. Forening (Free religious Association),

der skulde fremme the fellowship in spirit ml.
de forskl. Religioner og Studiet af Religionernes
Historie og sammenlignende Religionsvidenskab.
R. W. Emerson, Reform-Joder som Dr. Isak
Wise, Universalister og navnlig mange Uni-
tariere sluttede sig til denne Forening, for
hvilken Oberst Thomas W. Higginson havde
brudt Vej ved Skriftet: The Sympathy of
the Religions (Boston 1860). Omtr. samtidig
havde Jeden Felix Adler, Sen af en Rab-
biner i New York, dannet et >Selskab for
etisk Kultur<, der hurtig flk Tilslutning i de
fleste storre Byer i Nord-Amerika og ogsaa
paa Fastlandet. En Praest ved Navn Schermer-
horn aabncde i New York en teistisk Kirke,
hvis Bekendelse, der skulde vrere et Udtryk
for >det fornuftige Indhold i alle Jordens
Religioner*, navnlig gik ud paa at tilbede Gud
og gore det gode.

Ved disse Bestrabelser mente man at have
beredet Jordbunden for en Religionskongres,
der skulde afholdes i Chicago 1893, sammeii
med Verdensudstillingen. I Foraaret 1891 satte

Advokaten Charles Carroll Bonney i Chicago
Sagen i Bevcegelse. Unitariere (Jenkin Lloyd
Jones), Presbyterianere (J. H. Barrows), Bap-
tister (W. Lawrence), Metodister (Frank Bristol),

Kvsekere (Plummer), Lutheranere (Ranseen),

Episkopale (Mac-Laren), rom. Katoliker (JErke-

biskop Feehan af Chicago og Msgr. Keane,
Rektor for det rom.-kat. Universitet i Washing-
ton) og Jeder (Hirsch) sluttede sig til Planen.
John Henry Barrows (S. 223) blev udvalgt
til Formand for Organisations-Komiteen, og
han udsendte i Juni 1892 til alle Verdens
Hjorner 40,000 Indbydelser til den fore-

staaende Kongres. Senere (1. Marts 1893) gav
et Cirkuhere Meddelelse om Programmet. Paa
Indbydelserne kom der fra nogle begejstrede

Svar, men andre afviste Tanken om en saadan
Kongres som et nyt Forsog paa at bygge et

Babelstaarn. 11. Sept. 1893 aabnedes Kon-
gressen i Institutet for de skonne Kunster i

Avenue Michigan, tart ved Seen. Der var modt
ialt 168 Deltagere, som repnesenterede Kong-
futses Dyrkere, Taoisme, Buddhisme, Shin-
toisme, Brahmanisme, Jainisme, Brahma Sa-

maj og Muhammedanisme; der kom Jeder, gr.

og rom. Katoliker, Armeniere, Protestanter af

forskellige Denominationer og Agnostikere, og
fra parsistisk Haand var der sendt 2 relig.

Afhandlinger. Man begyndte med at synge
Ps. 100 i Charles Wesleys Bearbejdelse. Derpaa
gjorde Kardinal Gibbons af Baltimore Korsets

Tegn og bad Fadervor, og Charles Bonney
tog Ordet og forklarede Formaalet med Kon-
gressen. Programmet faldt i 4 Afdelinger. De
3 forste bleve behandlede 11.—27. Sept., den
sidste 27. Sept. — 15. Okt. Efter at Kongressen
var sluttet, udgav Barrows (1895) en udforlig

Beretning (oversat paa Svensk af L. BergstrOm)

om alt, hvad der var foregaaet paa den. Denne
Beretning blev i 30,000 Eksemplarer spredt

over hele Verden, og til den sluttede der sig

et Utal af Korrespondancer og mindre Skrifter.

Et kvindeligt Medlem af den congregationa-

listiske Menighed i Chicago, Mrs. Caroline

Haskell, en af Swedenborgs amerik. Benndrere
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sluenkede straks Universitetet i Chicago 20,000

Dollars til Oprettelsen af en Lserestol for

sammenlignende Religionsvidenskab og 100,000

Dollars til et orientalsk Museum. Senerc

fejede hun en tredje Gave til, et nyt Legat

paa 20,000 Dollars, for hvilket der i Calcutta

eller et andet Midtpunkt for Hinduismen skulde

oprettes en Lsrestol eller holdes Forelaesninger

til Belysning af Krdm.s Forh. til de andre Reli-

gioner. I Chicago blev der i Maj 1894 af

Unitariere, UniversalisterogReform-Jeder holdt

en frireligies Kongres, der gik ud paa at virke

for relig. Sammenslutning, og til det samme
Maal virker en >inter-denominationel Komitd«

med Rektoren for Colby-Universitetet i Maine,

George Whitman, i Spidsen. Dr. Paul Carus har
grundet en Forening, der skal virke for Fort-

stettelsen af Religionskongressens Virksomhed
(Parliament of Religions Extension), og man har
forelebig besluttet at afholde den nteste Reli-

gionskongres i Paris, sammen med Verdensud-
stillingen 1900 — hvis Tid og Omstiendigheder

tillade det (G. Bonet-Maury, Le congres des reli-

gions a Chicago en 1893, Paris 1895). Fr. N.

Chieregato, Francesco, pavelig Nuntius, var

fedt i Vicenza af adelig Familie. Leo X brugte

ham til Sendelser til Preussen og England;

Hadrian VI gav ham 1522 Bisped. Teramo i

Kongeriget Napoli og sendte ham til Rigsdagen

i Nurnberg Nov. 1522, for at ban skulde faa

de tyske Stsender til at gaa mod Tyrkerne og

undertrykke den luth. Bevwgelse. Ch. over-

bragte et Breve fra Hadrian VI, i hvilket Pa-

ven segte at godtgere, at Opreret mod den kirkl.

Autoritet i Tyskland vilde fremkalde en Borger-

krig; derfor burde Fyrsterne med alle gode

Midler (omnibus Sanctis modis) bringe Luther
og de andre Urostifterc tilbage paa den rette

Vej. I en hemmelig Instruktion, som Ch. med-
bragte. erkendte Paven, at det, der skete, var

en Straf for de Synder, i hvilke ogsaa Pra;ster

og Forstandere havde gjort sig skyldige, og at

der i ltengere Tid, selv i Rom, havde gaaet

mange Misbrug i Svang (abusus in spiritualibus,

excessus in mandalis et omnia in perversum
mutata); han lovede, at han med al Alvor
skulde begynde en Reform af Kurien, fra

hvilken Ondet syntes at udgaa (unde forte hoc

malum processit). I dette Aktstykke saa de
tyske Fyrster med god Grund et Vidnesbyrd
om, at Tysklands Harme over for Rom var
retfserdig, og det lykkedes ikke Ch. at aflokke

dcm et Lefte om at fuldbyrde Wormser-
Ediktet. De nejedes med at takke Hadrian VI
for bans gode Lefte og udtale Haab om, at

dette maatte blive opfyldt, idet de foreslog at

sammenkalde et frit, kr. Koncilium paa tysk
Grund, for at det kunde gore en Ende paa
Urolighederne i Tyskland. For at slippe for

at modtage den tyske Nations Klager (Centum
gravamina Nationis Germanica) forlod Ch.
skyndsomst Nurnberg. Ch. var en vaerdig og
from Mand, der var vel skikket til at fere den
reformvenlige Paves Sag, og han var ogsaa
forfaren i diplomatiske Forhandlinger; men
Sendelsen til Nurnberg var afgjort et Nederlag.
Ogsaa under Clemens VII og Paul III blev Ch.
brugt til diplomatiske Hverv. Han dede 1539
(G. Egelhaaf, Deutsche Gesch. im 16. Jahrh..

Stuttg. 1889, I, 425 f.).

Chile, sydamerik. Republik med o. 3'/
4 Million

Indbyggere, har en rom.-kat. Statsklrke, der
styres af en iErkebiskop i Santiago, som har
3 Lydbiskopper (i Serena, Concepcion og S.

Carlo di Ancud) under sig. Siden 1884 er der
Religionsfrihed i Landet. Gustav-Adolfs-For-
eningen har (efter 1865) understettet fl. tyske
protest. Menigheder i Chile.

Chillingworth, William, f. 1602 i Oxford.
studerede ved Universitetet der og blev Fellow
i Trinity College 1628. Under sin Gudfader
Biskop Lauds Indflydelse tilegnede han sig

hejkirkelige Anskuelser, men da han kastede
sig ind i de relig. Kampe, fandt han sit Stand-
punkt uholdbart og traadte 1629, under Paa-
virkning af Jesuiten Fisher, over til Romerk.
Jesuiterne sendte ham til Seminariet i Douai.
men han vendte snart tilbage til Oxford og
blev under fornyede Studier >fra en tvivlende
Papist en overbevist Protestant'. I et Skrift
fremsatte han de Grunde, som havde bevaeget
ham til at blive Papist, og gendrev dem. Fortsat
Polemik affedte hans Hovedvcerk, The Religion

of Protestants a safe wag to salvation (sidste

Udg. London 1888). I dette tankerige, men
usystematiske Skrift forsvarede han Retten til

fri Prevelse, den GrundsaHning, som den bred-
kirkelige Retning altid siden har skrevet paa sin

Fane, men hievdede tillige den hi. Skr.s Autori-
tet (>Biblen og Biblen alene er Protestantemes
Religion <). Papisterne beskyldte ham for Ate-
isme, Puritanerne for Socinianisme. Han over-
vandt sine Betsenkeligheder ved at UDderskrivc
de 39 Artikler, ordineredes 1638 og fik heje
kirkl. Stillinger. Under Karl I's Kamp med
Parlamentet stillede han sig paa Kongens Side,

og da han opholdt sig i den kgl. Hsr ved
Gloucester, opfandt han en Krigsmaskine. Syg
og som Fange blev ban fort til Bisperesidensen
i Chichester; han dede her 1644 og blev be-
gravet i Domkirken. En puritansk Prtest ka-
stede hans Bog om Protestantismen ned i

Graven med det Onske, at den maatte raadne
med Forf. (Des Maizeaux, Hist, and crit. ac-
count of the life of.W. Ch.. London 1725; J.

Tulloch. Rational Theology and Chr. Philos.

in the 17th Century, London 1872, 1.). C. E. F.
Chiniquy, Charles, fhv. rom.-kat. Priest,

blev fedt 30. Juli 1809 i Kamouraska i Ca-
nada, hvor Faderen var Notar. Han studerede
ved Seminariet i Quebec og udmserkede sig

ved sine fortrinlige Evner. 1833 pra-steviedes

han, blev 1838 Sogneprsst i Beauport, 1842
forflyttet til Sognekaldet i sin Fedeby. Han
var ivrig for Totalafholdssagen og opnaaede i

denne Retning store Rcsultater, hvorfor han
ogsaa udmsrkedes paa forskellig Vis af sine
kirkelige Foresatte og almindelig ntcvnedcs som
>Canadas Afholdsapostel < . Men ved sine Rej-

ser rundt om i Canada for at danne Afholds-
foreninger, blev han slagen med Rsedsel ved
at faa Kundskab om den gnenselese moralske
Forda?rvelse, hvori den rom.-kat. Gejstlighed
levede; dette bragte ham til den Beslutning
at nedlsgge sit Prsesteembede og indtnede
som Novitse i et Kloster i Nserheden af Mont-
real. Her fortes han til sterre og sterre Tvivl
om Pavekirkcns La?rdomme, men rejste 1851
til Chicago for, efter den dava?rende Biskops
Opfordring, at overtage en ny Arbejdsmark.
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Efter Tilbagekomsten til Canada blev han —
aom det synes cfter aldeles grundles og skam-
melig Anklage — erklaeret afsat fra sit Prseste-

embede; rejste derefter paany til Chicago,
hyg8er Kapel og grander Koloni. Nye Stri-

digheder med den rom.-kat. Gejstlighed ferte

til, at C. afsattes fra sin nye Stilling og eks-

kommuniceredes (1856). Han vendte tilbage til

Canada, grundede der en evangelsk Koloni og
uddannede Evangelister. Ved Rejse til Europa
sogte han Understettelse til Fremme af Evan-
geliets Sag, og rundt om i de evangelske

Lande foretoges Indsamlinger (i Danmark stil-

lede Biskop Bramraer sig i Spidsen herfor).

Siden den Tid bar han under stadige Forfel-

gelser med usvsekket Nidluerhed arbejdet for

Evangeliet i Canada. Universitetet i Montreal
tildelte ham 1893 honoris causa den teol.

Doktorgrad. Hans mest bekendte Skrifter —
oversatte i 10 forskl. Sprog, ogsaa paa Dansk
og Svensk — ere: >Den romerske Pnest, Kvin-
den og Privatskriftemaalet< og >Femti Aar i

den rom.-kat. Kirke, et Tilbageblik paa mit
Liv< (udg. af Pastor Storjohann, Odense 1893).

Til den seneste Tid have Papisterne segt at

brandenuerke hans Navn ved at udskrige ham
som et usaedeligt, bedragerisk Uhyre (jfr. Nord.
Ugebl. f. kath. Kristne 1895 Nr. 37); men saa-

ledes have de jo ogsaa behandlet Luthers Ef-

termtele. A. J.

C. H. L. S. E. er en Indskrift, der betydcr:

Corpus hoc loco sepultum est o: Legemet er

jordet her.

Choreas, Michael, finsk Digter og Pracst,

f. i Woro 15. Marts 1774 i en Pnestefamilie

fra Merimasku i det sv. Finland, kom som ung
til Sverig, blev Student i Upsala 1792, Mag.
1797, Docent i Veltalenhed ved Abo Akademi
1799, hvor han nod Franzens og Porthans
Venskab, udnaevntes 1802 til Adjunkt i Teol.

ved Karlbergs Krigsakademi i Sverig og blev
folgende Aar kgl. Hofprsedikant og Regiments-
prsest ved >S6dermanlandingarne<. Hans Prse-

dikener stod i saa stort Ry, at man maatte
sstte en Grense for Tilharernes Tilstromning.

Han felte imidlertid stadig Hjemve, segte der-

for om et teol. Professorat ved Abo Akademi
og disputerede for at opnaa det over Afhand-
lingen De vera et genuina notione virtutis, men
dode kort Tid derefter 3. Juni 1806 paa Karl-

berg. Det sv. Akademi tildelte ham 2 Gange
Prisen for Digtervrerker. Hans poetiske Talent
er fuldtud finsk: et vemodigt Udtryk for stille

Lanigsel, forenet med varm Natursans. Sam-
men med J. O. Wallin udgav han (1807): Om-
arbetning af Swenska Psalmer, 2 Hefter. A. N.
Chrischona er et gammelt Valfartskapel paa

et af Schwarzwalds sydlige Fremspring i Rhin-
dalen overfor Basel, bygget til Minde om St.

Ch., der cfter Legenden skal have vseret en af

den hi. Ursulas Legesostre. Forfaldent under
Trediveaarskrigen blev det 1840 overladt den
trosivrige C. F. Spittler, Medstiftcr af Base-
lermissionen, der her vilde snette sin Yndlings-
plan i Vserk om en >Pilegrimsmission< med
Uddannelse og Udsendelse af fromme Haand-
vrerkere til Arbejde for Guds Rige i Rusland
og de rom.-kat. Lande, samt i Paltestina, Nord-
amerika og i Hedningemissionen. Til Jerusalem
sendtes 1846 de ferste Bradre (K. Schick o. a.)

for at virke under Gobats Ledelse ; senere kom
>Fader< Schneller, der 1860 grundlagde det

syriske Waisenhus. 1855 optoges ved M. Flad
o. a. en Missionsgerning i Abyssinien hos Kong
Theodoras, og en >AposteIvej< med 12 Statio-

ner fra Jerusalem til Gondar paabegyndtes,
men maatte siden opgives tillige med den
abyssiniske Mission, og C. vil nu alene tjene

den indre Mission samt Forsyningen af de
luth. Menigheder i Nordamerika med Prsester

og Larere; sserlig Texas har modtaget mange
Chrischonabredre (C. F. Spittlers Leben von
J. Kober, Basel 1887.) V. Sn.

Chrisma, se Krisma.
Christadelphians, >Kristi Brodre<, er Navn

paa en lille amerik. Sekt af ny Oprin-
delse. Dens Stiftere vare Lsegen John Thomas
og Baptistpresten Watts. Thomas havde farst

sluttet sig til Campbelliterne (se S. 466), fordi

deres Samfund forekom ham at vrere det >mest
apostolske< i hele Amerika. Efterhaanden fandt

han dog, at heller ikke de stemmede helt med
Biblen, og han begyndte da selv at prsedike

en efter hans egen Mening mere apostolsk

Krdm. I Jersey-City (ved New York), i Phila-

delphia, Washington og andre Byer fandt han
Tilslutning, og de Kredse, han samlede, kaldte

sig ecclesias til Forskel fra »Apostaternes chur-

ches<. Han var overbevist om, at alle andre
Kr. vare afvegne fra Kristi Religion. I Hen-
seende til Lseren ere C. nsrmest enige med
Unitarierne og Generalbaptisterne; de forkaste

Barnedaaben og kroeve Daaben udfert ved Ned-
dykkelse; de here ogsaa, at Sjselen er dedelig,

og at alle de, der ikke blive C, ville blive

tilintetgjorte, naar de de. De have opstillet

en Bekendelse i 37 Artikler, og i England og
paa Ny Zeeland have de drevet en ivrig Pro-

paganda. De udbrede et Skrift af Dr. Thomas,
TTie revealed Mystery, i hvilket Forf. retter et

voldsomt Angreb paa Romerk. og dens >Hore-
datre<, den anglikanske K. og de protestan-

tiske Dissenters; og i The Book Unsealed (Jersey

City 1869) har Thomas indladt sig paa forskl.

apokalyptiske Beregninger. Kort efter at have

udgivet denne Bog dade han, men hans Til-

haengere have endnu Samlingssale og fl. Skoler i

Amerika og i London, Edinburgh, Birmingham,
Swansea osv. Deres Hovedorgan er The Christ-

adelphian (Thomas, Who are the C? 1869).

Christensen, Anders, Karmeliterprovinsial,

stammede fra Jylland og var 1497 Baccalau-
reus theol. og Lektor ved Universitetet i Kbhvn.
1499 deltog han i Kong Hans's Sendeferd til

Czaren. 1507 var han Forstander for Karme-
literklostret i Helsinger. Siden (1541) naevnes

han som Dr. theol. og Ordensprovinsial og fik

som saadan kgl. Tilladelse til at oprette et

Hospital for >fattige og syge Skibsfolk< i Hel-

singor (1516). Efter en Afbrydelse indtog han
atter 1519 disse Stillinger, derefter gik Pro-

vinsialembedet over i andre Hsender, men Dr.

Anders oplevede endnu 1537 som Prior i Hel-

singor den nye Tingenes Tilstand. Hans Dedsaar
er ukendt. Han nserede en varm Interesse for

Videnskaben og tilbod Christiern Pedersen sin

Hjaslp ved Udgivelsen af Saxo, hjalp ham med
hans >danske Krenike< og havde vaesentlig Del

i det kobenhavnske Karmeliterkollegiums Op-
rettelse (Ny Khist. Sml. V, 773). /. O. A.
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Christenthumsgesellschaft, dentsche, eller

med dets fulde Navn 'Deutsche Gesellschaft

zur Befdrderung christlichcr Wahrheit und
Gottseligkeit< blev stiftet i Basel 30. Aug.
1780. Initiativet skyldtes vtesentlig Dr. Joh.

Aug. Urlsperger fra Augsburg, en Mand, der
herte til de saakaldte > stille i Landet<, og
som derfor felte en levende Smerte over Ba-
tionalismens voksende Magt. Han omgikkes
henge med Tanken om at samle alle levende
Kr. 1 en Forening som et Vrern for den evgl.

Krdra. En skriftlig Henvendelse til en Rtekke
fremragende Teologer i Tyskland og tilgrsen-

sende Lande frugtede intet. Han begav sig da
paa en Bejse gennem Nederlandene til England,
men madtc overalt det Svar, at hans Tanke
var >smuk, men uudferligc Paa Hjemrejsen
kom han over Basel og fandt her endelig god
Jordbund for sin Plan. Under Medvirkning
af Prof. Dr. Werner Herzog og Prresterne Joh.
R. Burckhardt og Maienrock grundedes For-
eningen, i Begyndelsen under Navn af »Tysk
Selskab for Befordrere af ren Lsere og sand
Fromhed<. Hurtig dannedes Filialer, saaledes
allerede 1781 i Nurnberg, senere i Stuttgart,

Frankfurt a. M., Berlin m. fl. Disse Selskaber
sendte hverandre Meddelelser om den kr. Be-
vasgelses Trivsel og Va;kst i de forskl. Egne.
Snart blev en fastere Organisation nedvendig,
og Beveegelsens Udgangspunkt, Basel, blev ganske
naturligt ogsaa Ssede for Hovedledelsen (1782).

Selskabets Virksomhed var meget forskelligartet,

idet man strabte at fremme alt, hvad der hen-
herte baade under ydre og indre Mission. Sser-

lig tog man sig dog af de undertrykte esterr.

Protestanter, ligesom ogsaa senere af den evgl.

Bevjegclse blandt Baierns rom. Katoliker. Af
dennes Ledere traadte isser Gossner i neje For-
bindelse med Selskabet. Siden 1783 udgaves
trykte Uddrag af Brewekslingen mellem de for-

skellige Selskaber, fra 1786 underTitlen : >Samm-
lungen fur Liebhaber christlicher Wahrheit und
Gottseligkeitc. En Del Modstand medte man
naturligvis i Begyndelsen, men det lykkedes
at overvinde den ved at udvise stor Besindig-
hed. Man vilde vel opretholde ren Lsere, men
ikke forny Lserestridigheder. Dette gav man
Udtryk ved i Selskabets Navn at ombytte Or-
dene >den rene Lsere< med det mere aim. Ud-
tryk >kr. Sandhed«. Blandt Selskabets ferste

Sekretserer gjorde isser Wurttembergeren Stein-

kopf sig forwent ved sin nidksre Virksomhed.
Den voksende kr. Bevsegelse i England, der

bl. a. gav sig Udslag i Dannelsen af Missions-
selskabet og det store britiske Bibelselskab,

gav det tyske Selskab friske Impulser. Alle-

rede 1804 dannedes Baseler-Bibelselskab, for-

nemmelig ved Pastor Joh. Rud. Hubers Virk-
somhed. I 1815 dannedes en Missionsskole,
vaesentlig paa Initiativ af Chr. Fr. Spittler, der
var Steinkopfs Efterfelger som Selskabets Se-

kretaer. Hertil kom snart en hel Rsekke andrc
kr. Institutioner, alle kaldte til Live ved Sel-

skabets velsignelsesrige Indflydelse. Ssrlig kan
navnes Dannelsen af en >Verein der Freunde
Israels* 1831, Oprettelsen af en Diakonisse-
anstalt i Riehen 1852, et Selskab til Udbredel-
sen af kr. Skrifter 1835, en Bymission 1859,
Selskab til Sendagens Helligholdelse 1862 osv.

Saaledes er der fra den uanselige Begyndelse

i Basel udgaaet en Kraft, der har sat rige Spor
viden om. Fraet er blevet til Traeet med de
mange Grene. I Sammenligning med de mange
blomstrende Institutioner, som Selskabet har
kaldt til Live, kan det nu synes selv at fare
en tilbagetrukken Tilvaerelse. Dog bestaar det
endnu og virker navnlig ved at understette de
evgl. Menigheder i 0sterrig og ved stadig at
udgive de ovennsevnte >Sammlungen fur Lieb-
haber chr. Wahrheit u. Gottseligkeit<. F. T.

Christian, danske Konger. C. I, 1448—81.
Stamfader til det oldenburgske Kongehus, var fedt
1426 og blev 1440 Greve af Oldenburg og Del-
menhorst. 1448 besteg han Danmarks og 1450
Norges Trone; 1457 blev han ogsaa Konge i

Sverig; men efter det ulykkelige Slag ved
Brunkeberg 1471 var dette Rige tabt for ham.
I ydre Henseende var C. I's Tid en Fremgangs-
tid for K., hvis Ejendomme forogedes; mange
Kirker udvidedes og ombyggedes. C. I be-
gunstigede Bestrebelserne for Munkeordenernes.
saerlig Benedictinernes og Fransiskanernes, Til-

bageferelse til strengere Observans. Hellig-

aandshusene enskede han omdannede efter det
Monster, Hospitalet tin Sas$ia< i Bom afgav.
Til Pavestolen stod C, isaer i den sidste Del
af sin Regering, i et meget godt Forhold og
opnaaede ved Tilslutning til Wienerkonkordatet.
i den Skikkelse, det havde faaet ved den pave-
lige Placetbulle af 19. Marts 1448, at Kronens
Indflydelse paa Besaettelsen af en Del Prxela-
turer udvidedes. Den herhen herende Pave-
bulle af 22. Apr. 1474 erhvervedes under C. I's

Besog i Rom, et Besog, der ogsaa i andre Hen-
seender er maerkeligt, da C. her opnaaede Stad-
faestelse af det Broderskab (Elefantordenen).
han havde oprettet, og af den Gudstjeneste i

Helligtrekongers Kapel ved Roskilde Domkirke.
han havde stiftet og sat i Forbindelse raed
Broderskabet. Pave Sixtus IV's Bulle af 19.

Juni 1475 til iErkebispen i Lund, hvorved Op-
rettelsen af et Universitet i den danske Konges
Stater tillodes, var ogsaa en Frugt af Romer-
rejsen. For os staar Universitetets Oprettelse
i Kebenhavn 1479 som det betydningsfuldeste
Punkt i C. I's Forhold til Kirkc og Videnskab.
Han dede 22. Maj 1481 i Kobenhavn. — C. II.

1513—23, var fedt 1481 og fulgte sin Fader.
Kong Hans, paa Tronen i Danmark og Norge.
Han var opdragen i Romerkirkens Tro, men
skent Prselaterne ved Haandfaestningen havde
sagt at binde ham saaledes, at han ikke kunde
gjere Indgreb i Kirkens Friheder, viste det sig

snart, at han kun tamkte paa Udvidelse af sin

egen Magt. Dertil enskede han imidlertid

Pavens Bistand, og Leo X viste ikke ringe

Fejelighed, ikke mindst vel fordi C. II havde
ffigtet Kejser Karl V's Sester Elisabet. C. II

tillod 1516 den pavelige Afladshandler Arcem-
boldi (s. S. 135) at indsamle Penge og Varer i

Danmark, men lagde siden Beslag paa det ind-

samlede, da Arcemboldi ved sin Optrseden i

Sverig havde vakt hans Mishag. .firkebispen

i Upsala, Gustav Trollc, segte Stette hos C. II

i sin Kamp mod Sten Sture, og Kongen be-

nyttede sig siden af ham, da han 1520 gjorde
sig til Herre i Sverig. Det var paa G. Trolles

Anklage, at C. II foretog det stockholmske
Blodbad, der blev Anledning til, at Sverig atter

gik tabt. — Luthers Optaeden vakte C. Us
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Opmserksomhed og Bifald, skont han endnu
ikke ttcnkte paa at bryde med Paven. Overfor

den Stagnation, der raadede i det aandelige

Liv, segte C. II at fremme Universitetsstudierne,

og nye Leerere ansattes, deriblandt nogle fra

Wittenberg. I Skolerne skulde Ungdommen
have bedre Undervisning. Bisper, Pnester og
Munke skulde gore mere Gavn end hidtil.

Kirker og Klostre maatte Ikke udvide deres

Jordejendomme. Da C. II, paa Grand af sin

vilkaarlige Styrelse, 1523 maatte forlade Riget,

standsede forelobig Reformvserket, indtil Fre-

derik I tog det op paa anden Maade. I sine

Landflygtighedsaar blev C. II stierkt paavirket

af Luther. Hans Mikkelsens OversaHtelse af

N. T. udkom efter hans Tilskyndelse. Men
1530 afsvor den landflygtige Konge i Augsburg
»Kretteriet« for at faa Kejserens Hjselp til at

genvinde sine Riger. Dette mislykkedes (1532),

og den sidste Del af sit Liv tilbragte C. som
Fange, ferst paa Senderborg og senere paa
Kalundborg Slot, hvor han dede 25. Jan. 1559.— C. Ill, 1534—59, Sen af davserende Hertug
Frederik (I) og dennes ferste Hustru, Anna af

Brandenburg (d. 1514), var fodt 12. Aug. 1503
paa Gottorp Slot. I sit 15. Aar fik han til

Lserer den hojt begavede Mester Wolfgang v.

Utenhof, der lige kom fra Wittenberg, og kort

efter til Hofmester den energiske Johan Rantzau,

to Mend, der fik stor Indflydelse paa ham og
senere bleve hans vigtigste Raadgivere. 1521

blev den unge Hertug under Joh. Rantzau's
Ledelse sendt til sin Morbroder, Kurfyrst Joa-

chim af Brandenburg. I Felge med denne kom
han til at overvsere Rigsdagen i Worms, hvor
Luthers Optreden gjorde et uudsletteligt Ind-

tryk paa ham. Da C, hvis Fader 1523 var
bleven Konge i Danmark og Norge, 1525 havde
segtet Dorothea af Sachsen-Lauenburg, aflagdes

han med Terning og Haderslev Len. Her be-

gyndte han straks, stettet af lutherske Teologer,

som han havde indkaldt fra Tyskland, at ind-

fore Ref. og at udslette Sporene af Papismen,
uden at agte de Indsigelser, som Bisperne i

Slesvig og Ribe gjorde; 1528 udstedte han en
evangelsk Kirkeordning for de to nsevnte Len,

hvorved Nordslesvig i kirkl. Henseende vandt et

Forspring for de ovrige Dele af Riget (aftrykt

i >Senderjydske Aarbeger« for 1889). Da Frede-

rik I dede 1533, overtog C. straks Regeringen i

Hertugdemmerne i sit eget og sine umyndige
Halvbrodres Navn, hvorved Ref.s Sejr i disse

Landskaber var sikret. Efter 1534 at vsre
kaaret til Konge i Danmark maatte C. Ill dog
i 2 Aar bestaa en haard Kamp (Grevefejden),

inden han fik hele Riget i sin Magt. Men efter

at Kebenhavn endelig havde maattet overgive

sig (29. Juli 1536), var det et af C. Ill's ferste

Foretagender at lade Bisperne fiengsle, et Stats-

kup, hvis Berettigelse godkendtes paa Rigs-

dagen i Kbhvn i Okt. s. A., efter at Bispernes

Synderegister her var ophest. Derated var den
gamle Kirkeorden brudt; det blev nu C. Ill's

Opgave at indfere en ny efter luth. Monster.

Ifelge kgl. Befaling samledes derfor en Kreds
af evang. Prsdikanter og af Reprsesentantcr

for Domkapitlerne i Odense 1 Jan. 1537 for at

gore Udkast til en ny Kirkeordinans. Det kom
dog ferst i Stand, efter at Medet var forlagt

til Haderslev, hvor nogle fremragende evan-

gelske Pradikanter fra Slesvig traadte til.

Siden sendte C. Udkastet til Wittenberg, hvor
det blev gennemset og godkendt af Luther.
Da Dr. Joh. Bugenhagen (S. 414), efter Kongens
0nske, i Juli 1537 var komraen til Kbhvn for

at lede Reformationsverket og hjtelpe til Uni-
versitetets Genoprettelse, fik Udkastet endnu
nogle Rettelser og Tilfejelser, hvorpaa Kirke-
ordinansen udkom s. A. paa Latin. Men egent-

lig Kirkelov blev den dog ferst, da den, efter

at v«re oversat paa Dansk, 1539 var vedtagen
paa en Herredag i Odense, hvor Universitetets

ny Fundats ogsaa udstedtes.

I Kirkesagens Ordning og Universitetets Gen-
oprettelse tog C, stettet af Kansler Johan Friis,

en personlig Del, der viste, hvor meget det

laa ham paa Sinde at give Folket fuld Er-
statning for, hvad der i den gamle Kirke havde
vreret det ksert, men som dog maatte falde,

ford! det ikke var foreneligt med den evan-
gelske Sandhed. I det hele yder C. Ill's Per-

sonlighed et naesten enestaaende smukt Billede

af en luthersk Regent. Med Retsindighed, Bil-

lighed og Maadehold forbandt han en oprigtig

Tro, et retskaffent Levned og en urokkelig Fast-

holden af de aandelige Goder, som Luther havde
vaeret Redskab til at sktcnke Menigheden. Med
Reformatorerne i Wittenberg stod han stadig

i venlig Forbindelse og Breweksling, og stet-

tede dem paa Here Maader, hvad de med stor

Taknemmelighed paaskennede. 1554 var C. Ill

en Tid lang farlig syg og genvandt ikke siden
tilfulde sit Helbred. Dette blev for ham en
alvorlig Mindelse om at gere, hvad han for-

maaede, for at sikre K.s Fremtid. De sidste

Aar af hans Liv ere derfor betegnede ved en
Rskke Foranstaltninger til K.s ogSkolens bedste.

Efterretningen om den gudfrygtige Konges Dod
1. Jan. 1559 gik da ogsaa som et Sergebud
gennem hele det luth. Kirkesamfund, og den
Beretning om hans opbyggelige Dedsleje og
salige Hjemgang, som kort efter udkom, var
hcnge en yndet Folkebog i Tyskland. — C. IV,
1588—1648, Sen af Frederik II og Sofic af

Mecklenburg, fedtes 12. Apr. 1577 paa Frede-

riksborg. I sin Barndom og Ungdom nod han
en fortrinlig Opdragelse og Undervisning af

den ypperlige Piedagog, Mester Hans Mikkelsen,

der tidligere havde vseret Herlufsholms Skoles

ferste Rektor. Ham skyldes vistnok Valget af

C. IV's Valgsprog: Regna firmat pietas (From-
hed styrker Rigerne). Da C. kun var 11 Aar
ved Faderens Ded, blev der beskikket et Re-
geringsraad, der under Here Omvekslinger
fortsatte sin Virksomhed til 1596, da C. IV
kronedes og selv overtog Regeringen. Den
aandelige Paavirkning, han modtog i sin Ung-
dom, gik vistnok nsermest i philippistisk Ret-

ning; men senere slog han, paavirket af en
Tidsstremning, der i Moend som Professor (siden

Biskop) H. P. Resen og den lserde Holger Rosen-

krantz havde kraftige Reprsesentantcr, om til

en streng luthersk Ortodoksi, som fra nu af

blev raadende i den dansk-norske Kirke. C.

IV var en bydende Natur, og den kirkl. Sty-

relse kom til at bsere Pneg deraf, dels i den
haarde Fremfterd mod Philippismens eller

Kryptokalvinismens Tilheengere (Iv. Stub, N.

M. Aalborg, Oluf Kock, Hans Knudsen Vejle)

og andre, der syntes at afvige fra det vedtagne
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kirfcl. Laerebegreb (som den nsevnte Holger Ro-
senkrantz, der efterhaanden var kommen til at

indtage et teol. Saerstade, og Prsesten Jorgen
Friis), dels i den kirkl. Lovgivning. Da Kongen,
ved 1625 med vscbnet Haand at optraede til

Gunst for de tyske Protestanter i Trediveaars-

krigen, havde kastet sig ind i den store euro-
pteiske Politik, et Forseg, der blev Kilden til

megen Elendighed og Tilbagegang for Folk og
Rige, skulde Folket gennem Paabud af idelige

Gudfrygtighedsevelser og skaerpet Kirketugt
ligesom nodes til at gore Bod for Kongens
politiske Fejl og Overvurdering af egne Krsefter;

ved streng Ponitense skulde det fores til Er-
kendelse af, at Ulykkerne vare komne over
det for dets Synders Skyld, medens det med
storre Ret kunde siges, at her var det gl. Ord
anvendeligt: quidquid delirant reges plectuntur

Achivi (Folket maa undgaelde for Kongernes
Brede). Trods let paaviselige Fejl var C. dog
i mange Henseender en storslaaet Personlig-

hed, hvis Skikkelse rager frem blandt For-
gaengere og Efterfolgere. Bejet under private

og offentlige Ulykker og Genvordigheder dode
han, mset af Dage, 28. Jan. 1648 paa Rosenborg
Slot. H. F. R. — C. VI, 1730—46, Frederik
IV's og Dronning Louises Son, er fedt 30.

Nov. 1699 og besteg Tronen 1730. Der fandt
straks talrige Personalforandringer Sted mellem
de hojere Embedsmsend, og den unge Konge
viste ikke ringe Lyst til at slaa ind paa
andre Veje end de hidtil fulgte. Saaledes
tasnkte han ogsaa paa at opgive Kolonierne
og Missionen i Grenland. Dette blev dog
afvendt ved en indtraengende Skrivelse fra

Hans Egede, maaske ogsaa ved Forestillinger
fra Grev Zinzendorf, der netop 1731 var i

Kebenhavn, indbudt af Kongen. Denne har,

da han blev underrettet om, hvad Egede havde
udrettet, noeppe vaeret vanskelig at omstemme,
thi fra Ungdommen af havde han, vistnok for

en stor Del gennem Moderen, veret kristeligt

paavirket i pietistisk Retning. Zinzendorfs Op-
hold i Kebenhavn, ovenikobet som Kongens
Gtest, gav Anledning til en stuerk religies Be-
vaegelse. Et Par unge Praester bleve grebne af
den og satte Byen i Beveegelse ved at praedike

mod adskilligt af Kirkens Ordning, isaer Skrifte-

maalet. Der holdtes Forsamlinger i Husene,
og da adskillige af de aeldre praedikede mod
den hele Bevsgelse, blev der stor Uro i Keben-
havn. De unge havde Talsmaend i Zinzendorfs
Ven. Prof. Reuss, og endnu mere i den tyske
Hofpraest Bluhme, der 1733 blev Konfessio-
narius. Modstanden mod dem stettedes af J.

Rosenkrantz, der var Direkter for baade det
danske og tyske Kancelli, og Biskop Worm.
Kongen beskaeftigede sig personligt stajrkt med
denne Strid, og han skrev tidt selv de Breve
til Kancelliet, der anordnede Foranstaltninger
til at daempe Reret. Han bestrebte sig for at

vaere upartisk og saa vidt rauligt holde over
Kirkens hidtilvaerende Ordning og Laere uden
at kraenke de enkeltes Samvittighedsret. Et
Par af de yderligst gaaende Pietister afskedigedes,

og efter at der 1733 var nedsat en Kommis-
sion til at undersege de Beskyldninger, der
gjordes for falsk Laere, erklaerede Kongen 1735,
at disse vare ugrundede og paalagde begge Parter
Tavshed. — Men dette blev i Virkeligheden

en Sejr for Pietisterne; Kongen havde mere
og mere sluttet sig til dem, og de ortodokse
mistede deres Talsmaend, da Worm dede 1737
og Rosenkrantz tabte sin Indflydelse fra o.

1735, medens J. L. Holstein blev Oversekretaer
i det danske Kancelli. Det pietistiske Parti
var nu staerkt nok til at kunne prove at saette

sit Praeg paa hele Kirken. Baade Bispe- og
saa vidt muligt Prsesteembederne besattes med
Maend, der herte til det, eller i det mindste
ikke stod det fjernt. Der arbejdedes paa en
Revision af Ritualet, og 1736 udstedtes An-
ordningen om Konfirtnationsundervisningen, for

hvilken den danske Kirke skylder denne Tids
religiose Beveegelse den sterste Tak. Aaret
efter besegledes Pietismens Sejr ved, at en af
dens ivrigste Modstandere, Praesten H. Mossin
ved Nikolaj Kirke, afskedigedes. Omtrent sam-
tidig oprettedes Generalkirkeinspektionskolle-

giet, der uden at have nogen Administration
skulde fere et Tilsyn med Praesterne og med
de kirkelige Tilstande i det hele. Der gjordes
tillige et Forseg paa at indfere et almindeligt
Skolevaesen for hele Landet. En Mand, der
tilherte Retningen, E. Pontoppidan, udarbejdede
en Katekismusforklaring og en ny Psalmebog.
Men Pietismen var ikke skikket til at beherske
Kirken. Kongen bcgyndte snart at blive aengste-

lig over de separatistiske Bevaegelser, der op-
stod rundt omkring. Det viste sig, at det ikke
var den egentlige Pietisme, men Herrnhnt-
ismen, der havde vundet Indgang i Folket, og
Slutningen af bans Regering betegnes ved For-
holdsregler mod denne, deriblandt ogsaa For-
ordningen af 13. Jan. 1741 om gudelige For-

samlinger, der siden flk saa stor Betydning
under den religiose Opvaekkelse i den forste

Halvdel af det 19. Aarh. C. VI var en alvor-

lig og oprigtig Mand, hvem intet laa mere paa
Sinde end Guds Riges Fremme. Han havde
ingen stor Begavelse, men bedede derpaa ved
en utraettelig Flid. Der kan dog hverken helt

tillaegges ham JEren for, hvad godt der blev
udrettet, eller Ansvaret for, hvad der var for-

fejlet; han var ofte under staerk Paavirkning
af andre, og han var en mistaenksom Natur,

der sogte at komme til Kendskab om adskil-

ligt ad Veje, der ikke kan biiliges. Men det

maa anses for en Lykke for den danske Kirke,

at den i en saa bevaeget Tid styredes af en
Konge, hvem dens Vel i saa hoj Grad laa paa
Sinde, og som betaenkte sig saa laenge, som
det var ham muligt, paa at nedslaa Bevaegelsen

ved Magtsprog og Lovens Midler. Han dede 6.

Aug. 1746. Han havde 1721 tegtet Sophie
Magdalene, Prinsesse afBrandenburg-Kulmbach.
Hun stemmede godt overens med ham, men
har naeppe, hverken i kirkelig eller politisk

Henseende haft den Indflydelse, man har til-

lagt hende (L. Koch, Kong Chr. Vis Hist
1886; H. L. Moller, Kong Chr. VI og Grev Kristian

Ernst af Stoiberg-Wernigerode 1889; E. Holm,
Danmark-Norges Hist 1720—1814, II). L. K.

Christian, Hertug af Braunschweig-Lune-
burg, f. 1599, blev 17 Aar gl. valgt til Biskop
af Halberstadt. Han tog, som en dristig, men
ikke heldig, protest. Haerferer Del i Tredive-
aarskrigen; paaGrund af den Tejlesleshed, han
tillod sine Lejetropper, kaldte man ham >der

tolle Halberstadter< . De Menter, han slog, bar
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paa den ene Side Indskriften: Tout aoec Dieu,

paa den anden: »Gottes Freundt, der Pfiiffen

Feindt«. Han dode 1626.

Christian August, Hertug af Sacbsen-Zeitz,

f. 9. Okt. 1666, tog allerede som ganske ungt

Menneske Del i Karapen mod Tyrkerne. Sam-
tidig lceste han med stor Iver Kontrovers-
skrifter, og 1689 gik han hemmelig, 1691 offcnt-

lig over til den rom.-kat. K. 1696 blev han
Biskop af Raab i Ungarn, og som Biskop var
Carlo Borromeo (S. 367) bans Forbillede. Han
var i hoj Grad virksom for at bringe sine

fyrstelige Slsgtninge til at gaa over til Roraerk.,

og 1697 lykkedes hans Bestrebelser m. H. til

Fsetteren, August II (S. 174). 1700 blev C.

Koadjutor bos Ungarns Primas, Kard. Leopold,

Greve af Kolonich, og ved hans Dod (1707)

blev han selv iErkebiskop og Kardinal. 1712
kronede han Karl VI i Pressburg. Han dede
23. Aug. 1725 i Regensburg, hvor han opholdt
sig som kejserlig Kommissaer.

Christian, Missionier, var Munk 1 et Cister-

cienserkloster, rimeligvis Oliva, paa Graensen

af Polen og Preussernes Land. 1209 (eller

1210) begyndte han Missionsarbejdet blandt
Preusserne. Det lykkedes ham og hans Led-
sagere at vinde et Par Smaafyrster (Warpoda
og Suavabuno) for Evangeliet, og med dem
rejste han til Rom 1215. Innocents III skal

selv have dobt de 2 preussiske Fyrster, og i

Slutningen af 1215 blev C. indviet til Preus-

sernes Biskop. Trods hans nidkcere Virksom-
hed blev der ikke udrettet meget. »Sa?den faldt

ikke 1 god Jord, og den bar ingen Frugt«, siger

Preusser-Kreniken. C. sogte ikke alene at virke

ved Ordet, men ogsaa ved Hjaelp af Korshaere.

Han flk dannet en Ridderorden til Kamp mod
Preusserne, og 1230 indkaldte han de tyske

Riddere, som i Culmer-Landet lagde Grunden
til Ordensstaten Preussen. Med de tyske Rid-

dere kom ogsaa Dominikanerne til Landet, og

i den folgende Tid traadte C. og hans Cister-

ciensere mere tilbage. Ridderne saa med Lige-

gyldighed paa, at SamUendemc 1233 tog C. til

Fange og i flere Aar holdt ham i Fiengsel, og
C. klagede ogsaa til Gregor IX over, at de
kraenkede hans biskoppelige Rettigheder og
gjorde Indgreb i K.s Ejendom. Paven lod

Mellemvaerendet mellem C. og Ridderne under-
soge, og 1243 bestemte Innocents IV, at Preus-

sen skulde deles i 4 Bispedommer, af bvilke C.

skulde vaslge det ene. Da han vaegrede sig

ved at gore dette godvillig, vilde Paven true

ham til at falde til Foje, og en pavelig Legat

af Dominikanerordenen kom til Landet for at

tvinge ham til Underkastelse. C. dede 1245,

maaske som afsat Biskop ; han ligger begraven
i Marburg.

Christian Social Union (C. S. U.) er en
Forening, dannet af Medlemmer af den eng.

Statskirke, som arbejder hen til, at den kr.

Lov kan blive den everste Autoritet for Sam-
fundet. Medlemmerne ville i Fsellesskab over-

veje, hvorledes de saedelige Sandheder og Krdm.s
Grundsaetninger kunne bringes i Anvendelse
over for vor Tids sociale og okonomiske Vanske-
ligheder; og de ville i deres Liv vise, at Kristus

er >den levende Herre og Konge, en Fjende af

al Uret og Selviskhed og msegtig til at fremme
Retfaerdighed og Ksrlighedc Stodet til Op-

rettelsen af C. S. U. gav Praesten Wilfrid Rich-
mond 1889 ved i Fasten at holde 4 Foredrag
om Economic Morals (udg. 1889 med Fortale

af Canon H. Scott Holland). Foreningens Pre-
sident er Biskop B. F. Westcott af Durham,
dens Sekretaer Praesten Percy Dearmer, et af
dens virksomste Medlemmer Henry Scott Hol-
land, Kannik ved St. Paul. Foreningen, der
har sine Knudepunkter i Oxford og London,
udgiver en Economic Review og starre og
mindre Skrifter. Dens Tendens og Virksom-
hed kan man here at kende af 2 Samlinger
af Taler om sociale Sporgsmaal: Lombard
Street in Lent (London 1894) og A Lent in

London (1895).

Christian Wilhelm, Markgreve af Branden-
burg, f. 1587 var en Son af Kurfyrst Joachim
Friedrich af Brandenburg. 12 Aar gl. blev

ban valgt til luth. iErkebiskop af Magdeburg;
1614, efter sit Giftermaal, blev han .(Erkestiftets

Administrator. Han tog Del i Trediveaars-

krigen og blev ved Magdeburgs Erobring saaret

og taget til Fange af de kejserlige, og i Fangen-
skabet i Wien lod han sig overtale til at gaa
over til den rom.-kat. K., hvorfor han ved
Freden flk store Belonninger. For at forsvare

hans Overgang udgav Jesuiterne i Wien Skriftet

Speculum veritatis (1633). Da det kom til Dan-
mark, befalede Christian IV, der var C. W.s
Svoger, Jesper Brochmand at gendrive det (se

S. 390). C. W. dode 1665 i et Kloster.

Christiania, se Kristiania og Oslo.

Christians (Christian Connexion) er en Sekt,

der i Beg. af dette Aarh. blev dannet i Nord-
Amerika af forhenvserende Baptister, Metodister

og Presbyterianere, som erkherede, at de ikke

vilde have nogen jordisk Leder eller nogen
bestemt Trosbekendelse, men kun lade sig lede

af det, den enkelte fandt ved Fordybelse i den
hi. Skrift. Deres Navn tog de efter 1 Kor. 1,

12. M. H. til Laeren staa de Unitarierne meget
njer; de forkaste Barnedaaben, de fleste kraeve

Daaben udfort ved Neddykkelse, det tillades

ogsaa Kvinder at praedike, og ved deres guds-

tjenstlige Sammenkomster gaar det ofte til

som ved Metodisternes revivals. Mange af dem
smeltede sammen med Campbelliterne (S. 466),

der ogsaa kalde sig C. I William Kentcade's

Bible Doctrine finde mange C. det bedste Ud-
tryk for deres relig. Overbevisning.

Christiansand, se Kristiansand.

Christiansfeld i det smukke og frugtbare

Tyrstrup Sogn, l
l

/2 Mil N. for Haderslev, er

anlagt af Bredremenigheden. 10. Dec. 1771 fik

denne kgl. Tilladelse til at anlaegge en Menig-

hedsby (>Gemeindeort«) i Haderslev Amt. Be-

villingen skyldtes davaerende Justitsraad C. A.

Struensees Indflydelse hos Broderen, og Stedet

blev valgt efter Raadforelse med Sogneprcest

J. Kastrup i Stepping, hvis Preestegaard laenge

havde vaeret et Udgangspunkt for de herrn-

hutiske Diaspora-Arbejderes Virken i Sonder-

jylland. 1772 indkobtes den kgl. Domaene Tyr-
strupgaard, som stadig ejes af Unitetet, og 1.

Apr. 1773 lagdes Grundstenen til det forste

Hus paa en af Hovmarkerne. C, der op-

kaldtes efter Christian VII, flk flere Privilegier,

saa som borgerlig Nseringsfrihed, Frihed for Ind-

kvartering og Militaertjeneste (siden bortfaldet).

De driftige Herrnhuter grundede flere industri-
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elle Anlteg (Saebesyderi, Garveri, Brsenderi, 01-

bryggeri og Tobaksfabrik), der bleve drevne
for Menighedens Regning. Byen flk selvfelgelig

sin »Sal< (Kirken, en simpel, rummelig Byg-
ning med Kuppcl; fortrinligt Orgel), bvor den
daglige Gudstjeneste holdes, og et Broder- og
Sestertius, endviderc grundlagdes 2 Opdragelses-

anstalter (med Pensioner), hvortil mange vakte
fjernt fra sendte deres Bern. Ogsaa Gsestgiver-

gaarden stod under Menighedens Opsyn. Disse

Bygninger, Kirkegaarden med dens simple,

ganske ens Grave, de nette, grundmurede Huse
til de gifte (langs de to smukke Lindealleer) og
Menighedens stille Fserd i tarvelige, men sirlige

gammeldags Klseder bidrog liver for sig til at

give C. et ejendommeligt Pneg af Orden, Ren-
lighed og melankolsk Ro. Menighedslivet blev,

isser saahenge Rationalismen herskede, af stor

religies Betydning, ikke alene for Omegnen,
men for Dele af Kongeriget og Hertugdem-
merne, thi herfra udgik stadig omvandrende
Udsendinge, og der var mange, som for

deres aandeligc Livs Fremme aflagde Beseg
i C, isser ved Paasketid; ikke faa Danske tog

stadig Ophold dlr og have fundet sidste Hvile-

sted paa C.s >Gottesacker<. Menigheden lede-

des, som andetsteds, ved en jEldstekonfercns,

et Opsynskollegium og et Menighedsraad. Spro-
get i Kirke og Skole var tysk. og C. har bi-

draget sit til Fortyskningen i det danske Nord-
slesvig. Antallet af >Medlemmer< i 1895 var
329. Flcekken er nu i Tilbagegang (o. 600
Indb.); foruden de oprindelige industrielle An-
lseg udferes i C. en Del Paparbejder, og C-
Honningkager ere bekendte (En fynsk bondes
beseg i C. 1798, i Khist. Sml. 4 R. 1 401—18;
L. Koch, Den dske K.s Historie I, 281 f.; Ny-
gard, Den fynske Vsekkelse, 1897). J. O. A.

Christiern, danske Biskopper. 1) C. af
Aarhns, blev viet til det efter Vales Ded op-
rettede Bispessede i Aarhus o. 1060; han del-

tog i Toget til England 1069. En gammel
Bispeliste nsevner noget senere en C. af Ribe,

som nogle antage for samme Person. — 2) C.
af Ribe, af fornem og rig JEt, en Sestersen til

Esger Juul, var jErkedegn i Ribe, men valgtes

1288 til Biskop, og var som saadan en af Stiftets

mest fremragende, sserlig paa Grund af sin

varme Interesse for Gejstlighedens Uddannelse.
Han lod o. 1290 indrette den Kopibog over
Bispestolens og Kapitlets Privilegier og Ejen-
dorame (>Ribe 01demoder<, udgivet afO. Nielsen

1869), som nu er en hejtskattet Kilde til Stiftets

Historie og Topografi. Senere kom han i Strid

med Kapitlet, der 1298 fornyede Bestemmelsen
om Fordringen af en skarp Haandfsestning fra

Bispen ved nyt Valg. Allerede 1292 stiftede

C, hvis Moder ogsaa havde vist sig gavmild
mod Kirken, et nyt, rigt doteret Laurentius-
kapel, siden lagde han delvis Midlerne til sin

hereinte Stiftelse »Puggaard«, et Konvikt-Kolle-
gium for 20 fattige Disciple. Efter pavelig

Befaling tog C. sig ogsaa af Hellig-Aands-Gaar-
den i Ribe. I det hele pege vist de paafal-

dende rige Dotationer til Kirken paa hans
Tid ben paa hans Indflydelse hos Stormsend.
I politisk Henseende stod han afgjort paa
Kongernes Side, underhandlede som Erik Men-
veds Tillidsmand med Jens Grand, og deltog

1 Kongens Forlig med Kong Haakon af Norge.

1297 havde han faaet udvirket et kongeligt
Forbud mod, at Laegfolk frengslede Gejstlige i

Ribe Stift eller drog dem for verdslig Domstol.
og 1304 var han med til at gere Uddrag af

Thord Degns Artikler som Tillaeg til jyske
Lov. 1310 flk han pavelig Tilladelse til at
resignere, men bekhedte dog Bispestolen til

sin Ded 1. Juni 1313 og begravedes i Dom-
kirken, hvor han havde stiftet en Messe for
alle troende afdede. — En senere Ribebisp af
samme Navn, rimeligvis tidligere Provst i

Roskilde, besteg Ssedet 1418; han var Afsen-
ding ved Konciliet i Basel 1433 og var med
til at indkalde Kristoffer af Baiern. Han le-

vede endnu 1459. J. O. A.
Christina, Dronning af Sverig, se Kristina.
Christ-kat. Kirke, se Gammel-Katoliker og

Tysk-Katoliker.

Christlieb, Theodor, protest. Teolog, var en
Praestesen fra Wurttemberg. Han blev fedt 7.

Marts 1833 og studerede i Tubingen under F.
C. Baur og J. T. Beck. 1855 blev han Hus-
lserer hos en adelig Familie i Montpellier.
1856 Kapellan hos Faderen og en anden seldre
wurttembergsk Prsest, 1858 Prsest for en nylig
dannet tysk Menighed i London (Islington):

1865 blev han kaldet til Friedrichshafen. 1857
havde ban i Tubingen vundet den filos. Dok-
torgrad for en Afhandling om Johannes fra
Irland ; den blev 1860 omarbejdet til en sterre
Monografl (»Leben und Lehre des Joh. Scotus
Erigena<). Som Prsest i Friedrichshafen holdt
han i St. Gallen og Winterthur, til Stotte
for den positive Retning i Schweiz, apologet.
Foredrag, der udkom enkeltvis 1866—68, se-

nere samlet under Titlen >Moderne Zweifel
am christlichen Glauben< (2. Aufl. Bonn 1870 .

1868 kom han til Bonn som Prof, i prakt.
Teol. og Universitetsprsest, og d£r virkede han
til sin Ded (15. Aug. 1889). Efter hans Ded
bleve hans Forelsesninger over Homiletik ud-
givne (Basel 1893), og selv havde han udgivet
fl. Prsedikener. Han var en Ven af den ydre
og den indre Mission, og 1883 dannede han.
sammen med Grev Bernstorff og andre, den
tyske >Evangelisationsverein<, der i et Hus og
en tidligere presbyteriansk Kirke i Bonn fik

en Evangelist-Skole (>Johanneum<), som paa
et Saarigt Kursus uddannede Lsegpnedikan-
ter; den er senere bleven flyttet til Bar-
men. Sin Interesse for den ydre Mission
lagde ban for Dagen ved det, i Forening med
Warneck grundede >Allg. Missionszeitschrift*

og ved en Rsekke missionsteoret. og missions-
hist. Skrifter (t. E. >Der indobritische Opiuras-
handel und seine Wirkungen< 1878; >Die
arztlichen Missionen< 1891). C. var udgaaet
fra et luth. Hjem, men de lange Ophold i

fremmede Lande gjorde ham mere og mere
bredkirkelig. Som Tysker tog han Plads bl.

den positive Unions Msend, men han var en
Ven af den evangelske Alliance. Paa dens
Mede i New York 1874 holdt han Foredrag
>Ueber die besten Methoden zur Bekamp-
fung des modernen Unglaubensc (overs, paa
Dsk og Sv.), i Basel 1879 gav han en Udsigt
over Hedningemissionen, og i Kebenhavn
1884 talte han om >den relig. Ligegyldighed
og de bedste Midler til dens Beksempelse<.
Under Opholdet i Kbhvn prsedikede han ogsaa
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i Petri Kirke (Zum Gedachtniss Th. C.s, Bonn
1889.)

Christo sacrum var Navn paa en Forening,

der 1797 blev stiftet i Delft af Borgmesteren
Onder de Wijngart Canzius og nogle ref. Wal-
lonere; den skulde samle alle Kr. paa et fielles

Grundlag (Tro paa Kristi Guddom og Forso-
ningsded, Daab og Nadver). Forenlngcn fik !

Begyndelsen en Del Medlemmer, men efter-

haanden sank den hen i Rationalisme. 1836
lukkedes dens Kirke i Delft af Mangel paa
Deltagere i Gudstjenesten; 10. Juli 1838 dede
Canzius, og Dagen efter hans Ded blev For-
eningens Kirkebygning solgt.

. Christoph, Hertug af Wurttembcrg, f. 12.

Maj 1515, d. 28. Decbr. 1568, blev, da hans
Fader, Ulrich af W., paa Grund af Brud paa
Landefreden, var fordreven, opdragen ved Kej-
serhoffet. 1532 flygtede han derfra, med et Krav
paa sin Arveret til Wflrttemberg, men da hans
Fader (1534) kom tilbage til Wurttemberg,
fulgte han med. Fader og Sen kunde dog
ikke forliges; C. forlod atter Wflrttemberg,
men vendte tilbage 1542, og 1550, ved Fade-
rens Dod, overtog han Regeringen. En Tidlang
havde han vaklet ml. Romerk. og den luth.

Ref., men efterhaanden blev han en ivrig Lu-
theraner, der gjorde alt for at fremme det

rene Evangelium i sit Land og vserge Ref.

over for dens Fjender i Udlandet. I Brenz (S.

385) havde han en trofast teol. og kirkl. Raad-
giver (B. Kugler, C., Herzog zu Wirtemberg
I— II, Stuttg. 1868—72).
Christophorus, 1)C, Helgen, se Kristoforos.

— 2) C, Pave, regerede kun nogle faa Maa-
neder (Okt. 903— Jan. 904). Efter een Angivelse

blev han afsat og sendt i et Kloster, efter en
anden kastet i Ftengsel og drebt der.

Chrodeqanq, Biskop af Metz siden 742, var
virksom for at knytte en Forbindelse mellem
Frankeriget og Rom. Til Len for sit Arbejde
i den Ketning fik han af Pave Stefan II Pal-

liet og visse serkebiskoppelige Rettigheder.

Mest bekendt er han dog bleven ved sin

Kannikeregel (se Art. Kannik). Han dede 6.

Marts 766.

Chromatins, Biskop af Aqvileja, besteg Bispe-

stolen o. 388 og dede o. 406. Det var C, der
opmuntrede Ambrosius og Hieronymus til deres
ekseget. Virksomhed og Rufin, som C. havde
debt, til at overssette Evsebios's Kirkehistorie.

Da Rufin og Hieronymus kom i Strid, segte

C. at gere Ende paa denne, og da Krysostomos
blev angreben, tog C. hans Parti. Det skyld-

tes ogsaa i en vsesentlig Grad C, at Arianis-

men blev tilintetgjort i Aqvileja. C. har ef-

terladt sig 17 korte Traktater til Matth. 3,

15—17 og til en Del af Bjergprtedikenen og en
Homili over Saligprisningerne (samlede i Mig-

nes lat. Patrologi XX). Som Ekseget ltegger C.

mest Viegt paa den moralske Anvendelse, og
han er ikke Allegoriker.

Chronich, Niels Svendsen, separatistiskSvaer-

mer, blev fedt i Holding o. 1608. 1628 blev

han Student fra sin Fedebys Skole og studerede

Teol. Paa Rejser i Tyskland blev han paa-
virket af Jakob B6hmes Skrifter, af hvilke han
lserte at kaste Vrag paa det ydre Kirkevtesen.

1636 blev han Rektor i Holding, 1639 Lektor

i Teol. ved Gymnasiet 1 Kristiania. Han var

gift med Biskop Jens Dinesen Jersins Datter
Maren, i hvem han bavde fundet en ligestemt
Sjael; hun udgav 1653 (4. Oplag 1732) >Shelens
Skat, hvor udi et Menniske blifver undervjst,

hvorledes hand, idet hand affdeer sine Synder,
kand bekomme den sande Salighed osv. Ferst
i det Spanske Sprock beskreffven, oc nu off-

versat af Nsederlandsk paa Danske af M. J.

D. J.< (a: Maren Jens Datter Jersin). I Kri-

stiania gav C. sine svsermerske Tilbejeligheder
frit Leb. I sine Tolvpreedikener angreb han
Statsk., i >Tre Aandelige Sange< (1649, optrykt
Kra. 1882) fremstillede han sin Opfattelse af
>disse Aaringers Straff, Plager og Hiertegn<,
og i sit Skrift >Troens Erindring oc Prefuelse,

d. e. Hvorledis enhver af os som kaldis Christne
skal ved Guds Ord erindres om den sande
Tro< (1651) skildrede han Statsk. som >deu
store Erzhore<. 1652 maatte han opgive sin

Stilling i Kristiania og flytte til Kbhvn. Da
hans Forhold her bleve undersegte, viste det
sig, at hans Meninger ikke vare i god Over-
ensstemmelse med den augsb. Konfession, og
han blev da sat i Statsftengslet paa Dragsholm.
Under Svenskekrigen slap han les og flygtede

til Holland, fulgt af sin Hustru. 1659 ud-
stedte det akademiske Senat i Kbhvn en offent-

lig Advarsel til alle Studenter, som agtede sig

til Holland, om ikke at omgaas denne farlige

Ktetter.

Chronicon paschale (Paaske-Kreniken ; Nav-
net stammer fra den til Grund for den kr.

Kronologi liggende Paaske-Kanon), ogsaa kaldet

C. Alexandrinum, C. Constantinopolitanum eller

Fasti Siculi, er et kronologisk Arbejde, der
omhandler Tiden fra Adams Skabelse til 627
e. Kr. Den er forfattet af en Klerk i Kejser

Heraklios's (610—641) Dage. I den bruges for

ferste Gang den saakaldte bysant. eller rom.
iEra (se Art. Tidsregning). Den er udgivet af

L. Dindorf (I—II, Bonn 1832). Om Forf.s

Kilder og Veerkets Betydn. se K. Krumbacher,
Gesch. der byzant. Lit. (Munchen 1897) 337 f.

Chrysogonns, rom. Martyr under Diokletians

Forfelgelse, var bekendt som den hi. Anasta-
sias (S. 80) Lserer. Kirken S. Crisogono i Rom,
der er en Kardinalkirke, er viet til hans iEre.

Den skal eje hans Hoved, men hans evrige

Legeme skal vwre i Venezia. 24. Nov. er hans
Helgendag.
Chrysologns, Petrns, f. o. 404 i Imola, blev

Biskop i Ravenna o. 449, altsaa paa en Tid,

da denne By var det vestl. Riges Hovedstad.
Galla Placidia, der regerede paa sin Sens Vegne,

smykkede dengang Ravenna med praegtige Byg-
ninger, og P. C. delte hendes kunstneriske
Sans. Han skal vsere ded i Imola o. 455. I

Ravenna er 2. Dec., i Rom 4. Dec. hans Helgen-
dag. P. C. var en stor Pnedikant, og under
hans Navn gaa 176 Praedikener, som en af

hans Efterfelgere, Felix af Ravenna (d. 724),

har samlet (udg. af Migne i Patrologia Latina

Bd. 52); enkelte af disse ere dog uden Tvivl

ikke af ham.
Chrysostomns (Gyldenmund). 1) Johan-

nes C. se Krysostomos. — 2) Olnf C, en af

Ref.s Mend i Danmark, virkede 1527 som >Lsese-

mester< ved Universitetet. Sin humanistiske
Dannelse fik han Lejlighed til at ltegge for

Dagen ved Rektorskiftet 1529, da han i Frue
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Kirke reciterede et latinsk carmen (Lamenta-
tio ecclesiw, udg. i Malme ved Fr. Vormordsen

;

paany Kbhvn 1886 ved H. F. Rordam), vel af-

fllet og fyldt med klassiske Hentydninger. Ten-
densen var Humanismens Klage over Gejstlig-

hedens og Klostrenes tarvelige teol. og klassiske

Dannelse, deres verdslige Liv og umaettelige

Pengegriskhed. Dog angreb C. ogsaa >de nye
Sekter< og forsvarede Helgenvsesenet. Til hvad
Side han vilde gaa, viste han imidlertid samme
Aar, da han tog mod en Ansattelse som Lektor

i klassiske Sprog ved det evang. Gymnasium
i Malmo og som Rektor for Skolen. 1530 deltog

han i Religionsforhandlingerne i Kbhvn, og
han oversatte paa Latin Prsedikanternes Tilsvar

paa Prselaternes Klager. 1537 blev han Sognepr.

ved Frue Kirke i Kbhvn og Prof, ved Univer-

sitetet (i Retorik, 1539 i Teol.). 1544 blev han
Dr. theol. og 1548 Superintendent forVendelbo
Stift. Han tog Bolig i sin Fedeby Hjorring,

men sogte ved flittig Visitation at bringe de
nye Forhold til Sejr i Stiftet. Saerlig gjorde

han nojagtige Optegnelser om Prsesternes Bog-

samlinger. C. dede 8. Sept. 1553. J. O. A.

Chubb, Thomas, f. 1679, d. 1747, var, skont

kun Handskemager af Profession, en af de

mere fremtraedende eng. Deister (se d. Art.).

Hans vigtigste Skrift er The true Gospel of
Jesus Christ asserted (1738), hvis Grundtanke
efter hans egne Ord er den, at >Kristi sande

Evangelium er identisk med den naturlige

Religion'. C. Uegger N. T. til Grand for at

vise, at Evangeliet ikke er hist. Kendsgernin-
ger, men en Lsere, hvis Indhold er det saede-

lige Liv, som Mennesket forud ved Fornuften
er forpligtet til. C. B.

Church, Richard William, eng. Teolog, f. i

Lissabon 25. April 1815, blev priesteviet 1850,

var 1853—71 Prast i Whatley og blev 1871

Dean af St. Paul i London. D. 10. Dec. 1890.

R. W. C. sluttede sig tidlig til den hojkirkl.

Oxforder-Bevaegelse og oversatte (1U38) Kyrillos

af Jerusalems Katekescr til det bekendte Li-

brary of the Fathers, der var et Led i Agita-

tionen for den gl. Kirkevej. Han var en be-

tydelig Dante-Kender (Essay on Dante, 1878)

og har skrevet Biografier af Ansclm, Spenser og
Bacon, samt dels selv udgivet, dels efterladt sig

fl., senere udgivne, Pnedikensamlinger. Sine

Erindringer om den anglokat. Bevaegelse har
han nedskrevet i The Oxford Movement (1891).

Efter hans Dad udkom ogsaa en samlet Udg.
af hans Miscellaneous Writings i 9. Bd. (Mary
C. Church, Life and Letters of Dean C, Lon-
don 1897).

Church Army er et statskirkl. Sidestykke
til Frelsens Haer. Den blev stiftet 1883 af

Praesten W. Carlile. Den udgiver Church
Army Gazette, der hver Uge saelges i over 70,000
Eksemplarer, og den har, for Mr. Booth frera-

kom med sit soclale Program, oprettet 8 Ar-
bejdshjem i London og 15 i Provinserne. Dens
»Hovedkvarter« er i Edgware Road 130, Lon-
don. 1891 havde den 175 Evangelist-Officerer;

den virker ikke alene forskl. Steder i England
og Wales, men ogsaa i Skotland og Irland, og
enkelte af dens Evangelist-Officerer have ogsaa
prevet deres Krcefter i Indien. Se Frelsens

Haer.

Church Congress er Navnet paa en Rsekke

aarlige Meder, der samle den eng. Statsk.s

Tjenere og Laegfolk til fselles Dreftelse af relig.

og kirkl. Sporgsmaal. Den forste Ch. C. holdtes
i Cambridge 1861. Om Programmet for disse

Moder se M. Fowler, Church History in Queen
Victorias Reign (London 1896) 81 f.

Church House. 1886 foreslog den afd. Bi-

skop af Carlisle, Harvey Goodwin, i et Brev
til Times, at K. skulde mindes Dronning Vic-

torias Jubileum ved at opfere et Central Church
House, der kunde danne et Midtpunkt og Sam-
lingspunkt for det kirkl. Arbejde i forskl. Ret-
ninger. Trods nogen Modsigelse blev Sagen sat

i Gang. Der blev kobt et Grundstykke i Naerh.

af Westminster-Abbediet. Sir A. W. Blomfield
gav Tegninger til dets Bebyggelse, og i 120 hjem-
lige og koloniale Bispedemmer blev der dannet
Indsamlingskomit£er. Bygningerne skulle give

Plads til Landemoderne, offentlige Moder, Kon-
torer for de kirkl. Selskaber, et Bibliotek, Laese-

stue, Skrivestue osv. Der er allerede ind-

rettet 50 Vserelser i en forelobig Bygning, og
denne er sat i telefonisk Forbindelse med de
mange kirkl. Foreninger i og udenfor London.
C. H. staar desuden i Forbindelse med alle

Grene af det anglik. Kirkesamfund hele Ver-
den over, og det danner et stort information

bureau, til hvilket man kan henvende sig om
alt, hvad der staar i Forbindelse med K.s Hi-
storic, dens Arbejde og Love. Biskoppcrne i

Kolonierue og ude paa Missionsmarken ind-

sende Berctninger til C. H.; der kunne eng.

Kr., som rejse i fremmede Lande, opgive deres
Adresse, og Breve til rejsende Englaendere be-
sorges derfra. 11. Febr. 1896 blev den store

Sal i C. H. aabnet af Hertugen af York, og ved
den Lejlighed holdt de 2 eng. ."Erkebiskoppcr

Taler, i hvilke de antydede Muligheden af, at

C. H. med Tiden kunde komme til at afgive

Plads til en eng. Nationalsynode, naar de 2
provinsielle Synoder en Gang blive afloste af

en saadan.

Church Missionary Society (C. M. S.), det
kirkl. Missionsselskab, opstod 1799 som det
tredje i Riekken af de store eng. Missionssel-

skaber fra Slutn. af forrige Aarh., men i Omfang
og Betydning det sterste af alle evgl. Selskaber.

Baptisterne gjorde Begyndelsen 1792 (se Art.

Carey), derefter fulgte London Miss. Soc. (L.

M. S.) 1795, hvori Msend fra forsk. K. modtes.
Men Trangen til en kirkl. Mission forte til

Dannelsen af C. M. S. ved Prsester (Ch. Si-

meon, J. Venn, Th. Scott, J. Pratt) og Lteg-

maend (Wilberforce, Thornton, Grant) af den
evangelske Retning i den eng. K., der siden

altid har haft et Hjemsted i det. Biskopperne
holdt sig lienge tilbage, og den hojkirkl. Ret-

ning har samlet sig om Soc. for the Propaga-
tion of the Gospel (S. P. G.), foruden Universi-

tetsmissionen og forskellige Broderskaber og
koloniale Stiftsmissioner. Nu staa de fleste

eng. Biskopper formelt som Vicepnesidenter,

iErkebiskoppen af Canterbury som Vicepatron

for C. M. S. Men den egentlige Ledelse har
en Komite' af 24 valgte Laegmaend samt nogle
gejstlige Medlemmer, med Bistand af en ho-
norary secretary og lennede Sekretaerer for de
forskl. Grene af Virksomheden. Et Net af

district associations omspaender England, af

hvis 14,441 Sogne de 3582 stette C. M. S.,
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5320 S. P. G., 2076 dem begge, og kraftige

Hjselpeforeningcr i Kolonieme sende ikke alene
Penge, men ogsaa Missionserer; 300 af Selska-

bets Udsendinge underholde sig selv eller un-
derholdes af enkelte Personer (substitutes for
service) eller mindre Kredse (our own missio-

naries). Aarsindtaegten er naaet op over 6
Mill. Kr., der overvejende komme fra Eng-
lands Middelklasser igennem Missionsbesser,

Salg af Arbejder, Sondagsskoler og Moder (et

Landsogn paa 300 Mennesker har Aar cfter

Aar givet over 2000 Kr.); men der kommer
ogsaa store Gaver, saaledes i 1897 over */»

Mill. Kr. fra en unsevnt, og Legater paa 900,000

Kr., ja 1,300,000 Kr. Det fortrinlige Maaneds-
skrift Ch. Miss. Intelligencer og det populsere

Ch. Miss. Gleaner vedligeholde Missionsinter-

essen, og et stort Arbejde saettes ind paa at

ndbrede Oplysning om og vaekke Iver for Mis-

sionen ved Skrifter og Meder (simultaneous
meetings); en gleaners union samler 90,000
Medl. (mest Kvinder) til virksomt Medarbejde.

C. M. S. udsendte 1804 sine forste Missio-

nserer, hvilke det fik fra Janickes Anstalt i

Berlin, men ferst 1809 meldte sig dets ferste

eng. Missionser, og 1815 den ferste eng. Praest;

s. A. oprettedes dets Uddannelsesanstalt i Is-

lington (London), der har givet det over 500 Mis-

sionserer. Men det fik endnu leenge saadanne (110)

fra Tyskland, ferst fra Janicke (Johnsen i Sierra

Leone, Rhenius i Tinnevelli), senere fra Basel

(Weilbrecht, Leupolt, Pfander i Nordindien,
Gobat, Krapff, Rebmann i 0stafrika). Nu er

der over 200 Maend fra de engl. Universiteter

(saerlig Cambridge) iblandt dets 502 Missionserer,

392 af disse ere ordinerede, 44 Lseger. Desuden
har det 240 ugifte Kvinder i Missionen, hvor-
hos 125 fra Church of England Zenana Miss.

Soc. (C. E. Z. M. S.) arbejde i Tilslutning Ul

det, foruden andre fra Soc. for Promoting fe-

male Education in the East (F. E. S.) samt
The Zenana Bible and Medical Mission (I. F.

N. S.). Det taeller 207,000 debte — det sidste

Aar debtes over 16,000 (deraf 8000 voksne) —
og 29,000 Katekumener med 341 indfedte Prse-

ster og 93,000 Bern og unge i Skolerne. Dets
ferste ledende Sekreterer vare Th. Scott og
J. Pratt; siden fik Vaerkct det kraftigste Op-
sving under H. Venn (1841—72), han fastslog

som Maalet at gore de indfedte Menigheder
self supporting, self governing og self extending

og gjorde det ferste Skridt i den Retning i

Sierra Leone 1862, men snarest for tidligt.

Det besluttedes i 1887 at modtage enhver
tjenlig Kandidat til Missionstjenesten uden
Hensyn til Pengemidlerne, og i de felgende 7

Aar er der udsendt 660, mest Kvinder (imod
900 i de forudgaaede 60 Aar), men ikke alle

have til Hensigt at blive derude. C. M. S.

udmaerker sig ved evangelske Grundsaetninger

med Fordragelighed overfor andre K. og virker

i god Forstaaelse med de engl. Dissenters,

modsat S. P. G.; det trak sig saaledes tilbage

fra Madagaskar af Hensyn til L. M. S. Der-
imod forarger det de hejkirkl. ved at modtage
omvendte fra de esterlandske K., saerlig i Pa-
laestina. Det holder sig ikke ensidigt til en
enkelt Virkemaade, men anvender baade Rejse-

praediken og Skolegerning, Laege- og Zenana-
mission med Hospitaler og Bernehjem.

Selskabet forer Navnet C. M. S. for Africa

and the East, og det begyndte 1804 i Vest-

afrika, nu 24,000 (debte) Kr. Fra Sierra Leone,

hvor Kirken (11,000 Kr.) nu er selvstsendig,

kun med en engl. Biskop, med udvortes
Kirkelighed, men slette saedelige Forhold, ud-

gik 1843, ved hjemvendende Negerkristne,

Missionen til Yorubalandet (Abeokuta og La-

gos) og 1857 Nigermissionen, med lutter sorte

Arbejdere (under S. Crowther), men efter

C.s Ded 1891 organiseret paany med engl.

Missionserer. I Ostafrika optoges Arbejdet 1844
(Krapff i Mombasa), af de 12,000 Kr. findes

de 10,000 i Ugandamissionen, optaget 1876
efter Stanleys Brev om Kong Mtesa og fert

videre under mange Traengsler (Hanningtons
Mord 1885) og Kampe (Mackay 1878—90) med
Hedenskab, Islam og romerske Udsendinge,

der nseppe endnu ere til Ende med det briti-

ske Protektorats Oprettelse ; sidste Aar debtes

3751. Missionen i Abyssinien (Gobat, Krapff)

er opgivet, den i jEgypten (Kairo) optaget

paany 1882, de i de ovrige tyrkiske Lande
gjorte Missionsforseg (K511e i Konstantinopel)

alle opgivne, undtagen de i Palsestina (siden 1851,

kun 1400 Kr.). I Bagdad har C. M. S. en Mu-
hammedanermission siden 1882 og i Persien

(Julfa ved Ispahan) siden 1875.

Men Selskabets Hovedvirksomhed geelder In-

dien (siden 1813): 228 Missionserer og 54 ugifte

Kvinder foruden 150 fra de kvindel. Hjaelpesel-

skaber, 180 indfedte Praester, 3340 andre Hjaelpere

og 125,000 debte. I Nordindien 20,000 Kr. i

Bengalen (3200 kr. Santaler); Nordvestprovin-

serne med Oudh; Pendsjab med Zenanamission,

Hejskoler og teologiske Skoler(French) og Berne-
hjem, Laegemission i Kashmir (Elmslie 1865),

Rejseprsediken (Gordon) og Arbejde med Frera-

gang blandt Muhammedanerne, saerlig i Pendsjab
(Imaduddin). Sydindien (Madras 1814) teller

dog endnu det sterste Antal Kr. (91,000), saerlig

i de gamle Missioner: Tinnevelli 48,000 debte
(Rhenius, Sargent), Travankur 30,000 ; i Telugu
(Noble i Masulipatam 1841) er der indsamlet

10,000 Malaer. I det vestl. Indien (Bombay)
kun 2700 Kr., og paa Ceylon (siden 1817) kun
9000 Kr. Ogsaa Mauritius (fra 1856) med
1900 kr. indiske Kulier regnes til den indiske

Mission. — I Kina har C. M. S. arbejdet siden

1845 (Shanghai), nu 57 raandl., 52 kvindel. Mis-

sionserer og 9700 dobte. I Midtkina (Che-kiang)

er Fremgangen ikke stor, bedst i Ningpo og
Landdistrikterne Chuki og Tai-chov, i Sydkina
heller ikke i Hongkong og Kwangtung, men be-

tydelig i Fu-kien blandt Landbefolkningen
(7200 debte og 10,000 Katekumener) og sti-

gende efter Missionsermordene i Ku-cheng 1895,

mindst i Hovedstaden Fu-chov. I Vestkina er

der arbejdet siden 1892 i Se-chuen. — Paa
Japan (siden 1869) har C. M. S. 31 mandl. og 34
kvindl. Missionaerer og 3300 Kr. paa Sydeen
(Nagasaki), Hovedeen (Osaka og Tokio) samt
Nordeen (Hakodate, iblandt Ainoerne). — Paa
Ny-Zeeland begyndte C. M. S. 1814 (ved S.

Marsden). De 1841 indsamlede 35,000 Kr. og
Katekumener tabtes til Dels under Maorikrigene.

Nu 17,000 debte, og der missioneres blandt den
lille Rest af Hedninger (Kingiter). — Endelig
har C. M. S. siden 1822 en vidtstrakt og be-

svaerlig, men lonnende Mission blandt Indianere
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og Eskimoer i britisk Nordamerika, der frn

Red River (Manitoba) har bredt sig omkrlng
Hudsnnsbugten (BEskop Horden) og ud mod
Ish avet (Biskop bom pas] og del stille Hav
(Metlakahtla). Nil er her 7 anglikan&ke Bispe-

dommcr og 14,000 Kr. Y. Srt.

Church of England Sunday School Insti-

tute, se Sondagsskaler-

Chttrch of England Working-Men's Society
er en Arbi?jdcrfomi]ug h der virker for at slotte

den arbejdende Klasse i Troen paa Jesus Kri-

stus, naaledes som denne la*reH i den eng K.
og ei* udvJklet 1 Hook of Common Praytr. Den
har Filialer 1 mange af de starre eng. liver,

Cbrdenins, Anders, iiosk Pra/st, Potitiker

og bcrwmt National ukoiitim, af en Famille, som
har talt fleit: fremrageudc Person I igheder, blev

fodt i Sotkamo 2i. Febr. Wl§. hvor Faderen
var Kapellan. Han blev Student i Abo IT IS,

studerede i Upsala 1750—53 og blcv Mag. i

Abo 1754; 1753 var han bleven prsestevtet og
virkede font som Kapellan S Nederveti]. blev

1770 Sognepr. 1 Gamla Karlcby, 1770 Provat

og Dr. tfieaL og dodc i Karleby L Febr\ 1803.

Det teal. Selskab i Upsala prisbelennede bans
*Predikningar ofver TlO Cuds bnd £ [17^1— H2J

og iPredEkningar o(Ver andra liufvudsty^ket*

(1784). C.s storste Forijeneste er dog hars on-
ftttend? Virksomhcd paa det ekonomiske Om-
raade. Han udgav her 11. bctydclige, prisbc-

lonnedc Skrifter om Engkullur> Emigration*

fri Sejlads, »Kattan till Htkets vanmagt* (17*5).

bvoti G. 11 Aar far den beromte Skottc, Adam
Smith, fremforer de sammt TeorEer, som denne,
nemlig Betydn. af Arbcjdets Frihed. Af bans
mange- Va:rkcr kan end nil nwviies; *Den na-
tions la vinsteiK, »REkct.t hjclp gennm en nu-
turlig fin aneesystem* og *Huruv Lda land Lhandel
ar nyttig eller skadligf, C, udovedc selv en
belydellg La.-gegLTiiinj( i sin Menighcd, og 1700
udgav han »Tankar nm kuppympningen for

Finlands altmogei. A. K,

Chytr*«3, David (Kochhafe), tysk luth.Teo-
log t todies 26. Fcbr. 1530 i Ingelfingen n# slude-

rede i Tubingen under Schncpf og Gameriua,
1544 kom han til Wittenberg og blev vel mod'
taget aT Luther og Melanchthon : isn?r tog den
sidste slg kazrlig af hum. Eller at have op-

leiet SchmalkaLdcrkrigeiis Ulykker og foretaget

store Rejser blev han 1551 Prof, i Rostock,
Her blev ban hele sit Liv, idet han stand-
haftig afslog alle K aid riser andet&tcds fra (ogsaa

fra Denmark 1552 og 1557), og bans Anseelse
steg bestandig- Hans hyppige Rejser hragte
ham E ForbEndelse medDutidcns bekendte M*end n

og nans Xavn blev kendt video om, saa at

endog Kejser Maximilian II bad ham komme
til CMerrig, for at ordne de protest, Menig-
liL-dLT d^r. 15fi9 farL'ltJg lun dtnnc Hcjse og
kom senere i lignende Hverv til Stelermark og
viste ved disse Lejligheder store prakiiske Ev-
ner. Hans fredebge Natur holdt ham. saa
vldt muligl, bcNrtc fra Samtidcns bitre Stridig-

hederL Partima nd var ban lkke. Dtrlmod del-

tug han i Arbejdet paa Konkordieformlen fs,

d. Art), Idet han 157S del tog i Affaitehen af

den Torgauske Bog. Hans Andcl Konkordit-
formlen cr dog sikkcrt riuge; han liar selv en
Gang erkljeret, at ikke et Ord i den stammer
fra ham T da And rea» altid kasserede bans For-

shig, Mm lian tindertkrcv den iig forsvarede
den, om end ofle — uerlig i Breve til dannbe
Venner — noget koligt. Af hans Vsrker have
kun de kirkehistoriske storre Bctyclning, sca-
led es bans Ghrottic&ti Saxotiitr ab u 1500—
1595 og bans ^Geschichte der augsb. Koofes-
siont (Frankf. I57S^. sa?rlig paa Grund af de
mange KiJder ban dcri, urn end nuget nkHtisk.
samlede ng nptrykte (O. Erabbe

N
D, Ch. t Ho-

slock 1870). J, P. B,
Ci ampin t, Giovanni Giustino, rom.-kat. Ar-

ksolog, t- i Rom 13. April 1&33, var i mange
Aar knyttet til det pavelige Kancelli. 1669
hegyndte ban Udgivelseu af det kritiske Tida-
skrift Giornafo de' Letietati, og paa hans T|l-

skynddnc dunnedea der 1671 et rom, Akademt
for Stud let af Kirkehistorien. Sin Interesse for
Naturvi<lenskabcrnt: lagde han for Dagcn ved
det 1677, under Dron [dug Kristin as PrutekUon.
opr^ttede Academia I^fiijsico^Malhcmatica. C
har efterladt sig mange ]a=rde Arhejder. bl. a.

Skrifter om de npm. Monumcntcr (Vetera AfO-
ntmentv I— lli 1690—09) og om Conslantin d.

st, a. kirkl. Byggeforetagender (Rom 1693), ug
han samlede i sit Palads en stnr Mnrngde Old-
sajjcr og fysaskc InstrueneiiLer. Haci dude 12.

JulE 1698 af en hidsig Feber, som han havde
paadraget sig ved kemiske Forsog. Hans Skrif-

ter bleve i 3 Bd- odgjvne af Gianni ii] (Rom
1747}; dc[i[]t Udg. indledes med en BiograR
af Forf
Cibortnm [af det gr. Kt^^tai\ Frugtgemmcl

for den afgypt. Plailte xDAoxavfn, ctl Xymphita

:

ogsaa Navu paa en Slags Bieger) er Navn pam
den tern peilign end

e

h taarnformede 0\rerby^gntng

(Ba]dakin) pa,a de \t, Altre. der endte i en
Kuppcl, som havde Lighed med et omvendt
Bfeger Gr. kaldte ogsaa C. jf^wraf, nt^uov
(Kiste), wyxv (Muslingskal

1

}. -iv^yof (Taarn>
TjpoiUiior (Murskc), Lat. kaldte den cymbitrium.
umbratulam, tegimen, turns, area oav. Saa-

dannc Overbygningcr, der ofte varc rejsie oven
over de bedenske Gudestatuer K kom n som Kata-
k[)nibe-Ril]edcr og Mosalker vise, tidlEg i Brug.

ConsLantin d, st, skal saaledes have sat »Por*

fjTsojler og drejede Sojler fra GrEekenlaudc over
ApoAtlcn Peters Krypt^ og Grcgnr d. st- skal

have gjort et C over Peters Grav >med 4 Soj-

ler af det reneste Solv*. I Salonikis Kirker
og i Sona-Kirken i Konstantinopel fandtes der

skennp Baldakiner, og Kirkcrne S Glemente
og S, Agnese 1 Bom have endnu saadanne, der
stamme fra en lidlig Tid.

Cilicltlta er et Bodsbtelte, der i forskl. Former,
nlte paa dqn mod Lcgcmet vendtc Side besat
med Pigge, ba?res paa det bare Legeme af Munke
og Eneboere af den strengestc Observans, Op-
rindelig brugtes Ordet om den Bodsdragi. i

hvilken de hndrrendige stnd i Atrium (S, 343
og 160).

Cimaboe, Giovanni [eller som nogle ville

:

Benvenuto), liorentinsk Maler h f. o. 1240. d r elter

1302. Hans tidligste paavjselEge Arbrjdc er
Madonna-EEUedet 1 Firenies Akademi. endnu
overvejende bysantinsk baade i Opfattelse og
Be hand ling (Lysenc i Madonnas Kl^dehoit ere

naaledcs Iruknc Op med Guld). Fra d. 1'267

stammer Kunstnerens Madonna Riictllai (i Sta.

Maria-novella i Pirenze), som i festligt Optog
blev fort fra Kunstnerens Vjerkstcd til sin PI ad*
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i Kirken, et Vaerk, der gjorde Epoke i den
fiorentinske Kunsthistorie. Skent det bysan-
tinske Skema er bibeholdt, er der dog saa

megen Ynde og Finhed og Ungdommelighed i

Hovederne, saa megen Fylde og Gled i Farven
og saa megen Storladenhed i Anordningen, at

Billedet endnu den Dag i Dag virker som no-
get af en Aabenbaring. 1272 er C. i Rom;
efter den Tid bar han og hans Elever malet
Freskerne af det gl. og det nye Testamente i

Ovcrkirken af S. Francesco i Assisi (stferkt

edelagte, navnlig Korfreskerne). Antike Re-
miniscenser ere aabenbare her: Solen frem-
stilles som en negen Yngling (Helios), Drag-
terne have antikt Snit, enkelte Gestus ere di-

rekte nedarvede fra Antiken, og Here Komposi-
tioner paavirkede af antike Sarkofag-Relieffcr.

Men i endnu hejere Grad er Stilen bysantinsk:
Hovederne ere alvorlig-udtrykslese, kun faa

Gestus staa til Figurernes Raadighed, Bevae-

gelserne ere afmaalte og udspilede, Figurernes

Sterrelsesforhold bestemte efter deres indre

Betydning (Jomfru Maria er sterre end Josef,

denne atter sterre end Hyrderne paa Marken);
egentlig Handling eller dramatisk Sammenspil
er ikke givet — som i Freskerne af Giotto og
hans Skole — , men Kompositionerne ere

strenge og hejtidelige, Figurerne tage sig ud
som ophojede Syner. C.s sidste bekendte
Vserk er Mosaiken i Domkirken i Pisa: den
tronende Kristus mellem Maria (senere tilfojet)

og Johannes, stedse bysantinsk i Anordning
og Udtryksmaade, storladent virkende og preg-
tig i Farven, der er som gennemstrotnmet med
Guld. Overhovedet maa man karakterisere C.

som den sidste betydelige bysantinske Maler;
han tilferer den bysantinske Kunst Friskhed,
baade i Farve og Felelse, men han spranger
ikke det overleverede Skema (H. Thode, Franz
v. Assisi u. die Anfange d. Kunst d. Renais-
sance in Italien, Berlin 1885; Strzygowski,

C. u. Rom, Wien 1888). F. lit.

Cingnlom. Til den prastelige Alba (Messe-

skjorte, se S. 45) horte, i det mindste fra Beg.

af 7. Aarh., i Reglen det liturgiske Baelte (c,

ogsaa kaldet cinctorium, zona, {wnf), i hvilket

de allegoriserende Liturgikere i Middelalderen
(t. E. Durand) saa et Symbol paa den ssede-

lige Renhed, der semmer sig for K.s Tjenere.

(Lk. 12, 35). Indtil Beg. af 12. Aarh. var C.

som oftest uden Prydelser, men senere blev

det baldyret med Liljer, Fisk og andre allego-

riske Figurer. I Sens mener man at eje Tho-
mas Beckets C, og i Here Kirker fra den senere

Middelalder gemmes der prtegtige liturgiske

Bselter. I den gr. K. barer kun Biskoppen
og Prsesten, ikke Diakonen, det liturgiske

Baslte. — De Baelter, der nu baeres af rom.-
kat. Prsester ved Gudstjenesten, kunne vcerc

af Lserred, Uld eller Silke, glatte eller baldy-
rede, med eller uden Kvaster og Fryndser. I

den nyeste Tid pleje de rom.-kat. Prsester at

lade Baeltet gaa flere Gange om Livet (J. Braun,
Die priesterl. Gewander des Abendlandes, Freib.

1897, 43 f.).

Circnmcellioner, se Donatisme.
Circumscriptionsbuller er Navn paa de pa-

velige Kundgerelser, der, efter Aftale med ved-

kommende Regeringer, traeffe retsgyldig Afge-

relse om iErkebispedemmers og Bispedemmers |

Oprettelse, Omfang og Indkomster. Stundum
trade C. i Steden for Konkordater, stundum
udstedes de i Forbindelse med disse. Ofte er
der forud for saadanne C. gaaet kirkl. Stri-

digheder. Bekendte C. ere: De salute anima-
rum af 16. Juli 1821; Prooida sollersqoe af 16.

Aug. 1821 og Ad dominiei gregis custodiam af
11. April 1827; den forste ordnede Forh. i

Preussen, de 2 sidste Forh. i den avrerhinske
Kirkeprovins. I den nyeste Tid ere de rom.-
kat. Bispedemmer for Englands Vedkommende
ordnede ved Bullen Universalis ecclesice af 1.

Okt. 1850, for Nederlandenes ved Ex qva die

af 4. Marts 1853, for Skotlands ved Ex su-

premo af 4. Marts 1878, for Bosniens og Her-
zegovinas ved Ex hac augusla af 5. Juli 1881.

Ved Benedictus Deus af 17. Juli 1834 ordne-

des Forh. i de nordamerik. Fristater, men se-

nere er der, ved Propagandaens Mellemkomst,
uden C, oprettet flere nordamerik. Bispestole.

Cisio Janus (Cisianus, Cisivanus) var Navn
paa en Slags Kalendere paa Vers, der oprin-

delig i 24 lat. Heksametre (2 for hver Maa-
ned) indeholdt Fortegnelser over de ubevaege-

lige Kirke- og Helgenfester, der bleve antydede
ved en eller et Par Stavelser. Maanedens
Vers havde i Reglen lige saa mange Stavelser,

som den har Dage, og den forste Stavelse af

Helgenens eller Festens Betegnelse stod paa
en Plads, der angav dens Datum (Sillaba qvatqve

diem, duo versus dant tibi mensem). Den be-

gyndte oprindelig saaledes: Cisio Janus Epi
sibi vindicat Oe (o: Octava Epiphania), Feli,

Mar, An — Prisca, Fab, Ag, Vincen, Tim,

Paulus, nobile lumen. I Tidens Lob blev der
fojet flere og flere Helgener ind, og den blev ofte

omarbejdet af Hensyn til de stedlige Helgener.

Paa Reformationstiden blev den, navnlig ved
Melanchthons Hjtelp, ved Udeladelse af mange
Helgennavne, bragt i en elegantere Form.
Stundum blev C. J. ogsaa efterlignet paa de
nyere Sprog.

Cistercienser-Ordenen eren selvstaendig Gren
af Benedictiner-Ordenen. Den voksede frem fra

CI tea ux, et Datterkloster fra Eremitboet Moles-

mes (i Stiftet Chalons), hvis Leder, den hi.

Robert, 1098, paa Grund af Eremiternes Gen-
stridighed, udvandrede med 20 Mand til det

sumpede Cistercium i Bourgogne (Depart.

C6te d'Or) for at fere et asketisk Liv efter

Benedicts oprindelige Regel. Robert vendte
allerede 1099 tilbage til Molesmes, hvor han
dode, men hans Efterfalger Alberic gav Klost-

ret selvstsendige Statuter, og Paschalis II stad-

faestede 1100 den nye Orden. C.s verdenshi-

storiske Fremtid afgjordes, da den hi. Bernard
(se S. 271) traadte ind i Ordenen 1113. De 4

ferste Detreklostre, der ogsaa siden spillede

en sserlig Rolle for Ordenen, vare: La Fert£

(1113, i Stiftet Chalons), Pontigny (1114, i

Auxerre), Clairvaux og Morimond (1115, i Lan-
gres), men hvert af disse ilk snart talrige Detre-

klostre. 1116 holdtes det ferste Generalkapi-

tel. Moderklostrets 3. Abbed, Englaenderen

Stefan Harding (d. 1134), gav Konstitutionen

Charta charitatis (godkendt 1119 af Calixt II),

det for Munkevoesenets Udvikling saa vigtige

Ordensstatut. som foruden at indskaerpe den
oprindelige Benedictiner-Regel og serge for Uni-
formitet i alle Klostrene, ordnede en monster-
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vaerdig Centralstyrelse, der bestemt afveg fra

Cluniacensernes. Hos disse var Abbedmag-
ten nsesten absolut, men C. indskrenkede
den. Abbederne ere vel Klostrenes Ledere,

men de udove deres Magt under Overledelsen
af Generalkapitlet, hvor aarlig alle Abbeder
bar samles (den store Udbredelse medforte
siden Formildelser heri). Alle Klostre skulle

visiteres aarlig, selv Moderklostret (hvorved
man kunde sikre sig for en Gentagelse af

Clunys Ulykker under Abbed Pontius), dette

dog kun ved de 4 Proto-Abbediers Ledere, der
iovrigt sammen med Ctteaux's Abbed have
Overledelsen. Specialjurisdiktioneu aftuenger

af Klostrenes Stilling som Dotreklostre; bvert

Moderkloster leder gennem sin Abbed (pater

abbas) Visitationen af sine Dotreklostre, disse

atter Visitationen af deres egne Aflaeggere. Ct-

teaux's Abbed bliver valgt af alle Abbeder,
han og de 4 Proto-Abbeder ere stemmeberet-
tigede ved de ovrige Klostres Abbedvalg. Alle

C.-Klostre falde saaledes i 5 Grene (linea).

Livet i Klostrene skal fores i streng Tarvelig-

hed og Gudsfrygt; Bygninger, Bohave, Klaeder,

Redskaber osv. ere uden Smykke ; Guld- og Solv-

kar forbydes; modsat Cluniacensernes Kirke-
pragt skulle C.s Bedehu.se (oratorio) kun
smykkes med et simpelt Traekors. Profan-
videnskabelige Studier, ja selv Digtekunsten
tilstedes der intet Hjem i C, og selv senere,

da Livet aendredes, har C. kun virket lidt

for disse Forraaal. Klostrenes Underhold
skaffes til Veje ved Agerbrug og Kvaegavl;

disse Erhverv drive Lsgbredrene (conoersi),

der ogsaa bestyre de sserlige Landgaarde (gran-
gioz), som C. anlagde udenfor Klostrene; de
kunne ikke blive Munke og gore derfor ikke
Koryeneste eller fore beskueligt Liv, men svare
iovrigt, modsat de klerikalt-aristokratisk op-
fattede >Munke<, naermest til det oprindelige
Begreb af en Benedictiner. Desuden antager C.

sterlige Lonarbejdere (familiares), der staa un-
der Konverserne.

C. eller Bernhardi nerne, som de ikke med
Urette kaldes, kunde snart gleede sig ved en
storartet Udbredelse og Indflydelse, og Gaver
strommede ind til dem. Baade deres kontem-
plative og aktive Liv bleve Forbilleder i vide
Kredse. C.-Abbedierne bleve virksomme Kul-
turpionerer, der fremmede Agerbrug, Kvseg-
drift og MejerivsEsen; deres Grangier vare Da-
tidens Landbrugsskoler. Ledere af dem, gran-
garii, stode Klostrets cellarias til Regnskab, Pro-
dukterne solgtes gennem Oplagshuse i Byerne
(domus lapidea). C. opdyrkede Sumpe, ryd-
dede Skove, anlagde Frugt- og Vinhaver, hvor
Klimaet tillod det, indforte fra Frankrig en
Maengde Planter; Haandvaerk og Industri fandt
Hjem hos Ordenen. 1 England har C. bidraget
til Uldindustriens Fremme. Gennem dens Hospi-
taler, Xenodokier og Skoler fuldbyrdedes et

stort Barmhjertighedsvaerk. Missionen blandt
Liver (Berthold fra Loccum, d. 1198), Vender,
Obotriter og Preussere (Biskop Christian, d.

1245) staar i stor Gaeld til C, der ogsaa var
virksom for Germaniseringen af 0sttysldand
(Loccum, Doberan, Dargun, Colbaz, Oliva). I

kirkelig Henseende blev den Pavemagten en stor
Stotte, og den optog Kamp mod Vranglserere
(Bernard). 1215 foreskrev Laterankonciliet Orde-

nerne efter C.s Monster at holdc aarlige Ge-

neralkapitler, og fra pavelig Side sksenkedes
store Begunstigelser til C, hvis Moderklosters
Abbed fik ferste Plads paa Koncilierne blandt
Ordenernes Representanter, ligesom C.s Abbeder
i de forskellige Lande deltog med Rigernes Prae-

later i Behandlingen af Landenes Anliggender.
Ridderordenerne, der i Spanien og Portugal
kaempede mod Maurerne (som Calatrava-, Avis-.

Lazarus-, Christus- og Alcantaraordenerne) til-

lempede C.s Regel. — For den kirkl. Musik
har C.s rensede Korsang spillet en Rolle. og
Ordenen har sat en Mre i at bruge prsegtigc

Koralbeger med fint udferte Miniaturer.
C.s Klostre udgjorde en egen Gruppe med sier-

lige Bygningsejendorameligheder. Lsnge fast-

holdt de en puritansk Simpelhed uden over-

dreven Oekoration; derimod udmserkede de
sig ved en fuldendt teknisk Behandling. Ka-
rakteristisk for Klosterkirkerne var det lige af-

sluttede Kor, Manglen af Taarne, Tagrytterne.
det store Langhus (af H. til de talrige concern
og familiares) og de mange Smaakapeller ved
Koromgangen (eller, hvor denne manglede, i

Tvsrskibenes Ostside) af H. til Munkenes Pri-

vatgudstjenester. De ofte enorme Klosterbyg-
ninger med deres Gaarde, Forretningshuse, Her-
berger, Sygehuse, Stalde, Smedjer, Moller osv.

vidnede om den mangeartede Virksomhed, som
her evedes. Snart trasngte dog Pragtsyge ogsaa
ind i C, og deres Kirker kunde da kappes med
de nye, storartede Stiftskirker (godt bevarede
C.-Klostre: i Frankrig Fontenay; i Tyskland
Maulbronn og Bebenhausen i Wurttemberg.
Doberan i Mecklenburg; paa Sicilien MonreaJe).

C.s Klostre bredte sig over hele det rom.-
kat. Europa. 1130 talte man 30 Klostre,

allerede 1152: 280, og inden Middelalderens
Slutning fandtes o. 740. Morimond, der var
Moderkloster til de fleste tyske, havde 214
Dotreklostre, Clairvaux endog 353. Det forste

Kloster i Tyskland var Altkampen (1122'), i

England Wawerley i Surrey (1128). Til Dan-
mark kom C. ved iErkebiskop Eskils (se d.

A.) Venskab med den hi. Bernard. 1144 grund-
lagdes Herrisvad i Skaane, derefter Esrom, Aas,

Soro, Knardrup, Holme, Tvis, Vitskol,0m, Logura
og Guldholm eller Ry (se de Art); et Nonnc-
klosterfandtesi Roskilde. Her, som overall, over-

vseldedes Ordenen med Godser og Privilegier.

Til Norge kom C. fra England 1146 og grund-
lagde Lysekloster ved Bergen; hertil kom 1147
et Kloster paa Hovedoen ved Oslo, Tuteroen
(1207) og Nonneklostret Nonnesaeter. I Sverig

havde C. Alvastra (1144X Nydala (1144), Varn-
hem (1148), Saba eller Juleta (1160), Gutvalla
eller Roma paa Gotland (1163), Skokloster og
Sigtuna (13. Aarh.); endnu 1486 stiftedes et i

Dalarne (Gudsberga eller Husby); Nonneklostre:
Gudhem (?), Vreta (1162), Varfruberga paa
Fogdo (1233), Riseberga, Askeby (Slutn. af 12.

Aarh.), Solberga paa Gotland, Byarum (13.

Aarh.). I alle 3 Riger (Provinsen Daeia) har
C, foruden ved det sredvanlige Kulturarbejde.
indlagt sig Fortjeneste ved Udryddelse af Lev-
ninger af Hedenskab.

Siden 1270 indtraadte en Stilstand i C.s Udbre-
delse, og Forfaldet blev snart tydeligt Allerede
Tiggermunkenes Udbredelse med deres ivrige

Praediken og indre Mission havde vist den
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aristokratisk-fornemme Godsejer-Kongregation,

at Tiderne havde a.>ndret sig. Konkurrencen
medferte vel, at C. lagde sig efter de hidtil for-

aemte Studier. 1245 besluttede man at op-
rette i det mindste eet stadium i et Kloster i

hver Kirkeprovins, og nu samledes Bernards
Disciple til videnskabeligt Arbejde i Paris.

Montpellier, Oxford osv. Men den ophobede
Rigdom i disse Herreklostre havde medfert
Slappelse, Benedicts Regel gik man nu uden
om; man tilsidesatte Charta charitatis og
straebte efter Exemtioner og Privilegier som
Tienderet, Birkeret (der opr. vare forbndte),

man inkorporerede Sognekald og bestyrede

dem med slet lennede Vikarer osv. 1265
havde Clemens IV's Fortolkning af Charta
allerede vist Tendensen. Forgsves segte Ge-
neralkapitler at reformere. Benedict XIII's re-

formerede Konstitution (1335) blev uden sterre

Felger. Observans-Kongregationer opstod nu
(1423 i Kastilien, 1497 i Toscana) for snart

atter at synke hen. De betydeligste Reformer
fremkom farst efter Reformationen (se Feuil-

lanter og Trappister). Imidlertid var C.s Sol

forkengst dalet. Siden 14. Aarh. herskede ved
Siden af det aandelige Forfald ogsaa det okono-
miske ; det nu langt fra mensterveerdige Ager-

brug medferte finansielle Kriser, saratidig

felte Staterne Trykket ved, at de store Jorde-

godser Iaa under >den dede Haand<. — Refor-

mationen ophaevede C.s Klostre i det evang.

Tyskland, Norden og England. I de rom.-kat.

Lande kom Stormen paa Oplysningstiden.

0sterrig og Belgien udjog C. 1783, Frankrig
1790. Her solgtes 1791 Moderklostret; Kirken,

de burgundiske Hertugers St. Denis, nedreves,

og den 1846 af Abbe Rey i Citeaux anlagte

Opdragelsesanstalt for forsemte Bern oplueve-

des 1888 ; lignende Vandalisme ovedes mod
Clairvaux (se d. Art.). 1803 ophsevede Baiern

C, 1810 Preussen, 1834 Portugal, 1835 Spa-

nien, 1841 slog Schweizerkantonerne ind paa
samme Vej, og siden 1866 Italien. Nu Andes
32 C.klostre i 4 Kongregationer (en esterrigsk-

ungarsk, belgisk, ital., schweizersk-tysk), der si-

den 1891 have en faelles Ordensgeneral (prases

generalis) ; hertil komme Trappisterne (56

Klostre) og Kongr. fra Senanque (fra 1867, 5

Klostre). — Ordensdragten, der oprindelig var
bran, blev allerede i 12. Aarh. bvid med sort

Baelte, sort Skapuler, sort Kabuds; ved Kor-
tjenesten bseres Mozzetter, udenfor Klostret en
graa Kappe (fratres grisei). C. bede Brevia-

rium monasticum i en gl. Recension. En Or-

den som C. har naturligvis talt talrige frem-

ragende Mtend; foruden de mange >hellige<

og »salige« har den givet K. 2 Paver (Eugen
III, Benedict XII), 40 Kardinaler, talrige Bis-

per. Paa Literaturens Omraade staar C. i

Baggrunden; dens Stormand her er Bernard.
Dog have Klostrenes Annalister stor Betydning
for Historiegranskningen, og en C.-Historiker

af Rang er Otto af Freising.

C.-Nonner eller Bernhardinerinder
fremstod allerede 1120 (1. Kloster: Tart i Lan-
gres), de seettes i Forbindelse med Bernards Se-

ster, Humbeline. Trods Regelens Strenghed
bredte de sig overalt, ister i Spanien. Det vigtig-

ste Kloster her var las Huelgas de Burgos (1187),

der dannede en selvsUendig Kongregation med
Kirke-Leksikon for Norden. I.

Generalkapitel. Fra det udgik 1596 en Reform
(Rekollektion); en anden skyldes C. i Savoyen:
Bernardines reformtes de la Providence (kom
1622 til Frankrig). Den vigtigste Reform i

Frankrig foretog dog Angelica Arnauld (S.

145) 1 Port-Royal des Champs ved Versail-

les (stiftet 1202) i Aarene 1608—22. Hendes
Forhold til Jansenisteme medferte, at huu
overlod St. Cyran o. fl. sit Kloster og flyttede

med sine Nonner til Port-Royal i Paris, der
ogsaa ramtes af Regeringens Had til de fromme
augustinskeTeologer; dog led det ikke samme
Sksbne, som Klostret ved Versailles, der 1708
edelagdes til Grunden (Helyot, Histoire des
ordres V 341 f. ; Janauschek, Origines Cist. I,

Wien 1877 ; Brunner, Cistercienserbuch, Wflrzb.

1881 ; Winter. Die C. des N.O. Deutschlands I—
III, Gotha 1868—71; Stud. u. Mitteil. aus d.

Benediktiner und Cisterc-Orden, 1887 f.; M.
Heimbucher, Die Orden und Kongreg. der kath.

K., Paderb. 1896, I, 218 f.). J. O. A.

Cisterne. I den regnlese Sommertid i Pa-
lasstiua er det ofle vanskeligt at skaffe det

fornedne Vand. Hvor Kilder findes med
stedse rindende (>levende< sml. Joh. 4, 10 f.)

Vand, anses de for et uskatterligt Gode, og
Vandet fra dem ledes ofte med stor Meje ind

i Byerne (2 Kong. 20, 20 og Art Siloah), lige-

som ogsaa Stednavne hyppig vise, at en By er

vokset op omkring en Kllde. Ogsaa Brende
findes, hvor Grundvandet samler sig; de vare
hyppig en hel Bys, i Nomadeegne Stammens,
Ejendom, som andre kun vanskelig flk Ad-
gang til, og hvorom der ofte fortes Strid (1

Mos. 21, 25; 26, 15 f.). Men hyppigst maa
man nejes med en C. a: en Hule, hugget i

Klippegrunden eller gravet i Jorden og muret
i Bunden og Siderne, hvori man samlede
Regnvandet om Vinteren. Endnu Andes i Je-

rusalem en C. under usesten hvert Hus; i den
samler man Vandet fra Tagene. Det samme
var Tilfcldet i Oldtiden (Jer. 38, 6; 36, 16).

For at bevare Vandet mod Fordampning er

C. gerne rummeligst i Bunden, og Aabningen
foroven lukkes med et Dsekke. Gennem et

Hul i Midten hejsede man Vandet op, men
scedvanlig er det overdaekket med en stor Sten

(1 Mos. 29, 3f.). Over det hele lagde man
ofte Jord, for at uvedkommende ikke skulde
opdage C. En terat C. kunde bruges til

Skjulested (2 Sam. 17, 18 f.), Famgsel (1

Mos. 37, 22; Jer. 38, 6) osv. I Krigstider

segte man at hierge Fjendens Land ved at

odelaegge C, men det kunde ogsaa svie til

Odelseggeren, hvis han skulde blive i Landet
lsengere Tid. — Mange C. findes endnu i Pa-

lsstina fra Oldtiden, og i det hele er Forhol-

det med C. ganske det samme som lige fra

Tiden, for Israeliterne vandrede ind 1 Landet
(5 Mos. 6, 11). C. J.

Civa (Siva eller Shiva), en af de vigtigste

Guder i Indien, den 3. Person (Odeueggeren)

i den saakaldte Trimflrti (>Treskikkelsen«,

en Slags Treenighed, bestaaende af Brahma,
Vishnu og C.). Det er uden Tvivl en te\a-

gammel folkelig Guddom, som allerede tidlig

identificeredes med den fra Vedatiden kendte
Rudra (Stormguden), hvis Egenskaber over-

fortes paa ham. Navnet betyder den gunstige,

heldbringende o. 1., men stemmcr ikke meget

33
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med bans Karakter; thi han er skraekkelig at

sc til, har et 3. 0je midt i Panden, hvorfra

den lid udgaar, som skal forttere Verden ; ban
er vasbnet med Diskos, Trefork, Kelle, Svaerd

og 0kse, bans Btelte er af Slanger og hans
Halsbaand af Hjerneskaller; Halsen er blaa,

og han er oversmurt med Aske. ler skrsekke-

lig, taler og synger som en vanvittig osv. Han
siges at residere paa Bjerget Kailasa, omgiven
af Skarer af skrtekkelige Vaesener, og Tyren er

hans Attribut. Han bar mange Navne, ister

kaldes han hyppig Mahadeva (den store Gud).

Skent han indordnes i det religiose System
som ligestillet med Brahma og Vishnu, sette

hans sjerlige Tilbedere, Civaiterne, ham dog
over dls.se. I det hele repreesenterer han den
merke og blodige Side af Religionen. Til hans
Dyrkelse here Dyreofre, og utvivlsomt bunder
den, forhen som nu, i fallisk Kultus. Han
dyrkes nu til Dags baade 1 det nordlige og
sydlige Indien under Skikkelse af Linga (a:

Fallos) og har talrige Helligdomme, isaer i Be-

nares. Dog er Civaismen ingenlunde den mest
fremherskende Religion i Indien, saerlig ikke i

Nordindien; i Sydindien dyrkes han i lige saa
stor Udstreekning som Vishnu. Nogle have
derfor ment, at han oprindelig var en specielt

dravidisk (a : ikka-arisk) Guddom. En Meengde
af den civaitiske Literatur er affattet i de
sydindiske Folkesprog, men den er i det hele

af nyere Datum og tildels en ganske aandlas
Efterligning af Vishnuismens Literatur, fra

hvilken ogsaa Lteren om Avatarerne (se d.

Art.) er laant. Blandt de talrige civaitiske

Sekter skal her blot naevnes: de egcntlige Ci-

vaiter, som dyrke ham under Skikkelse af

en hej, faststaaende kegleformet Linga, som
dog ikke ger noget obskent Indtryk, Vira-
Caiva'erne eller Lingaiterne, som desuden
baere en lille Linga af sort Sten eller lignende

hos sig som en Amulet, fremdeles de saakaldte

Fakirer (Yogin eller Gosain), omflakkende
Geglere og Taskenspillere, isser i Nordindien.

C.s Hustru er Parvati, hyppigere kaldet

Durga. Med hende har han avlet Visdom-
mens Gud, Ganeca, og Krigsguden Skanda.
Hun optraeder ogsaa under mange andre Navne,
som Uma, Mahadevi og iser som den frygte-

lige Kali. Hun tsnkes snart som en Personi-

fikation af hele Naturen, snart som Gudinde
for epidemiske Sygdomme (Kolera o. 1.). Mange
Civaiter dyrke kun Civa gennem hende; hun
er Civas Cakti (d. e. Kraft), den kvindelige

og udelukkende aktive Side af hans Vaesen.

Hovedssedet for hendes Dyrkelse er Bengalen,

sserlig Kalkutta (af Kali) og dens Omegn. For-

evrigt dyrkes hun under mange forskellige

Former, snart som en lysere og venlig Skik-
kelse, snart som den merke, grusomme Gud-
inde, til hvem der bringes blodige Ofre (for-

hen endog Menneskeofre), og som hsedres med
vilde Orgier og ussedelige Fester, hvor de mest
obskene Scener forekomme. Det er ret sand-
synligt, at flere lokale Guddomme oprindelig

ere sammensmeltede i hendes Skikkelse. Hun
afbildes hyppigst sammen med Civa, men ogsaa
alene som Kali, en sort Kvindeskikkelse med
frygtelige Track, rod nedhsengendeTungeogandre
skrekindjagende Attributer (jfr. Art. Indiske
Religioner og den der anfarte Literatur). D. A.

Civilxgteskab, se fgteskab, borgerligt.

Claesson, Kristian Teodor, sv. Filosof, f.

7. Juli 1827, blev Student i Upsala 1847, Dr.
phil. 1857 og s. A. Docent i praktisk Filosofl

ved Upsala Universitet. 1859 indstilledes han
som Nr. 1 til en Adjunktur i Upsala, men dede
straks derefter 21. Nov. 1859. C. indtager en
sserlig fremragende Plads blandt Ch. J. Bo-
stroms Disciple. Dels var ban allerede, far sit

Discipelforhold til denne, dybt berert af Hegels
Filosofl, dels segte han at overfere Bostroms
fflos. Grundtanker paa andre Omraader end
Filosoflens egne. I begge Henseender er han
forskellig fra Bostroms andre Disciple. Blandt
disse lean han nsermest stilles ved Siden af P.

Wikner. C. dede imidlertid saa tidlig, at han
ikke kunde indfri de rige Letter, han gav om sig.

Hans Skrifter bleve udgivne straks efter hans
Ded af hans Broder tilligemed en af denne
forfattet Biograff og en Karakteristik ved C. J.

Sahlin, Bostrdms Efterfelger paa Laerestolen i

Upsala. Sserlig Opmserksomhed fortjener den
sprogfllos. Afhandling, der er optaget i >Nord.
univ. tidskriftc for 1858. Her udvikler han
Bostroms etnologiske Grundbegreber (se S. 372).

Under omsigtsfuld Brug af den moderne
Sprogforsknings Resultater seger C. at hsevde
de respektive Nationers aandelige Karakterer
som selvstsendige Personligheder, der da ere

den egentlige Grund til Sprogenes Forskel-

ligheder, som hverken lade sig forklare af det
aim. Menneskevaesen, ikke heller af det gud-
dommelige Vaesen som saadant. C.s Afhand-
linger, Recensioner og andre Arbejder i Blade
og Tidsskrifter vidne ogsaa om hans alvorlige,

religiose Sind.
"

P. B.

Clairvanx (Clara vattit), et af Cistercien-

sernes ferste Detre-Abbedier, grundlagt 1115 af
den hi. Bernard ved Aube i Stiftet Langres.

Stedet, der sksenkedes af Hugues af Cham-
pagne, var dengang vildt og udyrket og kaldtes

Malurtdalen, men de flittige Munke skabte
snart Dalstreget om. 20 Aar efter Stiftelsen

blev C. nybygget, og 1153 talte man 700
Munke her. I 12. Aarh.s anden Halvdel for-

egedes atter Komplekset, og Hovedkirken, ind-

viet til Vor Frue, ombyggedes. Klostret blev,

som det 2. Moderkloster til de talrige Cister-

cienser-Abbedier og som Bernards Mensterbo,
Genstand for de rigeste Gaver, og dets Kost-
barheder og store Bibliotek vare vidt bekendte.

1562 led Bygningerne meget, da Soldater be-

satte C. I 18. Aarh. ombyggedes C. omtrent
helt, og kun faa Rester af det oprindelige bleve

tilbage. Paa Revolutionstiden havde C. endnu
40 Korbredre, 20 Converter og talrigt Tjener-
skab; lndtsgten var aarlig 70,000 Livres; Klo-
sterbygningerne med de omfattende Convents-
huse, Kirke, Skoler, Sygehuse, Gsestehjem, For-
raadshuse, Teglvserk, Mailer, Smedje osv. vare
en hel By. I Jan. 1792 solgtes C; Kirken
blev en Tidlang Glasfabrik og derefter nedbrudt

;

Kiostret blev Frankrigs sterste Tugthus og rum-
mer o. 1500 Straffefanger, hvis Liv for saa vidt

minder om Munkenes, som de selv skulle til-

vejebringe, hvad de behove. Fra en Hej ved
C. knejser den hi. Bernards Stette. J. O. A.
Clapham Sekten var et Spottenavn for en

Kreds, der herte til det saakaldte evangelske

Parti i den eng. K., og som 1800—1815 sam-
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ledes i den sydllge Forstad ttl London, efler

hvilken den fik dette Navn. Dertil herte John
Venn, Sognepr. i Clapham, og Dr. Dealtry,

hans Kapellan og senere hans Eftermand, og
i Sognet boede ogsaa andre Medlemmer, bl. a.

den rige Bankmand og Filantrop, John Thorn-
ton og hans Sen Henry, som stettede William
Wilberfbrce i Parlamentet og 1 hans kirkl. Ar-

bejder, George Grant, en af Direktereme for

det ostind. Komp., Lord Teignmouth, som havde
vseret Generalguvernor i Indien, og som virkede

for Bibelselskabet, James Stephen, Fader til

den beromte Essayist, og i nogle Aar William
Wilberfbrce, Sjslen i det evang. Parti i London.
Til de udensogns Medlemmer herte bl. a. Zach.

Macaulay, Historikerens Fader, Pnesten Th.

Gisborne, Th. Babington, John Bowdler og
Forfatteiinden Hannah More, ligesom ogsaa Isaac

Milner og Ch. Simeon af og til kom dertil fra

Cambridge. Mange Impulser til kr. Vsekkelse

skyldes denne Kreds, og fra den udgik fra 1801

The Christian Observer, gennem en Rsekke Aar
det evangelske Partis Hovedorgan (James Ste-

phen, The CI. Sect, i hans : Essays in Ecclesiastical

Biography, London 1891, 523 f, optrykt efler

>Edinburgh Review< Nr. 161). C. E. F.

Clapton Sekten kaldtes en Kreds af Mtend
i London, som 1 Beg. af 19. Aarh. arbejdede

for det kirkl. Livs Fornyelse. I Modsstning til

den saakaldte Clapham Sekt (se ovenfor) fulgte

den hejkirkl. Grundstetninger. Dens virksomme
Leder var Vinhandleren Joshua Watson (se

d. Art.), som boede i den nordl. Forstad Clap-

ton, tart ved en anden Forstad, Hackney, hvor
hans Broder var Sognepr., og hvorefter Kred-
sen ogsaa blev kaldt The Hackneg Phalanx.
W. var gift med Sester til Pnesten Th. Sikes,

en af Forleberne for den pnseyiUske Bevsegelse,

for hvilken ogsaa denne Kreds banede Vej.

Dens Arbejde var ievrigt af stor og blivende

Betydning for den eng. K.s Udvikling (J. H.
Overton, The Anglican Revival, London 1897,

13 f.). C. E. F.

Clara Sclffi, ital. Helgeninde, aeldste Datter

af Adelsmanden Favorino S., fedtes 16. Jnli 1194

i Assisi. I Fasten 1212 blev hun stcrkt greben

af Frans fra Assists Pnedikener i Kirken San
Rufino, og Palme-Sondag Aften skal hun have
opsegt Frans i Portiuncula-Kapellet og der
have lovet Fattigdom, Kyskhed og Lydighed.

Frans forte hende derpaa til de kvindelige

Benedictinere i Assisi, og senere sluttede hen-

des Sester, Agnese, sig til hende. Familien
segte forst at bringe de 2 unge Piger til at

opgive Tankerne om et Klosterliv, men for-

gseves, og tilsidst klostergav C.s Fader, Moder
(Hortulana) og hendes yngste Sester sig lige-

ledes. — Derpaa tog C. og Agnese Bolig i et

Has ved S. Damianos Kapel paa Monte Sub-

asio, der staar endnu i samme Skikkelse som
i C.s Dage, og Frans udarbejdede en Regel

for hende og hendes >fattige Kvinder<. To
Fransiskanere fik det Hverv at serge for

C. og hendes Veninder, og de fromme
Kvinder i S. Damiano (>Damianistinderne<)
syede Alterduge og Messekkeder til de fattige

Kirker i Omegnen, plejede syge og anlagde en
Have. C, der overlevede Frans i 27 Aar, le-

vede lnenge nok til at se det fransiskanske
Ideal blegne, og 1228 maatte hnn endog vserge

sig over for Gregor IX, der vilde bringe hende
til at opgive den absolute Fattigdom. >Hellige

Fader«, sagde C. til Paven, >giv mig mine
Synders Forladelse, men prev ikke paa at

bringe mig til at forlade mine Pligter til at

efterfelge Kristus*. C. vedblev til sin Ded
(11. Aug. 1253) at modssette sig alle JEndrin-
ger m. H. til Fattigdomsleftet. Allerede 1265
blev hnn helgenkronet, og hendes Lig blev
stedet til Hvile i Kirken S. Chiara. 23. Sept.

1850 lod Pius IX i 7 Nabobiskoppers Nrerva?-

relse med stor Hejtidelighed Graven aabne. —
Clara-Nonnerne eller Clarisserne, der m.
H. til Ordensdragtens Farve efterlignede Fran-
siskanerne, fik i Tidens Leb forskl. Regeler,

og i 15. Aarh. segte den hi. Colette fra Corbie
(d. 1447) at fore dem tilbage til den strenge

Observans. — I Danmark fik Clarisserne ved
Grevinde Ingerd af Regenstein (se d. Art.) et

Kloster i Roskilde, til hvilket Ingerd (1256)

testamenterede sine store Ejendomme, ikke
uden Indsigelse fra Familiens Side. Senere
stiftede Kong Hans's Dronning, Christina, 2
Clarisse-Klostre, i Kbhvn og Odense. Det forste

(stiftet 1497), efter hvilket >Klareboderne< har
Navn, bestod kun i faa Aar; det andet, der
blev stiftet 1521, var den sidstoprettede klo-

sterlige Stiftelse i Danmark. I Norge synes
der ikke at have va>ret Clarlsser. I Sverig

overlod Magnus Ladnl&s Clarisserne en Tomt
paa Nornnalm i Stockholm, hvor nn St. Klara
Kyrka staar; dette Kloster blev 1 Tidens Leb
overordentlig rigt, navnlig fordi Clara-Nonnerne,
da Byen Stockholm ndvidedes, solgte store Styk-

ker af deres Jord til Byggegrunde. Fr. S.
Clarendon. 30. Jan. 1164 sammenkaldte

Kong Henrik af Anjou den beremte C.-Foc-

samling af gejstlige og verdslige eng. Stornuend
og forelagde den de Konstitutioner, der, issr ved
at indskrsnke Gejstlighedens Jurisdiktionsret,

skulde faldende det System af en ensartet

Rettergang, som Kongen med Held havde
streebt at gennemfore overfor de verdslige Stor-

msend. De 16 Konstitutioner (Teksten i Stubbs,

Select Charters, Ozf. 1888, 135f.; i Overs, i

Gee and Hardy, Documents, illustrative of
English Church History, London 1896, 68 f.)

bestemte, at en verdslig Dommer skulde va;re

til Stede ved de gejstlige Retter, og at en demt
Gejstllg skulde overgives til den verdslige Magt;
ingen Pnelat maatte nden kgl. Tilladelse forlade

England ; ved Valget af heje Gejstlige krcevedes

Kongens Samtykke, og den valgte skulde som
Lensmand svssrge Kongen Troskab. Saaledes

synes Nationalkirken og Kongemagten sikret

overfor RomsCentralisationstanker. Med politisk

Klegt havde Kongen i Forvejen sikret sig Prse-

laternes Samtykke, og selv iErkebiskop Thomas
Becket bifaldt tilsidst Konstitutionerne. Men
efter ny Overve]else nsegtede ban at stette sit

Segl under. Hermed gaves Lesnet til den nye
Kamp mellem Kirke og Stat i England (se Art.

Becket, S. 246). J. O. A.

Clareninerne (Clareni fratres), en Gren af

Fransiskanerne, stamme fra Angelo fra Cor-
tona (d. 1340 i Napoli), som, efter at Celesti-

nerne (se d. Art.) vare opleste, trak sig tilbage

til et ensomt Sted ved den lille Flod Clarene
i Marc Ancona. Efter Angelos Ded fik de
Klostre i Fermo, Spoleto osv. og sluttede sig

33*
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516 Clareninerne — Claude.

siden til Fransiskanerne af den strenge Obser-

vans.

Clarisser, se Clara Sciffl.

Clarke. 1) Adam C, wcsleyansk Prsest, f.

paa Irland o. 1762, d. af Kolera 26. Aug. 1832,

var en af Metodismens laerdeste Maend og dyg-

tigste Prsedikanter i Beg. af dette Aarh. Han
skrev en Commentary on the Holy Bible i 8

Bd. (1810—26), der, ved Siden af meget ypper-

ligt, indeholdt ssere Spekulationer og hetero-

dokse Paastande. Hans (ikke fuldendte) Udg.

af Th. Rymers Faedera og hans Bibliographical

Dictionary i 6 Bd. (1802 f.) ere Vidnesbyrd om
hans Lserddom og Nejagtighed. — 2) John C,
Baptistprtest, f. i Suffolk 8. Nov. 1609, stude-

rede oprindelig Klassikerne og Medicin; da
ban tillige var en ivrig relig. Separatist, kunde
han ikke trives under vErkebiskop Lauds kirkl.

Styrelse. 1637 rejste han derfor til Boston.

De> fandt han imidlertid Puritanerne i heftig

indbyrdes Strid, og han maerkede, at hans
Landsmcend havde taget deres gamle Ufor-

dragelighed med over Verdenshavet. 1638 var

han med til paa 0en Aquidneck (nu Rhode
Island) at grunde en Nybygd, hvis Medlemmer
forpligtede sig til i alle Henseender at under-
kaste sig Jesus Kristus og hans hellige Ord,

men tillige til at agte Samvittighedsfriheden,

saa Isenge indtil Guds Lov eller den offentlige

Orden blev krsenket. Det nye demokratiske
Samfund kom dog heller ikke til at fere et

fredeligt Liv; der udbred Strid mellem Bap-
tister og Tilhaengere af Barnedaaben, og Massa-
chusetts og Connecticut segte at modarbejde
Baptismen paa Aquidneck. 1652 rejste C. til

England, og han skrev der /// News from Sew
England, or a Narrative of New Englands
Persecution, hvori han tog til Orde for Sam-
vittighedsfrihed. Han blev i England, indtil

han (1664) kunde vende hjem med et kongeligt

Privilegium, der sikrede hans Koloni mod Over-

greb fra Nabokolonierne. Under Opholdet i

England faerdedes han meget med Cromwells
Tilhaengere, isaer med John Milton, og da han
kom til Amerika, overtog han atter Embedet
som Praest for Baptisterne i Newport, og der-

fra virkede han for Baptismen i en vid Kreds.

Han dede 1676. — 3) Samuel C, den Kldre,

f. 1599 i Woolston i Grevskabet Warwick, d.

i Isleworth 25. Dec. 1683, var en puritansk

sindet eng. Prsest, der paa Grand af sin Non-
konforraisme blev afsat 1662. Han udgav 1651:

A General Martyrology og 1652 : Lives of Thirty-

two English Divines. — 4) Samuel C, den
yngre, Sen af foreg., f. 1626, d. 1701 i High
Wycombe, udgav 1690 et meget nyttet ekseget.

Arbejde: The Old and New Testament with
Annotations and Parallel Scriptures. — 5) Sa-
muel C, bekendt Modstander af Deismen, f.

i Norwich 11. Okt. 1675, studerede i Cam-
bridge, var i Beg. Fysiker og Matematiker og
som saadan en af Newtons betydeligste Di-

sciple. Han har (1706) oversat Newtons Optik
paa Latin. 1698 blev han Kapellan hos den
laerde Biskop John Moore af Norwich, og 1699
skrev han 3 beremte Essays om Daaben, Kon-
flrmationen og Boden. Som Boyle-Lecturer

(S. 376) udgav han 2 meget paaskennede Fore-
laesningsrsekker til Forsvar for den aabenbarede
Religion (Discourse or Demonstration of the

Being and the Attributes of God, 1705, og Ve-

rity and Certitude of Natural and Revealed

Religion, 1706), der vare rettede mod Hobbes,
Spinoza og Deisten Toland. Samtidig forsva-

rede han Sjaelens medskabte Udedelighed over
for Dodwell, og til Len for dette Arbejde gav
Cambridger-Universitetet ham den teol. Doktor-
grad. Senere forsvarede han ogsaa Menneskets
saedelige Frihed over for Deisten Collins, og
dreftede Rum og Tid og den menneskelige Fri-

hed i et herd Brevskifte med Filosofen Leibnitz.

1706 var han bleven Prsest i Norwich, 1709
Hofprsest hos Dronning Anna og Prsest ved
St. James i Westminster. I disse Stillinger

rebede han store Gaver som Prsedikant, men
nogle Ytringer i Skriftet: The Scripture-doc-

trine of the Trinity (1712, oversat paa Tysk
1774 af Semler) paadrog ham en Anklage for

Arianisme. Han bejede af for Stormen, kom
med en Slags Tilbagekaldcl.se og lovede at af-

holde sig fra Behandlingen af dette Emne baade
i Literaturen og paa Prsedikestolen. Efter New-
tons Ded (1727) tilbed man ham det ind-

bringende Embede som Direktor for Menten,
men det vilde han ikke modtage. Han dede
17. Maj 1729. Foruden de nsevnte Skrifter

har han efterladt sig en Paraphrase on the 4
Gospels (1715— 16), en ypperlig, af Kommentar
ledsaget, britisk Udg. af Csesar og en Kommen-
tar til de 12 ferste Sange af Iliaden. Efter

hans Ded udkom en Forklaring af den eng.

K.s Katekisme og 10 Bd. Praedikener. En
samlet Udg. af hans filos., fys. og teol. Skrifter

udkom i London i 4 Bd. (1732—42). Om hans
Liv og Laere har Zimmermann skrevet en Afhdl.
i Wiener-Akad.s Skrifter, hist.-filos. Klasse,

1870.

Clams, Ludwiq, Pseudonym, se Volk, Wil-
helm.
Clauda (Ap. G. 27, 16) ogsaa kaldet Claude,

Claudia (nu Gaudagula), lille 0, SV for Kreta,

nser Kap Matala og Havnepladsen Fenix (nu
Lutro).

Claude, Jean, protest. Teolog, f. i Sauvetat-

du-Drot 1619, studerede i Montauban, begyndte
sin prsestelige Lebebane 1645 og blev 1654

Prsest i Nlmes. Der holdt han ogsaa Forelses-

ninger over prakt. Teol. og var 1661 Prsesident

for Synoden i Ntmes. S. A. gik han til Paris

for at modarbejde den rom.-kat. Propaganda,
der segte at vinde Turenne ved at paastaa, at

K. altid havde hsevdet Forvandlingslaeren. 1662
blev han Prof, og Prsest i Montauban, 1666
Prsest i Charenton ved Paris, hvor de refor-

merte Parisere samledes til Gudstjeneste. Un-
der Opholdet i Charenton fortsatte han Kam-
pen mod Romerk., men Ophaevelsen af Nantes-
Ediktet gjorde en Ende paa hans Virksomhed.
Da alle andre ref. Praester flk Ordre til at

forlade Frankrig inden 14 Dage, gav man dog
C. Tilladelse til endnu en Gang at prsedike i

Charenton d. 21. Okt. 1685. Meningen var,

at iErkebiskoppen af Paris og Biskoppen af

Meaux skulde komme i Kirken, og efter at der
var holdt en rom.-kat. Prsediken, skulde nogle
Konvertiter staa frem og aisvserge deres Prote-

stantisme. Saasnart C. flk Nys om, hvilken

Komedie der var paataenkt, nsegtede han at

holde Gudstjeneste, og han flk da Ordre til at

forlade Frankrig inden 24 Timer. Han gik til
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Haag, hvor hans Son var Prsest, og der levede

han et stille Liv, sysselsat med litenere Ar-
bejder og Pnedikener. Han dede 1687. Efter

hans Ded udspredte de fr. Katoliker det falske

Rygte, at han i sin sidste Lcvetid hemmelig
havde afsvoret sin Protestantisme.

Claudia, kr. Kvinde i Rom, sendte Timo-
theos Hilsen gennem Paulas (2 Tim. 4, 21).

Claudianus Mamertns, kr. Filosof, d. o.

474, var fedt o. 425 i Naerh. af Lyon eller

maaske i denne By. Der voksede han i et-

hvert Tllfaekle op, i Omgang med Biskop
Eucherins (d. 450); i Vienne herte han Apolli-

naris Sidonius at kende, og da hans Broder,

Mamertns, var bleven Biskop der, flk han selv

Plads blandt Viennes Pnester. De Hymner,
man har tillagt ham, ere ikke af ham. Der-
imod er han Forf. til et beremt Skrift: De
statu animal, der er rettet mod et Flyveskrift

af den semipelagianske Biskop Faustus af Riez

;

deri forsvarer C. M. Lseren om den menneske-
lige Sjsels Ulegemlighed. Dette Skrift er sidst

udg. af A. Engelbrecht (Wien 1885).

Claudius (Tiberius Claudius Germani-
cus), rom. Kejser af den juliske iEt (41—54 e.

Kr.), blev sat paa Tronen af Liwagten og

var som Kejser saa holdningsles, at han var

en Bold for sine Yndlinger under stadige Palads-

intriger. Her skulle vi kun dvsele ved hans
Forhold til Jederne. Dette var ferst ret ven-

ligt, modsat Tilstanden under hans Forgaenger,

Caligula. Herodes Agrippa I havde vseret med
at ssette C. paa Tronen; til Lon flk han hele

Palsstina at regere. Han holdt sig til det fari-

saeiske Parti, saa der var almindelig Ghede
blandt Jederne, trods en stserk Hungersnod
paa den Tid (Ap. G. 11, 28). Ogsaa Jederne
i Alexandria flk deres Rettigheder tilbage, som
Caligula havde frataget dem. Men efter Hero-
des's Ded (44) slog Forholdet om, lidt efter

lidt. Herodes Agrippa II flk ikke Faderens
Rige; Aar 52 blev Felix, Broder til C.s Ynd-
ling Pallas, Landshevding, og han tillod sig

de vjerste Misbrug. Ogsaa overfor Jederne i

Rom slog Stemningen om; et Edikt bed (efter

Orosius i Aar 49) Jederne forlade Byen (Ju~

daos impulsore Chresio assidue tumultuantes

Roma expulit. Suetonius). Skent dette i sin

Helhed var uigennemferligt, maatte dog en
Del udvandre (Ap. G. 18, 2). C. /.

Claudius fra Savoyen var en Modstander
af den kr. Treenighedslasre; 1534 traadte han
i Bern frem med den Paastand, at Kristus

kun var Gud, for saa vidt Faderen boede i

ham ved sin Aands Fylde. Fordreven fra Bern
gik han til Basel og Wittenberg, men heller

ikke der vilde man tage imod ham. 1537 til-

bagekaldte han paa en Synode i Lausanne sin

Vildfarelse, men kun for en kort Tid. Senere
drog han til Konstanz, Augsburg og Memmin-
gen. Efter 1550 forsvinde hans Spor.

Claudius fra Torino var en Aandsfrsende

af Agobard af Lyon (S. 38). Han var fedt i

Spanien og var en Discipel af den bekendte
Adoptianer, Biskop Felix af Urgel, hvis koet-

terske Meninger han dog ingenlunde delte.

Hans Skrifter vise, at han var godt hjemme i

Biblen, og han skal have vasret en dygtig

Prtedikant. Han forkastede Retfterdiggerelsen

af Gerninger, noegtedc, at Peter havde faaet

Retten til at lose og binde, og sagde, at ikke
den, der sidder paa en Apostels Stol, men den,
der opfylder den apostolske Pligt, ber kaldes
apostolieus. Trods disse og andre Paastande,
der maatte skurre slemt i hine Tiders 0ren,
blev han til sin Ded (fer 832) siddende paa
Bispestolen i Torino (Comba, Claudio di To-
rino, Firenze 1895).

Claudius, Matthias, f. 15. Aug. 1740 i Reln-
feld ved Lubeck, studerede i Jena og levede
derpaa en Tidlang (Marts 1764 — Sommeren
1765) i Kbhvn som Privatsekretser hos en Grev
Holstein (H. Holstein-Holsteinborg?). Derpaa
boede han i sit Hjem i Reinfeld, i ridtil han
1768 blev Medarbejder ved Hamburgs >Adresse-
Kontors-Efterretningerc . 1770 opgav han denne
Stilling, og ved Juletid flyttede han til Wands-
beck for at deltage i Udgivelsen af Bodes
>Wandsbecker-Bote<, der udkom 4 Gange om
Ugen med 2 Kvartblade; paa den 4. Side var
der >la>rde Artikler< (Digte og smaa Kritiker).

5. Marts 1772 aegtede M. C. Anna Rebecca Behn
(>Frau Rebecca<). 1775 begyndte han at ud-
give sine Bidrag til >Wandsbecker-Bote<,
under Titlen: >A$mus omnia sua secum por-
tans oder Sammtl. Werke des Wandsbecker-
Bothen* ; 8. (sidste) Bd. udkom 1812 (8. Opl.

Gotha 1865, hos C.s Svigersen Fr. A. Perthes).

De vare prydede med Kobberstik af Chodo-
wiecki. Det ferste af disse forestillede >Freund
Hain<, Deden som en Benrad med Le, til

hvem Bogen var dediceret; han skulde, >som
Vaernehelgen og Husgud staa foran Deren til

Bogen<. 1776 kom M. C. til Hessen-Darmstadt,
hvor Friherre F. K. von Moser havde skafiet

ham Plads i en >Over-Land-Kommission<, der
skulde forbedre Agerbrug og Industri og lefte

Folket i aandelig og ssedelig Henseende, men
han kunde ikke trives i Darmstadt og felte

sig trykket i sin Embedsstilling. Derfor op-
gav han allerede 1777 Virksomheden i Darm-
stadt og vendte tilbage til Wandsbeck. Der
fortsatte han Udgivelsen af sine samlede Vser-

ker, skrev Digte til Boies >Deutsches Museum*
og til >Musenalmanach<, havde 2 af Filosofen
F. H. Jacobis Senner i Huset og oversatte

Ramsays > Cyrus's Rejse<, der blev tilegnet

Kronprins Frederik, og (St. Martin's) >Om Vild-

farelser og Sandhed<. 1788 blev han ferste

Revisor ved den nye slesvig-holstenske Bank
i Altona med 800 Rdl. Kurant (2500 Kr.) i

aarlig Lon, og derved blev det ham muligt at

leve nogenlunde sorgfrit. 21. April 1815 dede
han. Det var, som han selv sagde, hans Livs

Opgave, jsevnt og enfoldigt, midt i en vantro
og rationalistisk Tid, >at docere den kristne

Tros store Tema og paa sin Vis, og med al

Trovaerdighed, gere opmsrksom paa dette og

godtgere, at man ikke behevede helt og holdent

at vsere en Ignorant eller vsre blottet for al

menneskelig Forstand, fordi man var en ret-

troende Kristen<. Han glaedede sig over at mo-
des i sin kristne Tro med Stolberg'erne, Ha-
mann og Kredsen i Munster hos Fyrstinde Gal-

litzin ; men han felte, at Stremmen gik en anden
Vej. >Vi ville tro paa ham «, skrev han til An-
dres, >selv om ingen mere troede paa ham<, og
han har, snart i Prosa, snart paa Vers, sagt

sin Samtid og dens aandelige Ferere mange
Sandheder. De ypperste blandt hans prosaiske
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Stykker ere hans Breve til Andres og til hans
Sen Johannes; mest bekendte af bans Digte

ere: Drikkevisen: >Bekranzt mit Laub den
lieben vollen Becher<, >Wenn Jemand eine

Reise thut< og Aftensangen: >Der Mond 1st

aufgegangen<, der blev oversat paa Dansk af

C. Hauch (R. Petersen, M. CI. og hansVenne-
kreds, Kbhvn 1884). Fr. N.

Clans, Biskop af Slesvig, se Nlcolaus.

Clausen. 1) Emil Theodor C, yngre Sen
af nedenfor naevnte Stiftsprovst H. G. C, f. i

Kbhvn 12. Febr. 1802, teol. Kand. 1824. Som
for hans aeldre Broder blev ogsaa for ham et

Ophold i Udlandet, under hvilket han navnlig
paavirkedes af Neander, af stor Betydning og
fremkaldte et Brad med Rationalismen. 1831
erhvervede han sig den teol. Licentiatgrad ved
Afhandlingen >De Sgnesio philosopho*. Som
Pnest (1833 i Gimlinge, 1840 i Boeslnnde) slut-

tede han sig til Grundtvigs Venner. Han tog

sig med Kaerlighed af Lsgmandsbevaegelsen, og
da man vilde dabe Baptisternes Born med
Tvang, stod han dette Overgreb frimodig imod,
skent han udsatte sig for at miste sit Embede.
Han dede 31. Aug. 1851. — 2) Henrik Georg
C, Stiftsprovst, f. 12. Marts 1759 i Karlum
ved Tender, hvor Faderen var Pnest. Student
fra Horsens 1777 og teol. Kand. 1784. Efter

at have vaeret HusUerer blev han 1789 res.

Kap. i Maribo. Efter en kort Praestevirksom-
hed i Kallundborg, blev han 1797 2. res.

Kap. ved Frue Kirke i Kbhvn. Her for-

blev han, fra 1808 som Enekapellan, fra 1811
som Sognepraest og Stiftsprovst. I over 40
Aar var C. Pnest i Hovedstaden, og ved sit

utnettelige Arbejde, men endnu mere ved hele
sin Personlighed og sin ubejelige Overbevis-
ning blev han en af dem, der pnegede sin

Tid. Han maa betegnes som den mest frem-
ragende Repnesentant i Danmark for den Ra-
tionalisme, der i vauentlig Grad kaster Vrag
paa Kristendommens Tro og borttager dens
Mysterium, men som ved Siden heraf holder
Religionens Fane hejt og haevder K.s Myndig-
hed som den ypperste Stette for Folkets Op-
dragelse og for et Liv i alvorlig Pligtopfyldelse.

Ud fra disse Forudssetninger havde C. baade
som Pnedikant, som Sjseleserger og som Skole-
mand en betydelig Indflydelse. Skent han var
en saare myndig Mand i sin Embedsforelse,
var han paa den anden Side et Barn af Re-
volutionens Tidsalder, med udpneget Tilboje-

lighed til at felge sit eget Hoved, saerlig over-

for de rituelle Forskrifter. Da Tiderne be-
gyndte at forandre sig og at kneve Plads for

den gamle Kristendomsopfattelse, og da Kan-
celliet 1828 paalagde Prsssterne neje at felge

de foreskrevne Formularer, oprandt der svaere

Tider for C, hvis senere Aar i hej Grad op-
toges af bitre Stridigheder i Anledning heraf.

1838 segte han sin Afsked, ved hvilken Lejlig-

hed han blev /Eresdoktor i Teol.; 25. Febr.
1840 dede han. — 3) Henrik Nicolaj C,
Prof, i Teol., f. 22. April 1793 i Maribo, aeld-

ste Sen af fernaevnte. 4 Aar gl. kom han
til Kbhvn, hvor han levede hele sit Liv. Stu-
dent 1809, teol. Kand. 1813. 2 Aar efter vandt
han Universitetets Guldmedsdje, og 1817 tog
han den filosofiske Doktorgrad. I Hjemmet
paavirkedes han af den Kaerlighed til Friheden

og den levende kritiske Sans, som fandtes hos
Faderen; men med dennes snaevre, rationali-

stiske Teol. var han ikke anlagt til at nejes.

1818 rejste han til Udlandet; i Berlin blev

han dybt betagen af Schleiermacher, hos hvem
han >i klar og bestemt Skikkelse fandt ud-

formet<, hvad han >halv ubevidst havde baaret

hos sig selv<, og hvad han betegner som >For-

eningen af inderlig Kristentro med den frygt-

lese Kritik overfor det kirkelig nedarvede og
fastslaaedec I Rom nod han Stedets ejen-

dommelige Rigdom i fnldt Maal paa samme
Tid, som han fordybede sig i Studiet af det

romerske K.- og Kultusvaesen. Efter et Op-
hold i Paris kom han hjem i Slutn. af 1820
og blev nogle Maaneder efter Lektor i Teol.

Som Universitetsberer (1821—74) bragte han
nyt Liv ind i det teol. Studium, og lige til

sin heje Alder forstod han ved sin videnskabe-

lige Klarhed, sit beherskede og dog vsgtfulde

Foredrag og hele sin noble Fremtneden som
faa at samle Studenterne om sin Laerestol;

gennem den noget kelige Form feltes det, at

han var i Forstaaelse med Aandens Dybheder
og opfyldt af Respekt for Aabenbaringens Hej-

hed. Det var gennemgaaende en Mseglings-

teologi, han ferte Ordet for; men ligesom han
mere og mere straabte efter at grundlaegge

den paa Skriftordet, saaledes voksede han be-

standig selv i kirkelig Holdning. Dette frem-

gaar ogsaa af hans Forfatterskab. I sit ferste

store Arbejde >Katholicismens og Protestant-

ismens Kirkeforfatning, Laere og Ritus< (1825)

staar han endnu i vaesentlig Grad paa Rational-

ismens Grand, skent det ved Siden heraf er

kendeligt, at ban vil ud over den. Bogen gav
Grundtvig (se d. Art.) Anledning til i Kirkens

Navn at rette et voldsomt Angreb paa C. som
Repnesentant for Fornuftkristendommen, og
den herved opstaaede Kamp greb dybt ind i

Tidens kirkl. Udvikling. C. tog 1826 den teol.

Doktorgrad ved Afhandlingen: Aurelius Augu-
stinus, sacrce scriptura interpret; baade her
og senere i sin >Hermeneutik< (1840) gjorde

han Rede for sine Grundsaetninger som Skrift-

fortolker. Hans eksegetiske Arbejder (>De
synoptiske Evangelier< 1847—50, >Johannes-
evangeliet< 1855, >Romerbrevet< 1863) ere let

overskuelige og praktisk anlagte, men stserkt

pnegede af hans Lyst til at maegle mellem
ensidige Standpunkter. Denne samme Tilbeje-

lighed kommer ogsaa frem i hans dogmatiske
Arbejder (>Udviklingen af de kristelige Hoved -

lserdomme<, 1843, 2. Oplag 1845; >Kristelig

Trosl*re« 1853); mellem Ortodoksi og Ratto-

nalisme seger han at finde det rette Midtspor;
Luther og Calvin stneber han at forbinde i

evangelsk Enhed. Det sidste Stade i hans
Udvikling betegnes ved >Det evangeiiske Kirke-
livs Nutid og Fremtid< (1859, 2. Udg. 1878);
i dette alsidige og tankerige Skrift har han
uden at svigte sine ejendommelige Forudsaet-

ninger fuldt ud stillet sig paa god, protestan-

tisk Kirkegrund. — En betydelig Del af C.s
Interesse og Virksomhed optoges af polit. Ar-
bejde, hvad hans Frisind og store Faedrelands-

kaerlighed ferte ham ind paa. Sammen navn-
lig med J. F. Schouw og Hvidt herte han til

det national-liberale Partis seldste og ypperste
Ledere; hvor det gjaldt Folkefriheden, Sender-
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jyllands Danskhed og Venskabet med de nor-

diske Broderfolk glk han al Tid i Spidsen.

Fra Nov. 1848 til Juni 1851 var han Medlem
af Regeringen og indtil 1866 af Rigsdagen.

Baade som polit. Skribent og Taler nod han
en hej Grad af Tillid og Indflydelse. Men
heller ikke i denne Sammenhsng fornaegtede

bans Kerlighed til K. sig, sserlig arbejdede
ban gennem en Aarnekke iheerdig paa at skaffe

Folkekirken den ved Grundloven tilsagte For-

fatning. En ualmindelig Hejagtelse fra alle

Sider, ikke mindst fra de unges, betegnede hans
Llvsaften, og det var med Felelser af at have
mistet en af sine bedste Maend, at Folket saa

hans Bortgang (28. Marts 1877). — Efter hans
Ded udkom >Optegnelser om mit Levneds og
min Tids Historie« (1877); hans mindre Skrifter

samledes i 2 Bind: >Faedrelandske Forhold og
Anliggender< (1881) og >Kirkelige Forhold og
Anliggender< (1885). V. C. S. — 4) Johannes
C, Biskop, Son af ovennsvnte Prof. H. N. C,
f. 7. Jnni 1830 i Taarbaek, Student 1848, Cand.
theol. 1853, foretog 1855—56 en Studierejse i

Udlandet, blev 1857 Laerer ved Jonstrup Se-

minarium, 1861 Dr. phil. (>Laurentius Valla,

bans Llv og Skrifter<), 1863 Sognepr. ved Fre-

dericia Trinitatis Kirke og Vejlby, 1872 Sognepr.

i Horsens og 1884 Biskop i Aarhus. Da han
under sin Embedstid i Horsens var Formand
for Stefansforeningen (stiftet 1876), tog han
kraftig til Orde for Benyttelsen af Laegmsnd
til Menighedsarbejdet, og ham skyldes Opret-

telsen af et kr. Somandshjem i Aarhus, et Borne-
hjera og Menighedshus i Horsens. Han medvir-

kede ved Indforelsen af den nye Tekstnekke i

vor K. og har ved Q. Afhandlinger deltaget i den
kirkl. Debat, ligesom han har udgivet nogle

af Faderens Skrifter. — 5) Johannes Carl
Emil C, f. 20. April 1832 i Adslev, Pnestesen,

blev Student 1851, Cand. theol. 1857, pers. Kap.

i Stenmagle 1858—63, var i Febr. -Sept. 1864
Feltpraest, blev 1866 Sognepr. i Ryslinge, 1877

i Norre-Lyndelse og Hejby, 1885 i St Peders

Sogn i Slagelse og 1895 i Vonsild og Dalby.

C. er en veltalende og energisk Mand, der med
Iver har deltaget i Arbejdet for Guds Rige i

Danmark baade i Tale, Skrift og Handling.

Tidlig sluttede han sig til den vakte Lsegmands-
bevaegelse i Vestsjaelland, og da >Kirkeiig For-

ening for indre Mission i Danmark « blev stiftet

paa et Mode i Stenlille 13. Sept 1861, ind-

traadte C. som virksomt Medlem i dens Sty-

relse, ligesom han efter Krigen arbejdede som
Foreningens Rejsepnest I Ryslinge stod han
derfor i Begyndelsen skarpt overfor V. Birke-

dals Valgmenlghed og bekaempede Grundtvigian-
ismen, ja hans 1867 oprettede Hojskole skulde

modarbejde den grundtvigske Indflydelse med
dens egne Vaaben. Men efterhaanden traadte

C. Birkedal mermere, og hans Faedrelandskaer-

lighed flk under grandtvigsk Indflydelse ny
Vskst. Alligevei var han under sit Ophold
paa Fyen i stadig Bevsegelse med Afholdelse

af Moder for indre og ydre Mission (1872 del-

tog han i Udsendelsen af Missionserer til In-

dien), Stiftelse af Bernehjem, Sygehjem osv.

1869 tog han Initiativet til Dannelsen af >Kirke-

lig Forening for Fyns Stift«, der skulde drefte

bnendende kirkelige Spergsmaal. Hans nsere

Forhold til den grundtvigske Kreds medferte

dog, at han 1874 ndtraadte af >Indre Missions*
Bestyrelse; s. A. deltog han i Appeis Ordina-
tion paa Askov. Siden 1879 har hans varme
Patriotisme lagt sig for Dagen i et ituerdigt

Arbejde for Forsvarssagen og den senderjyske
Sag. Efter at han en Tid atter felte sig mest
hjemme bl. den indre Missions Venner, har
han paa ny nsermet sig den grundtvigske Kreds.
I en anselig Rsekke Piecer og talrige Blad-
artikler har C. ydet Bidrag til Behandlingen
af 0jeblikkets kirkelige og folkelige Sporgs-
maal. J. O. A. — 6) Martha C, f. Rasmussen,
en Gaardmandsdatter fra Rifbjerg paa Langeland,
er Forf. til Psalmen : >Saa vil vi nu sige hverandre
Farvel«. Hun fedtes 1815, blev 1842 gift

med Claus Lauridsen Clausen (d. 1892), der
1843 drog til Amerika for at virke som dansk
Pnest. Hun dede 1845. — 7) Niels C, Biskop,

var forst Kannik i Roskilde, men kom 1491
efter Eiler Madsen Stygge paa Aarhus Bispestol.

Han fuldferte Domkirkens Ombygnihg. 1520
resignerede han til Fordel for Ove Bille, og
sammen med ham segte han 1523 at mwgle
mellem Christian II og Jyderne. Han dede
15. Dec. 1531 paa Silkeborg Slot, som han
havde i Forlening. Han ligger begraven i Aar-
hus Domkirke. — 8) Thomas C, Generalsu-
perintendent, f. i Flensborg 29. April 1677, var
i flere Aar Laerer ved Flensborg Skole. 1712
viede han hemmelig i Skanderborg Frederik IV,

da denne indgik et morganatisk JEgteskab med
Anna Sophie Reventlow, der for Vielsen var
bleven ophejet til Fyrstinde af Slesvig. Kort
efter blev han udmevnt til tysk Hofprsdikant
hos den nye Fyrstinde, og som saadan viede

han hende oftentlig paa Kbhvns Slot 4. April

1721 (2 Dage efter Dronning Louises Begravelse)

til Kongens hej re Haand. Et halvt Aar efter

blev han udnaevnt til Generalsuperintendent
for Slesvig og Holsten og Provst over Gottorp
og Rendsborg Amter, senere ogsaa over Ejder-

sted. Han forfulgte Pietisterne. D. 23. April

1724. Fr. N.
Clausnitzer, Tobias, Psalmedigter, f. 1618

(andre: 1619) i den lille Bjergstad Thum i de
sachsiske Erzbjerge. blev i Trediveaarskrigen

1644 Feltpraest for en svensk Hserafdeling og
efter Krigens Opher Prasst og Kirkeraad i Wey-
den, hvor ban dede 7. Maj 1684. Han er
Forf. af den bekendte Indgangspsalme >Lieb-

ster Jesu, wir sind hier< (>Sede Jesu, vi er

her<), som ferste Gang Andes trykt i Altdorfer-

Psalmebogen 1671. Overeat paa Svensk af

Lagerlef flk Psalmen Plads 1 Biskop Swedbergs
Psalmebog 1695, og, fordansket af en ukendt
Forf., optoges den i Pontoppidans Psalmebog
1740. J. N. S.

Claussen. Peder (Friis), norsk Pnest, f. 1

Ekersund 1. April 1545, blev 21 Aar gl. Fa-

derens Efterfelger som Sognepr. til Undal og
omtrent samtidig Provst over Listerlen. Trods
sin Ungdom viste han sig denne Stilling voksen,

skent hans undergivne Prasster voldte ham
adskiilig Bryderier. For sin Dygtighed nod
han saavel sin Biskops, Jorgen Erikssens, Ven-
skab som sine Embedsbradres Agtelse. Et
Tegn derpaa er, at han, skent boende fjernt

fra Stiftsstaden, optoges i Stavanger Domkapitel,
i hvis Forhandlinger han ofte deltog. Han
har saaledes ikke liden Fortjeneste af det for-
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semte Sttfts Reorganisation, iscer Ordningen af

den bekendte Tiendesag (fra 1573). I 1608
hredrede Kapitlet ham med Titelen Archidia-
conus. Sin Menigheds Hengivenhed vandt han
ved sin Offervillighed og Redebonhed til at

tage Bendernes Sag mod de verdslige Embeds-
maend. — Sit historiske Navn vandt han dog
isser som Forfatter. I sin paa litertere Inter-

esser fattige Samtid staar han med sit Kend-
skab til Norges gamle Sprog og Historie som
et unicum. Af hans mange Skrifter, der alle

aande Fsedrelandskaerlighed, er hans Norges
Beskrivelse og hans Oversaettelse af
Kongesagaerne mest bekendt. Begge ud-
gaves efter hans Ded at Prof. Ole Worm.
Ved igen at fremdrage Sagaerne af Glemslen
og ved at vende sine Landsmsends Blik saavel

mod sin minderige Fortid som mod sit Lands
herlige Natur har han maegtig bidraget til

at genopvskke Normsndenes Nationalfoleise.

Han dede 15. Okt. 1614 (G. Storm, Samlede
Skrifter af P. CI. Friis, Kra. 1881). A. B.
Clausur er det tekniske Udtryk for Kloster-

folks Udelukkelse fra Omgang med Mennesker
udenfor Klostret. Ordet bruges ogsaa til Be-
tegnelse af det Rum indenfor et Klosters Offl-

raade, som de, der ikke here til Klostret, kun
maa betraede med visse Begraensninger, og Klo-

strets Beboere kun forlade med deres Forstan-
deres Tilladelse. I Reglen er dette Rum om-
hegnet af Mure. I mange Klostre iagttages der
streng C. visse Timer paa Dagen og hele Nat-
ten. Trienter-Konciliet paabed (Sessio XXV, 5)

en Skaerpelse af C, navnlig for Nonneklostrenes
Vedkommende.

Claver, Pedro, Missionaer, var fodt 1580 i

Provinsen Catalonien. 1602 blev han Novitse
i Jesuiter-Ordenen og efter Aflaeggelsen af de
ferste Ordenslefter sendt til Kollegiet paa Ma-
jorca, hvor han traf Alfonso Rodriguez. Ved
dennes Ord fik han Lyst til at gaa ud som
Missionaer, og 1610 sendte Generalen Aqua-
viva ham til Sydamerika, hvor han, navnlig i

Cartagena (1 Colombia), virkede med stor Op-
ofrelse blandt Negrene. Han skal have debt
over 300,000 Negre. 8. Sept. 1654 dade han.
16. Juli 1850 blev han, som >Slavernes Apo-
stel«, optagen bl. de salige, 15. Jan. 1888 helgen-

kronet
Clavius, Christoph, bed egentlig Schlfis-

sel og var fodt i Bamberg 1537. Efter at

han var tread t ind i Jesuiter-Ordenen og i

Coimbra havde gjort sig bekendt som en dvgtig
Matematiker, kaldte Gregor XIII ham 158*1 til

Rom, og der arbejdede han med paa Kalender-
reformen. Han dode i Rom 1612.

Clemanges (Clemangius eller de Cleman-
giis), Matthieu Nicolas de, en af den senere
Middelalders sedleste Skikkelser, blev fedt o.

1360 i Clemanges i Champagne. Han stude-
rede i Paris under Pierre d'Ailli og Jean Ger-
son, til hvis teol. og kirkepolit. Anskuelser han
i Hovedsagen sluttede sig. 1391 blev C. Bacca-
laureus og Laerer i Teol.; 2 Aar senere valgte
Pariser-Universitetet ham til Rektor, og som
saadan deltog han virksomt i de beramte For-
handlinger angaaende Paveskismaet. C. er For-
fatter til de fleste fra Universitetet udgaaede
Skrivelser fra den Tid. Da Universitetet efter

Clemens VII s Dad ikke kunde forhindre Valget

af en fr. Pave (Benedict XIII), bestemte det sig

for at anerkende ham. Efter udferlig Korre-
spondance med Paven modtog C. endog den
ham tilbudte Plads som pavelig Sekreter, i

Haabet om som saadan at kunne virke for

den kirkelige Fred. Skismaet vedblev imid-
lertid, og da Frankrig lod sin Pave falde, band-
lyste denne baade Konge og Land, og med
Urette ansaa man C. for Forfatter til Band-
lysningsbullen. Han blev derfor nedt til at

traekke sig tilbage til et Chartreuser-Kloster
hvor han isaer sysselsatte sig med Andagts-
evelser og Studier, men undertiden ved Breve
greb ind i Kirkepolitikens store Stridsspergs-

maal. Om hans sidste Aar ved man kun Udt
1421 forsvarede han i Chartres ved en offent-

lig Disputation den gallikanske Kirkefrihed,

og nogle Aar derefter holdt han i Paris Fore-

laesninger over Veltalenhed og Teol. Hans
Dedsaar er ukendt (o. 1334—40).

C. er en middelalderlig Personlighed, der
unaegtelig viser visse reformatoriske Teadenser.
Saaledes fandt han, ikke i Traditionen, men
i Guds Ord i Skriften den reneste og rigeste

Kilde til kr. Kundskab og Liv. Hans varmt,
personlige Religiositet tog, ligesom hans Teol.,

lige meget Afstand fra Skolastikens ufrugtbare
Spidsfindigheder som fra en falsk Mysticismes
merke Spekulationer. K.s Forfald beroede for

ham vaesentlig derpaa, at man tilsidesatte

Skriften. Alle ydre fromme Gerninger ere som
saadan vaerdilese, alene Trosenheden med Kri-

stus er Vejen til Frelse. Med renere dogmatiske
Principer forenede C. friere Grundsaetninger
om Kirkeforfatningen og gik endog her videre

end hans ovennrevnte Lserere. I sin Ditputa-
tio de concilia generali stiller han ikke blot et

aim. Kirkemede over Paven, men endog Biblens

Autoritet over Konciliets. Af hans, paa for-

trafteligt Latin forfattede, Skrifter maa (foruden

hans Breve, i en mindre god Udgave ved Ly-

dius, Leiden 1613) nievnes: De studio theologico

(i d'Achery's Spicilegium I, 472; ny Udg. ved

W. Schopff i Dresden), De fructu eremi (om
Ensomhedens Nytte for det aandelige Liv),

De prcesulibus simoniacis (om de gejstliges

Ussdelighed). Overalt ivrer han mod For-

dffirvelsen i K., men isser i De corrupto stain

ecclesice, der er en Del af Skriftet De ruina

ecclesice. A. Muntz frakender (i N. de Cleman-
ges, sa vie et ses ecrits, Strassb. 1846) C. For-

fatterskabet til sidstna;vnte Skrift, men G.

Schuberth (N. von CI. als Verf. der Schrift de

corr. stat. ecclesice., Grosshain 1888) har paa-

vist, at han i det mindste har forfattet det

anferte Stykke. H. L.

Clemencet, Charles, lserd Benedictiner af

Manriner-Kongregationen, blev fedt 1703 i Stiftet

Autun. Hans Hovedvaerk er: L'art de verifier

les dates, til hvilket Dom Maurus Dantine (d.

1746) havde gjort de ferste Samlinger og Ud-
kast. C. fuldendte 1750 Arbejdet med Dom
Durands Hjselp. Han var Gallikaner og Jan-

senist og en ivrig Modstander af Jesniterne.

D. 5. April 1778. L'art de virifier les dates er

siden med Fortsaettelse udgivet af A. Viton de

Saint-Alais (Paris 1818) og yderligere fortsat af

Julien de Courcelies (Paris 1821—44).
Clemens. Paver. C. I, se Klemens. — CD

(1046—47) hed oprindelig Suidger og var, for
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han blev Pave, Biskop af Bamberg. Han
skyldte Henrik III sin Ophejelse og var den
forste tyske Pave. 25. Dec. 1046 kronede han
Henrik HI til Kejser, og Bomerne overdrog den
nye Kejser Patriciatet med Bet til at have en
afgerende Stemme ved fremtidige Pavevalg.
— C. HI (Modpave 1080—1100), se Wibert. —
C. UI (1187—91) var en Bomer, der hed Paolo
Scolari og var Kardinalbiskop af Palestrina,

for han 1187 blev valgt i Pisa. Hans 2 ner-
meste Forgsengere havde ikke kunnet bo i

Bom paa Grund af Stridigheder med det rom.
Senat, men 31. MaJ 1188 sluttede C. HI Forlig

med Bomerne og opslog sin Bolig i Lateranet.

Kort efter hans Tiltradelse af Papatet faldt

Jerusalem (2. Okt. 1187), og han satte da straks

alle Krsefter i Bevsegelse for at rejse Kristenhe-

den til et Korstog. Han sluttede selv Fred med
det tyske Bige, og Kejser Frederik I tog Korset

paa >Kristi Hofdag< i Mainz (Marts 1188).

C. Ill's Legat, Henrik af Albano, bragte Kong
Henrik II af England og Kong Filip II August
af Frankrig til at standse med deres Tvist og
love Deltagelse i et Korstog. En Strid om et

Bispevalg i det skotske St. Andrews forte til,

at C. Ill udstedte en Bulle (13. Marts 1188),

der erklterede, at Skotlands K. skulde staa

nmiddelbart under Bom og ikke, som hidtil,

i Afhnngighed af iErkebiskoppen af York; og
for Fremtiden maatte kun iudfodte Skotter eller

Mtend, som vare sendte af den apostolske Stol

vaere Legater i Skotland. — C. IV (1265—68),
Guido le Gros, fedt af ridderlig Mt i St. Gilles

ved Bhone, var oprindelig Advokat, gift og
Fader til 2 Dotre. Af Sorg over sin Hustrus
Dod gik han i Kloster; o. 1256 blev han Biskop
af Puy, 1259 iErkebiskop af Narbonne, 1262
Kardinal. Da han blev valgt til Pave, var han
paa en Bejse til England, og for at komme
nskadt gennem de ghibellinske Byer i Nord-
Italien maatte han forklsede sig som Tigger-

mnnk. Han tog forst Bolig i Perugia, senere

i Viterbo. Som sine nsrmeste Forgsengere

arbejdede han paa at tilintetgore Stauferne.

1267 satte han Conradino i Band, og den unge
Staufers forste Sejre sknemmede bam ikke.

Han sagde: >Drengens Storhed steal forgaa som
en Bog, og hans Tog til Apulien er en Gang
til Slagterbaenken<. C. IV oplevede Slaget ved
Tagliacozza og Conradinos Henrettelse, men
dode en Maaned efter denne. — C. V (1305—
14), Bertrand de Got, Sen af en aqvitansk
Adelsmand, var iErkebiskop af Bordeaux, for

han blev Pave. Han boede forst i forskl. fr.

Byer. indtil han 1309 opslog sin Bolig i Do-
minikanerklostret i Avignon, der tilhorte Kon-
gen af Sicilien. Denned begyndte Pavernes >ba-

bylonske Landflygtighed< (se S. 187). Han havde
et meget daarligt Kygte. Man beskyldte ham
baade for Usaxlelighed og Gerrighed, og han
kunde aldeles ikke haevde sig over for Kong
Filip den smukke. I Modssetning til Boni-
fatius VIH's Paastand indremmede han, at

ogsaa de verdslige Biger ere grundede af Gud;
han betragtede Frankrig som et Israel under
den nye Pagt, frikendte Filip IV fra Medskyld i

Overfaldet paa Bonifatius VIII (se S. 356), og 1312
ophsevede han, i Kraft af sin pavelige Magt-
fuldkommenhed, ved Bullen Vox clamantis
Tempelherre-Ordenen. Over for Tyskland ind-

tog han en vaklende Holdning. Han samlede
Konciliet i Viennes Dekreter og sine egne De-
kretaler til en 7. Bog (liber Septimus) af Kirke-
retten; men disse Clementina (se. constitutional)

flk forst Lovskraft 1317 under Johan XXII. —
C. VI (1342—52), Benedictineren Pierre Boger
fra Limoges, havde oprindelig vundet By ved
sine Forelcesninger og Praedikener i Paris.

Senere blev han Filip VI's Storseglbevarer og
Baadgiver og iErkebiskop af Bouen. Han fort-

satte som Pave Kampen med Ludvig Bairer,

og de tyske Kurfyrster valgte Karl IV af
Bdhmen, som lovede at opfylde C. VI's polit.

Onsker. Forgaeves bad Bomerne og Petrarca
ham om at forlade Avignon. 1348 kabte han
Byen af Dronning Giovanna af Napoli for

80,000 Guldgylden, men 1350 lovede han
Bomerne Jubelaar hvert halve Hundredaar.
1344 loste han Prag fra Lydighed mod iErke-
seedet i Mainz og gjorde det til et iErkebispe-
domme. I Avignon forte han et Liv, der
fyldte Petrarca med Gru og Forargelse, og han
odslede med den Skat, hans Forgaengere havde
samlet. — C. VII (Modpave 1378—1394) hed
oprindelig Bobert og var en San af Greven af
Geneve. Forst var han Kannik, derpaa Biskop
af Therouanne og Cambrai, tilsidst Kardinal;
han haltede og skelede. De fr. Kardinaler
valgte ham 20. Sept 1378 i Fondi, og Pariser-

Universitetet, mange Biskopper og den mtegtige
dominikanske Pnedikant, Vincenzo Ferreri er-

klsrede sig for ham. Foruden Frankrig stillede

ogsaa Napoli og Savoyen sig straks paa hans
Side, og senere kom Spanien og Skotland til;

men Kejseren og den ovrige Del af den rom.-
kat. Kristenhed sluttede sig til Urban VI. Den
sterste Del af Bom var i Urban VI's Htender,
men Engelsborg holdt C. VII besat indtil 1379.

Da den var faldet, kom ogsaa Vatikanet i

Urban VI's Magt og C. VII flygtede over Gaeta
til Avignon, hvor han dode 16. Sept 1394. —
C. VIII (Modpave 1425—1429) hed, for han,
ved Benedict VIH's Dod, blev valgt til Pave af

3 af dennes Kardinaler, EgidioMunozog var
Domherre i Barcelona. Han var kun et Ked-
skab i Alonso V af Aragoniens Haand, og da
der, blandt andet ved Alonsos Lonskriver,

Alonso de Borja, var sluttet Forlig mellem
Aragonien og Martin V, trek C. VIII sig til-

bage (26. Juli 1429). — C. VII (1523—1534),
Giulio Medici, var en usegte Son af den ved
Pazzi'ernes Sammensvaergelse (1478) myrdede
Giuliano Medici. Han blev fodt 26. Maj 1478,

en Maaned efter Faderens Dod, og opdraget i

sin Onkels, Lorenzo il magnifico's, Hus, hvor
han navnlig sluttede sig til Faetteren Giovanni.

Da denne blev Pave under Navnet Leo X, blev

Giulio iErkebiskop af Firenze og Kardinal, og
18. Nov. 1523 blev han, efter et Konklave paa
2 Maaneder, Hadrian VI's Efterfelger. C. VII

var et godt Hoved med polit. Begavelse, men
han havde ikke Mod til at fore sine Planer
igennem. Da han var bleven valgt, blev der
sagt til Karl V: >Nu er din Magt saa stor,

at du kan forvandle Stene til lydige Sonner<.
Det var en Fejltagelse. C. VII holdt stterkt paa
Paved.s Uafhrcngighed og htevdede Italiens

Frihed og Selvstaendighed baade over for Tysk-
land og Frankrig. Han havde selv, som Leo
X's Baadgiver, vaeret med til at skabe Spaniens
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Magt; nu faldt det ham vauskeligt at lesrive

sig fra Spaniemes trykkende Overherredemme.
Han kom i Strid med Karl V, og Jergen Frunds-
berg gik over Alperne med Iuth. Landsknaegte
for, som han sagde, >at hasnge Paven<. Frunds-
berg dode dog af et Slagtilftelde, inden ban
naaede Rom, men hans Landsknegte kom dertil

1527 (Sacco di Roma, se H. Schulz, Der Sacco
di Roma, Halle 1894). Kort for Stormen raabte
en vanvittig til Paven: >Sodomit, Bastard 1 ved
dine Synder vil Rom gaa til GrandeU Efter
at have vneret belejret i Engelsborg maatte han
gaa ind paa en haard Kapitulation, og Spanien
flk Overvffigten i Italien. 1530 kronede C. VII
i Bologna Karl V til Kejser. C. VII's Fremfierd
over for England var lidet klog. Forst var han
eftergivende mod Henrik VIII, derpaa ledte

Hensynet til Karl V ham til at gere Vanske-
ligheder, og England gik tabt for Rom. Der-
imod lykkedes det ham at faa Ref. kuet 1

Frankrig, og han snoede sig snildt fra Opfyldel-
sen af Kravene om et frit, almindeligt Kon-
cilinm. Hans Papat havde vsret lidet lykkeligt,

og han efterlod St. Peters Stol >uden gejstlig

og verdslig Autoritet< (M. Brosch, Gesch. des
Kirchenstaats, Gotha 1880, I, 74). — C. VIII
(1592—1605), Ippolito Aldobrandini, var
valgt af de Kardinaler, der vilde modarbejde
den sp. Indflydelse. I Frankrig stillede han sig i

Beg. paa Liguens Side over for Henrik IV,

men da Kongen havde sluttet sig til Romerk.
og var bleven modtaget med aabne Arme af
Paris, sluenkede han ham (17. Dec. 1595) hoj-
tidelig Absolution. Siden segte han, ikke uden
Held, ved Franskmsendenes Hjaelp at bryde
Spaniemes Overmagt i Italien. Jesuiterne, der
1594 vare udjagne af Frankrig, kom tilbage

1603, og da Huset Estes Mandsstamme uddede
med Hertug Alfonso II (d. 1597), inddrog han
Hertugd. Ferrara som et hjemfaldet Len og
lod sig (8. Maj 1598) personlig hylde i Ferrara.

Men han lukkede 0jnene til, da Henrik IV ud-
stedte det nantiske Edikt (13. April 1598).

1600 var der Jubelaar i Rom, og 17. Febr. s.

A. blev Giordano Bruno brsndt paa Campo
di Bore. 1592, 1593 og 1598 udkom der
ofBcielle Udgaver af Vulgata (se d. Art.), der
ikke afveg saa Iidt fra hinanden; 1596 ud-
gav C. VIII en ny Bearbejdelse af Index (se d.

Art.), til hvilken han knyttede en Instruktion
m. H. til Biskoppernes og Inkvisitorernes

Fremferd ved Censuren (F. H. Reusch, Der
Index der verbot. BOcher, Bonn 1883, I, 532 f.);

1596 udkom ogsaa Pontipccde Romanian, 1598
en ny Udg. af det rom. Martyrologium; ved
Bullen Cum in Eccletia af 1602 indforte han
Forbedringer og Berigelser i Farebogen (se

Baumer, Gesch. des Breviers, Freib. 1895,
490 f.), 1604 blev Missale Romanum udgivet.

C. VIII dode 5. Marts 1605. Se forovrigt Art. Mo-
lina (Brosch I, 301 f.). — C. K (1667—1669),
Giulio Rospigliosi fra Pistoja, blev valgt som
det fr. Partis Kandidat. Han segte at bringe de
edelagte pavelige Finanser paa Fode, flk Ludvig
XIV til at slutte Freden i Aachen og tilveje-

bragte en Standsning i den jansenistiske Strid
ved den saakaldte Pax Clementina (se Art.

Jansenisme). Han dede 9. Dec. 1669. — Hans
Efterfelger, C. X (1670—1676), hed oprindelig

Emilio Altierl og var Romer af Fedsel. Han

var 80 Aar gl., da han blev Pave og lod sig

lede af Kard. Paluzzi, der, efter at vasre adop-
teret af C. X, tog Navnet Altleri. Paluzzi be-
gyndte Striden med Frankrig om Regalretten.

C. X dode 22. Juli 1676. — C. XI (1700—1721),
Giovanni Francesco AlbanifraUrbino, var
51 Aar gl., da han blev Pave. Han var m. H. til

den udenlandske Politik en Ven af Frankrig.
I Rom strsebte han at fremme Ssedelighed

bland t Pnester og Munke, sorgede for de fattige

og viste Interesse for Kunst og Videnskab;
under ham blev det vatikanske Bibliotek be-
riget med et stort Antal esterl. Haandskrifter
(se Art. Assemani). Han bragte Striden om
Kvarterfriheden til en Afslutning — ved faktisk

at ophseve den; han gjorde Indsigelser, da
Frederik I lod sig krone til Konge af Preuasen

;

under den sp. Arvefelgekrig stod han i Beg.

hemmelig paa Bourbon'ernes Side, tilsidst

maatte han anerkende Karl III som Konge af
Spanien. I Striden mellem Jesuiterne og
Dominikanerne om Tillcempning til Heden-
skabet ude paa Missionsmarken holdt han
med Dominikanerne, men i den jansenistiske

Strid tog han Jesuiternes Parti. Han indfarte

ogsaa 1708 Festen for den ubesmittede Und-
fangelse. D. 19. Marts 1721. — C. XII (1730
—1740), Lorenzo Corsini fra Firenze, var 78
Aar gl., da han besteg St. Peters Stol. Han
tog som Pave Navn efter C. XI, der var hans
Ideal. Det var forgeves, at han segte at gere
Paved .s Krav paa Parma og Piacenza gsldende
og at indlemme Republiken San Marino i

Kirkestaten. I Napoli og i Spanien bUeste en
antipapal Vind, og i Frankrig rejste Jansen-
ismen i Literaturen en farlig Opposition mod
Rom. D. 6. Febr. 1740. — C. XIII (1758—
1769), Carlo Rezzonico fra Venezia, f. 7. Marts
1693, blev Kardinal 1757 og Pave 6. Juli 1758.

I Konklavet havde 22 Kardinaler edeligt for-

pligtet sig til ikke at vtelge en Modstander af

Jesnitismen, og den nye Pave, der var en from,
men meget svag Mand, egnede sig godt til at
blive et Redskab i de fra mange Sider haardt
truede Jesuiters Haand. 7. Jan. 1765 udstedte

C. XIII Konstitntionen Apostolicum pascendi,

der var forfattet af Jesuiter-Generalen Ricci og
et Par jesuitervenlige Prselater; den stadfsestede

paany Jesn Selskab og forsvarede det imod de.

efter Pavens Mening, uretfsrdige Anklager.
Flere ital. Stater med Napoli i Spidsen forbad
Udbredelsen af den nye Konstitution, og det
samme var Tilfieldet med Pariser-Parlamentet.

Portugal og Spanien. Den ubetaenksomme
Konstitution havde kun den Virkning, at
Uvi^en mod Pavedemmet voksede i alle rom.-
kat. Stater. 1767 opharvede et kongellgt Dekret
fra Karl III Jesu Selskab for Spaniens Ved-
kommende, og kort efter bleve dets Medlemmer
ogsaa udviste af Frankrig. Da C. XIII 30. Jan.
1768 udstedte et Edikt mod Parma og truede
Hertugen og hans Raadgivere med Band, traadte

den bourbonske Familietraktats Bestemmelser
i Kraft, og Napoli inddrog Benevento og Ponte-
corvo, Frankrig tog Avignon og Venaissin. I

Steden for at give .efter for C. XIII's Fore-
stilllnger forlangte den sp. Regering, at Pavens
Raadgiver, Kard. Torregiani, der var Jesuiternes

Ven, skulde fjernes fra Rom, og Loyolas Orden
ophteves. I Beg. af 1769 sluttede Frankrig og
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begge Sicilierne sig til dette Forlangende, og C.

XIII skal have tenkt paa at bringe Ordenens
Sag frem i et Konsistorium, der var sat til

3. Febr. Men Natten forud dede ban; Sorg og
j&ngstelse havde taget hans sidste Krafter.

I Peterskirken blev der (1795) rejst ham et

Mindesuuerke, mejslet af Canova; det var et

at de forste Vidnesbyrd om Kunstens Tilbage-

venden til de klassiske Forbilleder. — C. XIV
(1769—1774) blev valgt efter et Konklave paa
3 Maaneder, i hvilket der stod en haard Kamp
mellem Jesuiterues Venner og >Kronernes Kar-
dinaler*. Kard. deBernis var navnlig virksom
for hans Valg, og ogsaa den unge Josef II,

der var i Rom, segte at paavirke Stemningen
til Fordel for Valget af en antijesuitisk Pave.

19. Maj 1769flkLorenzoGanganelli46Stem-
mer, og denned var han valgt. Han var Sen
af en Lege i Kirkestaten, f. 31. Okt 1705;

han kom tidlig ind i Fransiskaner-Ordenen, og
allerede 1759 havde han. af C. XIII, modtaget
Purpnret, og efter ham tog han sit Navn som
Pave, skent han ikke havde billiget hans
Imedekommenhed over for Jesuiterne. Saa vidt

man kan se af Bernis's Depecher, har han far

sit Valg, >som Teolog<, skriftligt godkendt den
Mulighed, at den vordende Pave, >under Iagt-

tagelse af de kanonlske Love og under Hensyn
til Klogskabens og Retfcerdighedens Bud, med
god Samvittighed kunde tilintetgere Jesu Sel-

skab<. C. XIV var en tengstelig og mistenk-
som Natur, der kun stolede paa sig selv, sin

fransiskanske Skriftefader og sin fransiskanske

Kok. Med ham besteg den oplyste Absolutisme
St. Peters Stol; det lykkedes ham at frigere

sig fra Kardinalernes Aag, men til Gengteld fik

de fremmede Magters Afsendinger mere at sige

end tidligere. Han gav straks en Teolog af

Augustiner-Ordcnen, Pater Georgi, det Hverv
at gore et Udkast til det paauenkte Breve, der
skulde opheeve Jesuiter-Ordenen, og 22. Juli

knevede Kard. Bernis, paa Frankrigs, Spaniens
og Napolis Vegne, at Ordenen skulde ophseves.

Da Sagen syntes at ville tnekke i Langdrag,
udbad Bernis sig, i de nsevnte Regeringers

Navn, et bestemt Lofte om Ophevelsen. Fore-

lebig tog C. XIV Ediktet mod Parma (se ovenfor)

tilbage, og Skaertorsdag 1770 undlod han at

lade Skaertorsdagsbullen (se d. Art.) opUese i

Peterskirken, men ferst efter alvorlige Truster

fra Spaniens Side blev det jesuitiske Collegium
Romanum lukket, og 21. Juli 1773 udkom
endelig det beremte Breve: Dominus ac red-

emptor noster, der ophaevede Loyolas Orden.
Dette Breve vakte Overraskelse hos mange,
fordi man ikke havde tenkt sig, at C. XIV,
naar det kom til Stykket, havde Mod til dette

Skridt, og Ludvig XV's Datter segte at faa sin

kgl. Fader til at bede om Ordenens Genop-
rettelse i Frankrig. Senere kom der ogsaa fra

Frankrig en >Plan til at danne en fr. Kon-
gregation for at drage Nytte af de forhenv.

Jesuiter<. Disse Planer, Rygter om Trods fra

Ordenens Medlemmer og Frederik H's og
Katarina H's Nsegtelse af at udfore Brevet
gjorde den engstelige Pave end sengsteligere.

Kun paa Castel Gandolfo felte han sig tryg;

i Rom var ban stadig bange for jesuitisk Gift

og jesuitiske Dolke. Profetier varslede hans
n»re Ded, og hans Fjender udspredte det

falske Rygte, at han var bieven vanvittig. 22.
Sept. 1774 dede han. Man fortalte, at ban var
ded af Gift, der var rakt ham i Nadveren,
eller af at have spist forgiftede Figener. Andre
mente, at han var ded af Sknek for at blive
forgiftet Hans Gravmindesnuerke i S. Apostoli
er ogsaa mejslet af Canova (Fr. Nielsen, Paved,
i det 19. Hundredaar, 2 Udg., Kbhvn 1895,
I. 66 f.). Fr. N.
Clemens Alexandrinus, se Klemens fra Alex-

andria.

Clemens Romanns, se Klemens fra Rom.
Clement, Jacques, Dominikaner, myrdede

1. Aug. 1589 Kong Henrik III af Frankrig, fordi

han havde nermet sig Hugenotterne. Jesuiten
Mariana (se d. Art.) omtaler ham med stor
Anerkendelse og siger, at efter manges Mening
(utplerisqoe visum est— disse Ord ere udeladte
i senere Udgaver af Marianas Bog, vistnok uden
Forf.s Vidende) var den fr. Kongemorder >en
evig Pryd for sit Land< (aternum Gallice decus),

og han kaldte hans Ugerning >en mindevsr-
dig Daad< (monimentum nobile, facinus me-
morabile).

Clementinerne er Navnet paa en Del af
Kirkeretten {Corpusjuris canonici), der stammer
fra Pave Clemens V (se S. 521).

Clementinerne, Psevdo-, se Klementinerne.
Clerici vagi kaldtes Kirketjenere, der ikke

vare ordinerede med et bestemt Embede (titu-

lus) tor 0je. Den gl. K. var imod saadanne
Ordinationer og hevdede Reglen : ne qois oage
ordinetur. Men Hensyn, dels til Missionen,
dels til Tjenestens forsvarlige Udferelse, bragte
flere af den aeldre Middelalders Biskopper til

at indvie saakaldte c. v., vagantes. Saadanne
Prsester uden faste Embeder fik ofte en midler-
tidig Gerning paa Slotte og Borge, men ikke
sjaelden voldte de alvorlige Forstyrrelser og
fortnedigede Sogneprtesterne for at bjerge sig

selv en fast Stilling.

Clericis Iaicos var Navnet paa Bonifatius
VIII's beremte Bulle af 24. Febr. 1296 (se S.

356); den er aftrykt i Les Registres de B. VIII,

par Digard, I, 584 f.

Clericw, Johannes (Jean le Clerc), ref.

Teolog, var fodt i Geneve 19. Marts 1657. Han
studerede i Geneve, Saumur, Paris og London,
men sluttede sig til Remonstranterne, en Tid-

Iang med staerk Tilbefelighed til Socinianisme,
og blev 1684 Prof, i det hebr. Sprog, Filos.

og de skenne Videnskaber ved Remonstran-
ternes Seminarium i Amsterdam; senere blev
han ogsaa Limborchs Efterfelger som Prof, i

Khist. 1728 fik han, under en Forekesning,

et Slagtilfelde, og 8. Jan. 1736 dede han. Han
har udfoldet en stor Udgiver- og Forfattervirk-

somhed. 1686 begyndte han, sammen med J. C.

de la Crope, at udgive et kritisk Tidsskrift:

Bibliothique universelle et historique; han ud-
gav Cotelerius's Patres apostolici, Jesuiten D.
Petau's De theol. dogmatibus (Amstd. 1700,

6 Foliobd.) og hans Doctrina temporum, Eras-
mus's Skrifter (Leiden 1703 f.) og forskl. gr.

og lat. Klassikere. 1703 udgav han ogsaa en
fr. Overs, af N. T., der paadrog ham Beskyld-
ninger for Socinianisme. Med Richard Simon,
Pierre Bayle, Cave og andre forte han Uerde
Stridigheder. De betydeligste af hans Skrifter

ere hans ekseget. Arbejder, der rebe hans
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Uhildethed i dogmat. Henseende, og hans
Historia ecclesiaslica duorum primorum saca-
lorum (Amstd. 1716).

Clermont. Her holdtes en vigtig Synode
i Aaret 1095 (aabnet 18. Nov.). Se Art. Kors-
tog og Urban II.

Cletns, se Anaklet (S. 78).

Cleve, Zacharias Joachim, finsk Psedagog,

f. 3. Dec. 1820 i Rantasalmi, blev 1838 Stu-

dent, 1844 Magister, 1848 Docent i Filos.

Efter en psedagogisk Studierejse til de skandi-

naviske Lande, Schweiz og Frankrig blev han
1862 Prof, i Psedagogik og Didaktik ved Uni-
versitetet i Helsingfors. 1882 afgik han som
emeritus og flyttede til Willnas ved Fredriks-

hamn, hvor han nu bor. C. har udgivet en
>Larobok i Psykologi< (1854), >Skolan, peda-
gogisk utkast m. h. til bestaende forh&llandena

i Skandinavien, Tyskland och Schweitz< (1861),

• Grundrag till Skolpedagogik< (1884, paa Finsk
1886). C. har ogsaa vaeret Ombud paa ad-
skillige Landdage. A. N.

Climacns, Johannes, se Johannes.
CHnicus var i den gl. lat. K. Navnet paa

en Mand, der var debt paa Sygelejet (xllvrj);

en saadan Sygedaab maatte af Hensyn til For-
holdene udferes ved Bespnengning, ikke ved
Neddykkelse. Synoden i Neokaesarea (314)
bestemte i sin 12. Kanon: >Naar nogen bliver

debt med Sygedaab, maa han ikke vies til

Praest — thi det er da ikke Frivillighed, men
Ned [Frygt for Deden], der har bragt ham til

at aflsegge Trosbekendelsen — medmindre han
siden viser lver og Tro, og man fattes Pnester<.

Allerede over et halvt Hundredaar tidligere

(o. 250) var det en af Ankerne mod Novatian
(se d. Art.), at han var bleven viet til Praest,

skent han havde modtaget Sygedaab (baptismus
clinicorum).

Clodoald (St. Cloud) skal vsere fedt 522.

Han var en S0n af Kong Clodomir af Orleans
og en Sennesen af Kong Clovis's Dronning,
Clotilda. Efter at have givet Afkald paa sine
kongelige Rettigheder levede C. en Tidlang i

et klosterligt Samlag ved Paris, senere kom
han til Provence, og 551 skal han voere bleven
prassteviet af Biskop Eusebius af Paris. Derpaa
rejste han til Nogent (Novigentum), hvor han
byggede en Kirke; han skal vaere ded o. 560.

Clotilda (Chrodechild), Datter af den
arianske Burgunder-Konge Childebert, blev op-
dragen som Katoliker, og da hun (o. 492) blev
gift med Frankernes Konge, Clovis (Chlodo-
vech), arbejdede hun ivrig paa at faa sin

hedenske Mand til at modtage Daaben af en
Katolikers Haand. Det lykkedes hende 496
(se Clovis). Efter Clovis's Ded levede C. mest
i Tours, og der dede hun 545.

Cloud, St., se Clodoald.

Clovesho var Navn paa et Sted i Kongeriget
Mercia, rimeligvis i Naerh. af London. 673 be-
stemte en Synode i Hertford, at den eng. K.s

aarlige Kirkemede skulde holdes der, men den
ferste af de Synoder i C, vi kende, blev ikke
holdt far 716. 742 samledes de eng. Biskopper
ogsaa i C, og i Sept. 747 blev der der holdt
et vigtigt Kirkemede, som afskaffede mange Mis-
brug (Haddan and Stubbs, Councils III, 360 f.).

794 og 798 holdtes der ogsaa Synoder i C,
som vi have nogle Efterretninger om.

Clovis (Chlodovech), oprindelig kun de sa-

liske Frankers Konge, blev fedt 466 og efter-

fulgte 481 sin Fader Childeric. Det lykkedes
ham efterhaanden ved Sejre over Naboerne at

samle et stort Rige. Efter Sejren over Ala-
mannerne (496) lod han sig, paa sin Dronning
Clotildas (se d. Art.) Tilskyndelse, debe af
Biskop Remigius med den katolske K.s Daab,
og derved kom han i naermere Forbindelse
med Vestens ortodokse K. Han dede 511.
Han gjorde den kat. K. i sit Rige afhtengig af
den verdslige Magt, og K. i Frankeriget maatte
underkaste sig de verdslige Love. Men Aria-
nerne maatte overlade Katolikerne deres Kirke-
bygninger. Trods C.s Daab kunde Heden-
skabet endnu en Tidlang vsere i Fred i Franke-
riget.

Cluny og Cluniacenserne. Det saedelige

Forfald i Karolingertiden blev ogsaa kendeligt
indenfor Klostrene. Den ene af Benedictlnemes
Munkeboliger efter den anden gled over i

Laegmsends Haender, og Klostertugten forfaldt.

Benedict fra Anianes Reform (S. 256) efterlod

ikke varige Virkninger; der klagedes snart igen

over, at Munkene levede efter deres Tilbejelig-

heder, uden at felge Regelen. Men i Beg. af
10. Aarh. oplevede Klosterlivet en Genfedelse,
der tog sit Udgangspunkt fra Klostret C.
(Cluniacum) i Stiftet Macon (Dept. Saone

—

Loire).

Hertug Vilhelm af Aqvitanien havde, som
mange andre fr. Stormaend dengang, faaet Lyst
til at bygge et Kloster, og Berno, en iEtling
af den burgundiske Greveslaegt, som havde vist

stor Dygtighed ved Styrelsen af 2 burgun-
diske Klostre, blev udset til Abbed for det nye
Munkebo, der blev stiftet 11. Sept. 910. Paa
den Dag overgav Hertug Vilhelm ved et hej-
tideligt Gavebrev Peter og Paulus Stedet, hvor
det nye Kloster skulde bygges, med alle Rettig-

heder og Herligheder. Munkene i C. skulde
leve efter Benedicts Regel, saaledes som denne
var udvidet af Benedict fra Aniane. De skulde
have Ret til, i Overensstemmelse med Benedicts
Regel, frit at vaelge sig en ny Abbed efter

Bernos Ded. Hvert Aar skulde de sende 10
solidi til Rom som Bid rag til Apostelgravenes
Oplysning; til Gengseld skulde Paven v«re
deres Vasrner. Ingen Fyrste, ingen Greve, ingen
Biskop, ja end ikke en Pave, maatte blande
sig i deres indre Anliggender.

Da Odo efter Bernos Ded (927) overtog
Styrelsen af C, gjorde han endnu Here skser-

pende Tilfejelser til Benedicts Regel. Det blev
neje bestemt, hvad Munkene skulde laese, hvor
laenge de skulde bede, hvor meget de skulde
synge hver Time i Degnet, og paa hvilken
Maade de skulde holde alle store og smaa
Fester. Den strengeste Tavshed blev paabudt
(raritsime loqvi!), og Munkene laerte et Finger-
sprog, ved hvilket de kunde forhandle ind-
byrdes uden at aabne Mnnden. I Beg. optog
man Bern i en Alder af 15 Aar; siden blev
det 20. Aar Gnensen for Optagelsen. Mgte
Fedsel var Betingelse for at flnde Plads i C.

;

men ogsaa hej Alder, Sygdom og Mangel paa
Oplysning kunde, som uasgte Fedsel, vasre en
Hindrlng. For at ssette Bom for Forfaengelig-

hed og Nysgerrighed blev det aldrig kundgjort,
naar en Cluniacenser lassie sin ferste Messe.
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Der blev indsksrpet stor Renlighed og hyppig
Faste. Feden skulde vaere let; den daglige

Mad var JEg, Ost og Banner, af og til Fisk og
Fuglevildt, aldrlg Ked af flrfoddede Dyr. Over
for vejfarende blev der vist en ndstrakt Gsest-

frihed. Gudstjenesten skulde have et saa hej-

tideligt Praeg som muligt. I Kirken saa man
Lyskranse, besatte med tedle Stene ; ved Siden
af Altret stod, i Steden for Stager, kunstigt ud-
arbejdede Trseer, der bar en Maengde Lys.

Vreggene bleve 1 Tidens Lab deekkede med
Malerier, i Vinduerne kom der Glasmalerier;

Korstolene vare kunstigt udskaarne, Alter-

karrene funklede af iEdelstene, og guldvirkede

AJterklseder blamdede 0jet. Alt i Kirken skulde,

>til Kristi og K.s jEre«, vaere saa pragtfuldt

som muligt, men i Klostret skulde Tarvelighed

og Strenghed raade.

Cluniacensernes strenge, regelbundne Liv
vakte hurtig stor Opmaerksomhed. Fra alle

Kanter strammede der rige Gaver ind til den
energiske Odo, der, med Privilegium fra Johan
XI (af 931), havde begyndt en Reform i stor

Stil, ferst af de syd- og nordfr., senere ogsaa,

med forskellige Pavers Hjaslp, af de italienske

Klostre. Selv Benedictinernes Stamklostre paa
Monte Cassino og i Subiaco bleve reformerede
af Odo. I Rom havde Abbeden af C. i Maria-

klostret paa Aventinerbjerget et fast Tilhold;

senere fik G.s Abbeder i en Bygning i Paris,

der hvor nu Musie de Cluny staar, et Sted at

tage ind i.

Da Odo dede (941), var Reformen gennem-
fert i hele Frankrig og i Italien indtil Palermo.
Desuden var der i Lothringen, uafhcengigt af

Cluny, begyndt en lignende Bevaegelse (Lager,

Die Abtei Gorze, i: Studien und Mitteil. des
Ben.-Ordens VIII). Odos Efterfalger, den gamle
Aymard, tog 954 den fromme og ydmyge
Majolus til sin Medhjaelper, og Majolus arvede
Abbedstaven efter Aymard. Dengang var der
160 Munke i C, men kun 5 sterre Abbedier
havde sluttet sig helt til Abbeden i C. Majolus
blev 994 efterfulgt af Odilo, >Munkenes
jErkeengel<, >Clunys Konge<, der forstod at

gere sin Orden elsket og agtet af Fyrsterne,

saa at han for det 11. Aarh. var en Del af det,

Bernard af Clairvaux blev for det 12. (Ring-

holz, O. von C., Brunn 1885). Under ham
naaede Cluniacenser-Reformen til Spanien, hvor
Benedicts Regel efterhaanden helt fortrsengte

Isidor af Sevillas, og i Odilos Dage blev der
gjort de farste Skridt til Dannelsen af en
Klosterforening (congregatio), idet de fra C.

anlagte eller efter C.s Forbillede reformerede
Klostre kom i varig Afhsengighed af C., saa

at de betragtede dette som deres Moderkloster
(archimonasterium) og dets Abbed som deres

Overabbed (archiabbas). Allerede dengang var

der 37 Klostre, der aerede Abbeden i C. som
deres Overhoved, og mange andre stod i et

naert, men friere Forhold til C. Hvert Aar
samledes Abbeder og Priorer der for at drafte

Kongregationens Anliggender og mulige JEu-

dringer i Regelen, og 2 Priorer, der havde
undersegt Abbedens Styrelse, aflagde Beret-

ning om, paa hvilken Maade Kongrega-
tionens Tarv var vedtaget i det forlebne Aar.

Odilo opfarte en rummelig Klosterbygning i C,
og han begyndte at holde en aarlig Mindefest

for de afdede Medlemmer af Cluniacenser-
Kongregationen. Det var Beg. til >alle Sj teles

Dagc (S. 57). Han var neje knyttet til Kejserne
Otto III og Henrik II og til den fromme
franske Kong Robert II. Fra det Iothringske

Kloster St. Vannes (E. Sackur, Richard von
St. Vannes, Breslau 1886) bredte Reformen sig

i Beg. af 11. Aarh. til Klostrene paa den fr.-

tyske Granse, og gennem en Discipel af Abbed
Richard af St. Vannes, Poppo, der blev Abbed
for Klostret Stablo i Stiftet Liege og for St.

Maximin i Stiftet Trier, naaede Reformen til

Tyskland. Ferst senere fik den dog, gennem
Klostret St. Blasien i Schwarzwald, og isier

gennem Hirschau (1077), varigere og staerkere

Indflydelse paa de tyske Klostre, der lidt efter

lidt rettede sig efter Hirschauer-Regelen (con-

tuetudines Hirsaugienses), uden dog at danne
en egentlig Kongregation om Hirschau. Knud
den store, der personlig kendte Odilo, synes
ogsaa at vaere kommen under den cluniacen-

siske Vaekkelses Paavirkning, og Danmark fik,

vi vide ikke sikkert hvornaar, Cluniacenser-
Klostre i St. Michael ved Slesvig By (>St.

Mikkel paa Bjerget<) og Allehelgensklostret paa
>Helgonbacken< ved Lund. Rimeligvis i Beg.

af 12. Aarh. fik Norge et Cluniacenser-Kloster
paa Nidarholm. Og under Vilhelm Erobreren
fik ogsaa England Cluniacenser-Klostre (U.

Berliere, i: Studien und Mitteil. des Ben.-
Ordens XI).

Den cluniacensiske Bevaegelse gik i Beg. kun
ud paa en Reform af Klostrene; Abbederne i

C. vilde, med fromme Fyrsters og Biskoppers
Hjaelp, reformere Klosterfolkenes Levned. I

Odilos Dage kaempede de ogsaa for Gennemforel-
sen af Gudsfreden (se d. Art.), der i haj Grad
fremmede Landbruget og det ordnede Arbejde og
gjorde Ende paa Usikkerheden i Samfundet.
Derved fik den cluniacensiske Vaekkelse tillige

national-akonomisk Betydning. Senere bleve de
Forkaempere for den Tanke, at alle Praester

skulde leve i Overensstemmelse med det kano-
niske Livs Fordringer, altsaa i Calibat, og de
hevdede, at det var urigtlgt, naar K.s Tjenere
modtog deres Embeder af verdslige Fyrsters

Haand. Tilsidst, da selve Pavedammet var
kommet under cluniacensisk Indflydelse, blev
det deres Formaal at brlnge hele den laege Ver-
den, baade Fyrster og Folk, under Praesteskabets

Herredamme. Cluniacenserne havde fra Beg. af

et aristokratisk, ridderligt Praeg, og man kan
sige, at »Riddervaesenet er fadt i C.<. I relig. og
kirkl. Henseende virkede den cluniacensiske Be-

vsegelse som en stor Opvaekkelse, der naaede langt

videre end til de Klostre, der bleve refor-

merede, baade til Fyrster og Folk. Og med
Udbredelsen af >den cluniacensiske Levevis*

(consveludines Cluniacenses) begyndte der et

stort Opsving i kirkl. Henseende, en Reforma-
tion efter den Tids Lejlighed. Da St. Peter

havde faaet vaerdigere Efterfalgere end >Skage-

vaeldens« (se d. Art.) Paver, bleve disse >sorte

Munke< en slagfaerdig Haer for Pavedammet.
I Videnskabens Verden efterlod de sig derimod
ikke mange Spor, skont der i Cluniacenser-
Klostrene ogsaa fandtes rige Bogsamlinger. Paa
Abbed Odilos Tilskyndelse skrev Munken Ra-
dolphus Glaber sin Tids Historie; i 12. Aarh. af-

fattede Abbed Peter den asn'terdige (se nedenfor)
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lserde Gendrivelser af Ksettere, Jeder og Mn-
hammedanere, og i 13. Aarh. forfattede den eng.

Cluniacenser, Matheus fra Paris, i St Albans en i

fl. HcnseendervigtigKronike. MedHensyn til det

legemlige Arbejde havde Cluniacenserne ikke

Benedictinernes Iherdighed; de mange Pligter

i Koret og i Kirken levnede dem ikke Tid til

at arbejde med Haanden, og efterhaanden fandt
man legemligt Arbejde uvrcrdigt for en Munk.

Odilos Efterfelger, Hugo I (1049—1109), op-

levede den store Kamp mellera Gregor VII og
Henrik IV; men under den holdt C. sig saa
meget neutralt, som det var muligt. Gregor VII

havde v«ret i C, og det havde rimeligvis vseret

hans Hensigt at aflcegge Loftet der; men inden
Novitsiatet var til Ende, fulgte han (i Vinteren
1048—49) tilbage til Rom med Pave Leo IX.

Om han siden har aflagt Leftet i Mariaklostret

paa Aventinerbjerget, som nogle have ment,
er meget tvivlsomt. Hans Kamp for Celibatet

og mod Simonien maatte tiltale Cluniacen-
serne; men Abbed Hugo var noje knyttet til

Henrik IV. Han var den unge Konges Gud-
fader, og Henrik IV's Moder havde lagt Abbeden
i C. paa Sinde at bede flittigt for sin Gudsen

;

maaske skyldtes Henrik IV's tunge Gang til

Canossa Hugos Raad. Hans Indflydelse var
navnlig stor under Urban II, der var den ferste

Cluniacenser paa Pavestolen ; han viste sin For-
luerlighed for C. ved at give dets Abbed Ret
til at biere biskoppelige Vserdighedstegn. Hugo
tog Del i Medet i Clermont (S. 524), og Clu-
niacenserne havde gjort deres for at vskke
Korstogsbegejstringen. Hugo var en myndig
Mand og et organ isatorisk Snille; under ham
gennemfertes der en strengere Centralisation i

Kongregationen. Han begyndte 1089 i C. Byg-
ningen af en 5-skibet Basilika, der neest Peters-

kirken i Rom var Kristenhedens sterste Kirke-
hus; og den blev udstyret med al den Pragt,

Tiden kunde byde.
Med Hugo I stod C. paa sin hejeste Tinde;

under hans Efterfelger Pontius begyndte Til-

bagegangen. Pontius var en verdslig og hof-
fi»rdig Mand, der spillede en ikke ringe Rolle
i Investiturstriden mellem Pave Paschalia II,

som ogsaa havde vsret knyttet til C, og Kejser
Henrik V ; og 2 af Investiturstriden* Ofre, Pave
Gelasius II og Anselm af Canterbury, fandt en
Tidlang et Fristed i C. Efter Gelasius IPs
Ded i C, valgte Kardinalerne de> Calixt II

til Pave, og han viste kort efter sit Valg
sin Taknemmelighed mod C. ved at give

dets Abbed Tilladelse til at udeve en Kar-
dinals Rettigheder. Men Pontius's Verdslig-

hed og hans odsle Styrelse edelagde C.s Fi-

nanser; Klostrets sidste Blomstring faldt under
Abbed Peter den asrverdige (1127—57, se d.

Art.). I hans Dage levede der 460 Munke i

C, bl. dem en kort Tid den beromte Abllard
(S. 13); ved hans Ded vare 314 Klostre knyt-
tede til C. Da havde Cluniacenserne i Cister-
cienserne (se S. 511 f.) faaet farlige Medbejlere,
og disse, som drev deres Ejendomme selv, flk

langt mere ud af dem end Cluniacenserne,
der havde bortfsestet en stor Del af deres. En
senere Abbed, Hugo II, blev afsat af Pave
Alexander III (1159), fordi han havde sluttet

sig til Modpaven, og i den felgende Tid dalede
C. mere og mere. Abbedens monarkiske Myn-

dighed blev indskrsenket, og i Ludvig IX's Dage
segte C.s Abbed Vsrn hos den fr. Konge; det

blev Indledningen til et trykkende Afbsengig-
hedsforhold af den fr. Krone. Under Pavernes
babylonske Landflygtighed tillod St. Peters
Efterfolgere sig ofte at give det beromte Abbedi
til deres Nepoter, og siden tiltog det ft-. Konge-
demme sig Raadigheden over det. 1 456 gjerde
Karl VII en usegte iEtling af det bourbonske
Kongehus, Jean af Bourbon, til C.s Abbed, og

efter 1528 gik det i Arv til Medlemmerne af

Familien Guise. Ref. blev sktebnesvanger for

det gamle Abbedi. Dets Detrekloster gik tabt

i de Lande, hvor Ref. sejrede, og i Spanien og

Italien overskar Dotreklostrene det Baand, der

bandt dem til Moderklostret. Efter Ref. blev

Cluniacenser-Kongregationen derfor indskrten-

ket til Frankrigs Omraade. Under de fir. Ref.-

krige led C. ofte ilde Medfart, da det, som
Guisernes Ejendom, blev angrebet og tildels

edelagt af Hugenotterne. 1622 segte Abbed
Vesni d'Arbouze at gennemfere en Reform:
dette Forseg forte til en Spaltning mellem re-

formerede og ikke-reformerede Cluniacensere.

Richelieu lod sig udnsevne til Abbed af C. og
under bans Styrelse skete der en Sanomen-
smeltning mellem Cluniacenserne og Marari-

nerne (se d. Art.) til en ny Benedictiner-Kon-

gregation, der omsluttede de betydeligste fr.

Benedictiner-Klostre. Mazarin var ogsaa Kom-
mendatur-Abbed af C, men baade for og
efter hans Tid fortes der bitre Stridig-

heder mellem de reformerede og ikke-refor-

merede Cluniacensere. Unionen med Mau-
rinerne var ophcvet allerede fer Mazartns
Styrelse, og en Forening med Kongregationen
af St. Vannes, som Mazarin bragte til Veje,

varede ogsaa kun faa Aar. I Lebet af 18.

Aarh. mistede C. helt sin gamle Anseelse

og Betydning, og da den konstituerende For-

samling 13. Febr. 1790 ophsevede alle Klostre,

delte C. de andre Munkeboligers Sksebne. Dets

sidste Abbed, Dominique de la Rochefoucauld.

Kard.-iErkebiskop af Rouen, dede som Emi-
grant 1800. Byen C. kebte Klosterktrken

for 100,000 Francs og lod den nedrive, en

Vandalisme, som Napoleon I paatalte, da Cs
Borgere bad ham besege deres By. I Jfnaie

de Clung i Paris gemmes, hvad der er tilbage

af det beremte Klosters Herligheder (Champly,

Hist, de l'abbaye de C, Macon 1866; Biblio-

theca Cluniacensis, Paris 1614; Bernard et

Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de C,
I—VI, Paris 1876 f.; Mabillon, Annates Ord. S.

Benedict! Ill—V, Paris 1706 f.; E. Sackur, Die

CI. in ihrer kirchl. und allgemeingeschtl. Wirk-

samheit bis zur Mitte des llten Jahrh.s, I—II,

Halle 1892 f.; M. Heimbucher, Die Orden und

Kongregationen der kath. K., Paderb. 1896, I.

116f.). Fr. N.

Cloter, en kiliastisk Priest i detbaierske Illen-

schwang ved DinkelsbOhl, udgav i fl. Aar Tid-

skriftet »Der Brflderbotec. Deri fremsatte han

sine Fortolkninger af Johannes's Aabenbaring

og tydede bl. andet det apokalyptiske Tal 666

(Job. Aab. 13, 18) om 3 Napoleon'er, af hvilke

den 3. skulde sidde skjult et eller andet Sted.

Han mente endvidere i Biblen at finde Profetier

om en stor Udvandring af alle troende, og i

Hesek. 38, 2f. og 39, 1 fandt han Fingerpeg
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om, hvorben Udvandringen skulde gaa ; Rosen
skulde tyde paa Rusland, Mesek paa Moskva,
og Tubal paa Tobolsk. I Mellem-Asfen, Samar-
kand, Turkestan eller Bokhara, hvor Paradiset

laa, skulde der vaere et Fredens Rlge for Kristl

Brad. 1878 stillede en baiersk Lsgmand,
Sknedder af Profession, sig i Spidsen for et

Tog til det asiatiske Fristed, men det endte
ynkeligt. I de folgende Aar traadte C.s Til-

haengere i Baiern, Wurttemberg, Baden og
Schweiz sammen til en tysk >Auszugsgemeinde>,
og 1880 rejste C. selv til Rusland >som Spejdert.

Efter sin Hjemkomst blev ban afsat fra sit

Praesteembedc, og lidt efter lidt mindskedes
Tallet paa nans Tilhtengere.

Cnattingins, Anders Jakob Danielsson, f.

1702 i Askeryd Sogn i Ostergotland, blev 1816
Priest, 1828 Hofpnedikant, 1832 Sognepr. i

Flisby, 1850 i Kettilstad og dede 1864. C,
som sammen med K. F. Dahlgren stiftede

>Manhemsfdrbundet< 1815, udgav i sv. Over-
scttelse Snorre Sturlasons >Edda og Skalda<
1819 og hjalp Richert med Overssettelsen af

Snorres Kongesagaer 1816—29. Bekendtest blev

ban ved sin nidluere Virken for Undervis-
ningen: 1822 blev ban Direktlonsmedlem og
Sekretser i >Sallskapet for vezelundervisningens
beframjande<, 1826 Medlem af Kommissionen
for Tilsynet med RJgets Folkeskolevesen, 1825

af en norsk Kommission for Indferelse af

den indbyrdes Undervisning i Norge. Siden
virkede ban ogsaa som Rigsdagsmand og ved
Udgivelse af Skoleboger for Folkeundervis-

ningen. Han gjorde sig ogsaa bemcerket ved
et 1850 udgivet Forslag til en revideret

Kirkelov. 0. A.

Coadjutor er i den kanoniske Ret Navnet
paa en kirkl. Embedsmands Medhjselper. En
saadan kan have en midlertidig (c. temporariut)

eller vedvarende Anstettelse (c. perpetuus) ; i

sidste Ttlfaelde har han ofte Ret til at arve
dens Embede, hvis MedhJKlper han er (jut

succedendi).

Cobbett, William, eng. Publicist, f. 1762,

d. 1835, opholdt sig skiftevis i England og
Amerika og tog ved forskl. Flyveskrifter Del i

den indre eng. Politik. Han ndgav 1846 en
Skildring af den eng. Ref., der dvaeler lsenge

ved dennes Skyggesider, hvorfor C.s Bog blev

oversat paa Tysk (4 OpL, Mainz 1862) og nyttet

som et Middel til at gore Propaganda for

Romerk.
Cobham, Lord, se Oldcastle.

Coccejus og Coccejanismen (Foderalteologi).

Johannes C, Son af Stadsskriver Timann Coeh
i Bremen, blev fedt 9. Aug. 1603 og opdragen
i et fromt ref. Hjem efter Tidens samvittig-

bedsfulde Strenghed. I det melanchthoniansk
farvede Bremen flk han sin forste Uddannelse.

Her sogte en Teolog som Matth. Martini, modsat
Tidens dogmat.-polem. og logisk-metafys. Ten-
dens, at fore Teol. tilbage til Skriften. C.

robede tidlig en ualmindelig Sprogbegavelse,

og Biblens Grundsprog blev snart hans egent-

lige Studium. Interessen for en sammenlig-
nende Undersogelse af de gamle orientalske

Sprog var atter i Stigning, vakt ved JErbe-

digbeden for Hebraisk som Menneskeslegtens
Ursprog. Den unge C. gik 1625 til Hamburg
for at stndere under Rabbinerne der. Her be-

styrkedes han ogsaa i sin Frygt for Socinia-

nernes menneskeforgudende Rationalisme. 1629
rejste C. til det teol. frisindede Franeker, som
det siges, for at undgaa Fylderiet ved de tyske
Universiteter, men sikkert ogsaa fordi de store

ftlol. Navne i Holland lokkede. Her fik den
fromme engelske Pnritaner Amesius og den
beramte, for Studiet af den bibelske Grund-
tekst ivrige, Siztinus Araama, Indflydelse paa
ham, og her udgav han de talmudiske Studier,

der indbragte ham Grotius's Ros. 1630—36
var han Martinis Efterfalger som Prof, i bi-

belsk Filol. i Bremen, derpaa blev han Prof, i

Hebr. i Franeker; men fra 1643 ansattes han
i det everste Fakultet, da han ved sin fort-

satte Fordybelse i den bibelske Teol. og ved
Udgivelse af en Rskke Fortolkningsskrifter,

der stod langt over Datidens ssedvanlige, havde
vundet Ry som Teolog. 1650 kaldtes han til

en lignende Post i Leiden, hvor han efter et

virksomt Liv, mod Slutningen forbitret af heftig

Strid, >indgik til det himmelske Accidentia*

4. Nov. 1669. Hans omfangsrige Vaerker bleve
1673—75 udgivne i 8 Foliobd. (foreget Udg.,

Frankf. a. M. 1689 og 1702, Amsterd. 1701 og
1706). 1712 rejstes en Statue for denne Ori-

genet adamantius i Leiden.

C. forefandt i Holland den siden Dordrecbter-
Synoden herskende ufri Skriftlaesning, en orto-

doksistlsk Intolerance overfor Afvigelser fra

Symbolernes Lsere, en puritansk Tilbojelighed

til at laegge Vsegt paa ydre Hellighed og en
Fasthaengen ved aristotelisk Filos. som for-

melt Dannelsesmiddel. C. satte atter Bibel-

studiet paa sin rette Plads i Teol., fornyede
Eksegesen og skabte et bibelteol. System, der
hviler paa alvorlig Troserfaring og aandfdld
Forstaaeise af Aabenbaringshistoriens Betyd-
ning. — C. har kommenteret store Dele af

G. T. og nsesten hele N. T. ; hans Hermeneutik
er Enheden af en religies og historisk For-
tolkningsuere. Han forkaster Datidens symbol-
kuede Skriftanalogiseren, dens Fortolkning uden
Hensyn til Sammenhaeng, Tid og Omstsendlg-
heder, dens Tilbojelighed til at gore G. T. og
Lov, N. T. og Evangelium til eet. Skriften

indeholder Guds Hemmeligheder til vor Frelse,

ikke som Lcerebog, men som Vidnesbyrd om
Frelseshistorie. Kun de troende have i Kristus

Neglen til Skriften; C. onsker de bedste For-

tolkningsmidler til Stede (grnndig Filol. og
histor. Indsigt) og ivrer for Studiet af Teksten
i Grundsprogene, men mener dog, at den en-

foldige i Tro (en Side af det almindelige Prseste-

domme, som han atter staerkt drager frem)

kommer Biblens Forstaaeise ntermere end en
uigenfodt Teolog. I Kristus fortolkes Biblen

(Trosanalogi), derfor fornyer C. Augustins Ord

:

G. T. er aabenbart i N. T, N. T. ligger gemt
i G. T. Grotius, der vil fortolke Skriften som
enhver anden Bog, er C.s Antagonist. Vel kunde
C. misbruge sin Grnndssetningved umaadeholden,
rabbinsk spidsflndig Typologi (< Grotius finder

intetsteds i G. T. Kristus, C. finder ham alle

Vegne<), men han lffigger en aandfuld Indsigt

i >Forjiettelsens og Opfyldelsens< Vesen for

Dagen. Skriftordet skal tages efter den Hellig-

Aands saerlige Talebrug (Skriftanalogi), efter

Sagernes Beskaffenhed (Mysterier), efterTekstens
Sammenhaeng, efter Forfatternes Hensigt, efter
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Tidens Omstaendigheder; modsat allegorisk Vil-

kaarlighed indskterpes Ordenes egentlige Me-
nlng.

Lacren bygges paa Skrlftforstaaelsen og heist

med Skriftens egne Ord, modsat Skolastikernes
filos. Kunstudtryk ; Fornuften skal kun opfatte

Ordene og ordne, men Lserens Kilde er efter

Syndefaldet ene Skriften. Vrangleere er ikke
alene Afvigelse fra Biblens Laere, men ogsaa
en Lsere, der er bygget paa menneskelig Auto-
ritet og gaar ud over Biblen. Krdm. er histo-

risk, og Skriften vidner i alle sine Dele om
Guds Frelsesgerninger under Pagtens Form.
Her er Biblens inderste Tanke, Enheden i

dens store Organisme. Teol. bliver da praktisk,

Fremstillingen af det relig. Inderlighedsliv

(Fromhed) under Pagten. Pagtstanken Andes
hos adskillige tidligere ref. Teologer (isaer

Olivian og Martini), men C. har gjort den til

altbeherskende Grundtanke i sit med ny Form
og Metode optorte bibelteol. System (Foderal-
teologi), der paa ejendommelig Vis omformer
den ref. Teol.s Udgangspunkt, Udvaslgelsen,

til Naadeferelse. Dette System udgaves 1648
(Summa doctrinal de fcedere et testamentis Dei;
udvidet 1654), et storartet Forsog paa at skue
Aabenbaringens evige Enhed og historiske

Mangfoldighed i Kristus som Historiens faste

Midtpunkt— trods alle de faktiske Forsyndelser
mod den histor. Udvikling, det indeholder.

Pagten er til fra Skabelsen af som en Ger-
nings- eller Naturpagt (fcedus operum), idet

Adam i sit Vaesen har den Lov, der lserer

ham Guds Vilje. Ger han den i alt, faar han
det evige Liv, ellers er han hjemfalden til

Syndens Straf. Pagten er ensidig, forsaavidt
som Gud fastssetter Vilkaar og er den givende,
men dobbeltsidig, idet Mennesket i Troen an-
tager den og derved ligesom noder Gud til at

give sine Velgerninger. — Hele Menneskehedens
Historie bliver nu efter Syndefaldet en Fjernelse
af den natursatte Gerningspagt (dens antiquatio,

abrogatio) for at bortskaffe dens Felger.

Gerningspagtens Fjernelseshistorie forlober i

flereTrin; dens faktiske Indledning var Synde-
faldet, der umuliggjorde Formaalets Opnaaelse.
Andet Trin er Oprettelsen af Naadepagten
(fcedus gratia) ved Protevangeliet, den ferste

Forjaettelse (1 Mos. 3, 15), der afskaffer Grund-
pagtens Fordemmelse (quoad damnationem).
Ved Troen paa den kommende Frelser, der
altid er den samme, frelses baade Adam og
alle senere; thi Naadepagten bekraeftes for Patri-

arkerne og for Israels Folk (Loven). Vel lsegger

Pagtsbrud et Slor over Loven, saa at Pagten
misforstaas som Gerningspagt, og de 10 Bud
ikke ses som Omvendelses Forskrifter; men de
hare dog med til Naadepagten, og Ceremoni-
erne vise hen til Kristus. C. indforer hele
Lseren om Frelsen og dens Tilegnelse under
Behandlingen af det andet Trin. Naadepagten,
hvortil Synderen, efter den fra Gerningspagten
bestaaende Forpligtelse til at lide Straf, er
bundet, tilsiger den, Midleren skaenkede, Saed
Retfaerdighed og Arveret paa Betingelse af
Troen, der er den Hellig-Aands Vserk, hvorved
Kristus bor i os (Genfedelse forud for Ret-
fterdiggerelse). Men trods Enheden glemmer
C. ikke den store Forskel mellem G. og N. T.s
Tid. Baade subj. og obj. stod det gltest. Guds-

folk tilbage. Deres Fromhed var af lavere Art,

de felte ikke Loven skreven i Hjertet, havde
kun Barneret i Haabet og Fritagelsen for

Straffen var ingen Tilgivelse, men en Over-
bserelse (nagtms). Derfor de mange Forjtettel-

ser og Symboler til at holde Haabet vaagent.

Menved VirkeliggerelsenafdennyPagt ind-

trseder den 3. » Fjernelse « af Gerningspagtens
Felger. Nu viger den fra Gerningspagten
stammende Hjerternes Frygt og Tneldom; nu
indtraeder den fulde Forladelse {&<ft<ns) med
Lovens Indskrivelse i Hjertet, Fred, GIsede og
Frihed. Saalaenge den troende er paa Jorden,
vedbliver dog Kampen mellem Ked og Aand,
ferst Deden (d. 4. >Fjernelse<) befrier fra Syn-
dens Legeme, og ved Kodets Opstandelse ind-

gaas endelig til den fulde Salighed (5. >Fjer-

nelsec). — Naadevalgets Betydning er i denne
Lsere tilbagetraedende, om end til Stede (infralap-

sarisk); den subjektiv-relig. Teol. peger i mange
Henseender hen paa Pietismen ved dens Mangel
paa Sans for K.s Betydning, ved dens lose Be-

handling af Sakramenterne, ved Tilsidesaettelse

af Retfssrdiggerelsen for Genfedelsen og Hellig-

gerelsen.

C.s Betragtning af de 10 Bud som hen-
herende til Naadepagten medforte, at Sabbatens

Betydning blev at minde Joderne om Haabet
om Kristus og fere dem bort fra egen Retfser-

digheds dade Vserker; for de Kr. er hele

Livet en Sabbat, saerlige Hviledage bortfalde

derfor. Den heraf felgende Praksis maatte
vaekke de ortodokses storste Forargelse. Da
Heidanus 1658 forsvarede C.s Ansknelse, hen-

ledtes Opmserksomheden paa bans ejendomme-
lige Teol., og en bitter Strid begyndte. En
Synode i Gouda formanede indstaendig C. til

at bevare Freden(1659). Maresius ogVofit, de

2 Modstandere, fandt hinanden >som Herodes
og Pilatus<, ogMaend som Essenius og Hoorn-
beek forsvarede Ortodoksiens Sag. Imidlertid

dode C. 1669, men som >Aarhundredets Foniks<

havde han mange Disciple.

Coccejanerne, hvis >ukristeligt< lange

Haar, havde vakt VoSts Mishag, gik, af Iver mod
Puritanismen, langt videre end Mesteren og

udscskede ved deres verdensmssssige Livs-

ferelse. De beskyldtes for Judaisme, Pela-

gianisme, Kiliasme, Foragt for Dogmatik, Skrift-

forfalskning osv. Mange drog, ved deres aare-

lange Prtediken om Forskel mellem G. og N. T..

om Typer, om G. T.s Sakramenter, jediske

Ceremonier osv. ogsaa Menigheden bort fra den
Hjertets Erkendelse, C. havde villet. Men
deres Bibelprsedikener passede det bibelfaste

Folk, og deres populaere Skrifter og Politik

gjorde Partiforskellen mellem VoStianere og

Coccejanerne stadig sterre. De forste vare

monarkisk-demokratisk sindede og kaempede
for Oraniernes Sag, de sidste enskede som Re-

monstranterne at bevare Provinsernes Uaf-

hsengighed af Generalstasnderne og vare nasr-

mest liberale Aristokrater. Da Oranierne 1672
kom til Magten igen, saa det merkt ud for

Coccejanerne, en Rsekke Afssttelser begyndte,

saal. af den gl. Heidanus i Leiden (1676).

Broderlige Formaninger fra de nederrhinske
Synoder (1676—77) virkede dog, og det amster-

damske Kirkeraad bestemte, at det vilde vaelge

Praester uden Hensyn til Parti. Dog maatte
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«ndnu 1697 en kgl. Forordning tejle Liden-
skaberne. Siden blev det til vor Tid Praksis,

at Systematikeren ved Universiteterne skulde
vsere Voetianer, Eksegeten Coccejaner, Prak-
tikercn Lampeaner.

Coccejanerne dannede efterhaanden 3 Grup-
per: 1) de rene, uasketiske, groensche C. (op-

kaldt efter Teologen Groenewegen), der fastholdt

Coccejus's Typeologi; 2) dem, der optog Car-
tesius's Filosofi, hvortil horte de storste Navne,
Heidanus, Fr. Burman, der vesentlig forbedrede
C.s System, Alting, Braun, Wittich, Wittsius;

-3) den 3. Gruppe dannede de »Leydsche«, al-

vorlige eller frie C, der kirkelig fik sterst Be-
tydning, da de optog den praxis pietatis, som
udmserkede Vofits oprindelige Kreds, og frem-
drog det pietistiske bos Coccejus. Gennem
dem blev den tyske Pietisme paavirket. Det
vakte Kirkeliv i Nederlandene, Ostfriesland og
ved Nederrhin har bevaeget sig i deres cocce-

janske Former til vore Dage. De brad sig ikke
om Mesterens spidsfindige Typeologi, men velom
nans bibelfaste, historiske og personlige Teologi.

Skriftteologer som Vitringa og Lampe horte til

denne Gruppe (W. Gass, Gesch. der protest.

Dogmatik, Berlin 1857, II, 253 f.; L. Diestel,

Studien zur Fdderaltheol. i Zeitschr. f. deutsche
Theol. 1865; A. Ritschl, Gesch. des Pietismus,

Bonn 1880, I, 130 f.). J. O. A.

Cochem, Martin fra, blev fodt o. 1630 i

Cochem ved Mosel og blev tidlig optagen i

Capuciner-Ordenen. > Pater C.«, som han ssed-

vanlig kaldtes, skrev fl. Opbyggelsesskrifter,

der en Tidlang laestes meget, og som endnu
optrykkes (>Der grosse Myrrhengarten des bit-

terer! Letdens<, >Das kleine Myrrhengartlein<,
>Goldener Himmelschlussel<, >Auslegung der
heil. Messe< osv.). Han dode 10. Sept. 1712
i Waghausel ved Bruchsal.
Cochlaeus, Johannes, rom.-kat. Teolog, hed

egentlig Dobneck. Han blev fedt 1479 i Wendel-
stein, i Nserh. af Schwabach ; hans Fodeby horte

da til Markgrevskabet Brandenburg-Kulmbach.
Han var en Bondeson, der ferst sent kom til

Studieme. 1 en Alder af henved 20 Aar gik

han til Nurnberg, hvortil Wiltbald Pirkheimers
Fader havde indkaldt Humanisten Heinrich
Grieninger som Lserer i Poetik, og 1504 kom
han til Universitetet i K61n. Der lserte han
Ulrich af Hutten, Crotus Rubianus og Karl
af Miltitz at kende, og d£r sndrede han sit

Navn, idet han som Wendelsteiner (efter cochlea,

en Snegl, Vindeltrappe) kaldte sig Cochlaeus.

Efter at have taget Magistergraden blev han
(1510) Lferer ved St. Sebaldus i NOrnberg, og

fl. Skoleboger (en lat. Grammatik, en Laerebog

i Figuralsang og en Udgave af Pomponius Me-
las Korografi, der indferte Geografien i Mellem-
skolerne) viste hans Dygtighed som Lsrer.
1515 fulgte han 3 af Wilibald Pirkheimers
unge Skegtninger paa en 4aarig Rejse til Ita-

lien, hvor han forst tog Ophold i Bologna.

Her skrev han (1516) Skriftet: Septem querela

in Justinianum Imperalorem ad Max Imp., i

hvilket han som Tysker og Humanist udtalte

sit Had til Romerretten. For at have bedre
Udsigt til at faa en Praebende forsemte han
dog ikke de teol. Studier, men laeste Skriften

og Kirkefcedrene, og med kort Forberedelse
tog han (28. Marts 1517) den teol. Doktorgrad

Kiike-Leksiion for Norden. I.

i Ferrara. Kort efter rejste han til Rom,
hvor han fortsatte det i Bologna paabegyndte
Studium af Kirkeretten, og samtidig segte han
at uddanne sig til Taler. Her modtog han
ogsaa Prestevielsen, og derpaa fik han Dekana-
tet ved Vor Frue Kirke i Frankfurt am Main.
1519 rejste han hjem for at overtage det, og
paa Vejen til Frankfurt kom han i Berering
med den reformatoriske Bevtegelse, hvis Belger

allerede da gik hejt Hvor liden Forstaaelse,

han havde for denne, kan man se af det Brev,

han 1519 skrev til Luther med Ben om >at

gengive Videnskaberne, Religionen og Sam-
fundet den tabte Ro<. Han var endnu vesent-
lig Humanist, og som saadan havde han en
vis Sympati for Luther, men 1520 stillede han
sin Person og sin Pen til Luthers Modstan-
deres Tjeneste. Ved Aleanders (S. 49 f.) Protek-
tipn kom han med til Worms, hvor han spillede

en vis Rolle, maaske dog en starre i sine egne
Tanker end i Virkeligheden. Hans Optrseden
der vakte Mistillid til alle Sider, men da han
mserkede det, voksede hans Uvilje mod Luther
og hans Venner. For at naere Harmen mod
Luther sendte han Aleander Uddrag af Luthers
Skrifter og raadede til, at Paven skulde lukke
Wittenberger-Universitetet for at standse Ref.s

Udbredelse. Samtidig sogte han at gere den
rom. K.s Ledere i Tyskland, ja endog Leo X,
opmserksomme paa, hvilken udmterket Hjselp

de vilde have i ham selv, som havde stillet

baade sit Rygte og sit Liv i Vove for K.s Skyld.

I Rom modtog man hans Tilbud med stor

Kolighed og nejedes med at love ham Under-
stottelse, naar der kom flere Penge i Pavens Kasse.

1522 aabnede han, med et Skrift »om Sakra-
menternes Naade<, en Polemik mod Luther;
den var grovere end det groveste af den sam-
tidige Polemik. Naeste Aar var han atter i

Rom for at raade til Mildhed over for »det stak-

kels forforte Folk«, men til Strenghed over for

Fyrster og Biskopper. 1524 fulgte han med Kard.
Caropeggi til Rigsdagen i NOrnberg og sencre
til Stuttgart og Regensburg. Derpaa skiltes

han fra Kardinal-Legaten og rejste til Vest-

Tyskland. I Mainz tog han Del i en Sammen
komst af Teologer, der dreftede, hvorledes man
bedst kunde skride ind mod Luther, men i

Frankfurt kunde han ikke leenger vrere. 1525
maatte han forlade Byen. Han fik da et

Kannikedomme i Mainz, og 1526 var han paa
Rigsdagen i Speier. I de felgende Aar fulgte

han Luthers Skrifter og Skridt med den mest
hensynslase Polemik. De jydske Biskopper,
der havde ondt ved at hsevde sig over for

Hans Tausen, sendte fra Viborg (19. Maj 1527)
ham (og Eck) en Anmodning om at komme til

Danmark for at stette den gl. K. med sin Lcerd-

dom. Han havde nok Lyst til at blive >en
anden Ansgarc, men Erasmus fraraadede ham
at folge Opfordringen af Hensyn til >den lange

Rejse, det raa Folk og den naere Vinter*. 1530
var han i Augsburg, men det var Eck, ikke
ham, der blev Hovedforfatteren til den rom.-
kat. Gendrivelse (se Art. Confutatio). Det
harmede ham imidlertid dybt, at han maatte
trade tilbage for andre, men han blev ikke

kolnet i sin polemiske Iver. Han synes endnu
dengang at have vaeret tilbejelig til at give

efter m. H. til Kravene om Nadver under begge

34

Digitized byGoogle



530 Cochlaeus — Codex.

Skikkelser og Praesternes jEgteskab; men han
indsaa, at det vilde komme til en Spaltning, og

han trestede sig med, at en frisk og glad Krig

maaske vilde vcere bedre end en usikker Skin-

fred. Han sendte hele Ladninger af sine pole-

miske Arbejder til Skotland, England og Ita-

lien og var utrcettelig i sine Bagvaskelser af

Ref. ; og hans Angreb begyndte nu ogsaa at

rette sig mod Melanchthon, og selv den drama-
tiske Form forsmaaede han ikke. Hertug
Georg af Sachsen sktenkede ham et Kannike-

dorame i Dresden, men der vilde man ikke

vide af ham at sige, naar han ikke vilde love

at lade vrere med at skrive mod Luther. Da
Hertug Georg dede 1539, beskyldte C. Luther-

anerne for at have forgiftet denne ivrig rom.-

kat. Fyrste, men samtidig foreslog han, at man
skulde soge at standse Ref.s Sejrslab ved at

indremme Lsgmandskalken og Presteegte-

skabet. Man herte ikke paa hans Forslag,

men da han maatte forlade Dresden, fik han
et Kanonikat i Breslau (1539). I den felgende

Tid var han med ved Samtaleme i Hagenau,
Worms og Regensburg, men til Trient blev

han ikke kaldet Han dode i Breslau 10. Jan.

1552 og ligger begravet i Byens Domkirke.
Efter Luthers Ded skrev han (1549) sit mest
kendte Skrift : Commentaria de actis et scriptis

Martini Lutheri; denne Bog, der var paa-

begyndt allerede 1534, viser hans Mangel paa
Sandhedskserlighed, hans Lyst til at gore sig

selv til Hovedpersonen ved alle Lejligheder og

hans gledende Had til Ref. Luther bliver her

skildret som Fsedrelandets og Kristendommens
Morder, og Ref. skyldes efter hans Mening
for en vresentlig Del Augustineren Luthers
Misundelse over for Dominikanerne. Flere af

hans Skrifter kom paa Index, paa Grund af

de for Rom ubehagelige Indiskretioner, de
indeholdt, og fordi Forf. satte sit Haab til et

frit Koncilium; i Portugal forbad Inkvisitionen

endog hans Biografi af Luther (M. Spahn, J.

C, Berlin 1898). Fr. N.

Cock, Hendrik de, hollandsk Prast, blev

fodt i Wildervank 1801. Gennem den Under-
visning, han fik af Menighedens >Catechiseer-

meester< vaktes hans Misneje med den da
raadende rationalistiske Aandsretning. Han
studerede i Groeningen, blev 1823 teol. Kand.

og Aaret efter Prsest, ferst i Eppenhuizen,
senere i Nordlaaren og Ulrum, hvor han var
Hofstede de Groots Efterfelger. Ved Leesningen

af Calvins Institutio (S. 457) og den fromme
Baron van Zuijlen van Nijevelts Skrift om den
ref. Loere vaktes hans Kserlighed til den gl.

ref. Ortodoksi. Den belgiske Revolution og
Koleraen stemte ham yderligere til Alvor, og
han skrev en »alvorlig og hjertelig Tiltale«

til sine Landsmsend for at vaekke dem op af

deres aandelige Dvale. Senere udgav han Lsere-

regelen fra Dordrecht med en Fortale, hvori

han klagede over, at >na?sten hele den ref. K.

nu var bleven remonstrantisk*. Samtidig (1833)
begyndte han at debe Bern fra andre Sogne, og
de nye Psalmer bleve ikke mere sungne i Ulrum,
men kun Psalmer fra det gl. T. Presterne klagede
over ham, og i Dec. 1833 blev han suspenderet,

>fordi han havde gjort sig skyldig i strafbare

Forntermelser og ka?rlighedslos Fordommelse«
af 2 agtveerdige Prsster, og fordi han havde

vakt Forvirring ved at debe Bern fra andre
Sogne. Han appellerede fra >Klassen< til Pro-
vinsen Groeningens Kirkestyrelse, men i Maj
1834 demte denne ham til Afstettelse og
Udredelse af Sagens Omkostninger. Synoden,
den hejeste Instans, var noget mildere, idet

den gav ham et halvt Aars Bettenkningstid

;

men hvis han ikke i det holdt sig neje til de
kirkl. Regler, skulde han afsrettes. Da han og
en anden Pnest (H. P. Scholte fra Doveren),
trods alle Advarsler, holdt gudelige Forsam-
linger, bleve de fsengslede. I Fsngslet lseste

de C. John Knox's Levned, og derved blev
han end mere opmuntret til at lide for Sand-
heden. Rundt om i Holland begyndte der nu
at danne sig smaa >Menigheder under KorseU,
der vilde blive staaende ved den ref. Ortodoksi,
og 1836 blev det ferste Skridt til en Organisa-
tion af disse gjort paa et Mode i Amsterdam,
hvor de tilstedevserende udtalte, at alle >Ar
tiklerne i Trosbekendelsen, Katekismen og Dor-
drechter-Synodens Lsreregeler i alt stemmede
med Guds Ord<. Den hollandske Statsmand,
Groen van Prinsterer, forsvarede de >Menig-
heder under Korset<, der vare udtraadte af
den af Staten understettede K. 1839 fik da
C. Anerkendelse for den Menighed, han havde
samlet i Groeningen, og et kongeligt Reskript
af 9. Jan. 1841 gav Regler for Ordningen af
>den kristclig ref. K.<, der blev stillet lige med
de evrige Kirkesamfund, men uden Tilskud fra

Statskassen. Allerede da var det gode Forhold
mellem de C. og Scholte forstyrret; paa en
Synode i Amsterdam, havde de C.s Venner
opsagt Scholtes Tilhsengerc Huldskab og Tro-
skab. Striden drejede sig dels om de Krav i

Retning af Bekendelser, der skulde stilles til

Nadvergesterne, dels om Brugen af ustuderede
Msend til Ordets Forkyndelse. De C. dede 14.

Nov. 1842 (H. de Cock, H. de C, eerste af-

gescheiden predikant in Nederland I— II, Kam-
pen 1860; Fr. Nielsen, Statsk. og Frik., Kbhvn
1883, 130 f.). Fr. N.
Codde, van der. Bredrene Jan, Adriaen

og Gilbert v. d. C. samlede efter Dordrechter-
Synoden en Del af de forfulgte Arminianere til

Konventikler i Warmond i Na»rh. af Leiden.
Saaledes opstod Collegianterne (se d. Art.).

Codde, Pieter, rom.-kat Biskop i Holland,
havde fra 1688, med Titlen >£)rkebiskop af
Sabaste<, styret Bispedemmet Utrecht. Jesul-
terne hadede ham paa Grund af hans Jansen-
isme og klagede over ham i Rom; og 1702
stsevnede Clemens VII ham til Rom og ud-
nsevnte hans personlige Modstander, Theodor
de Cock, til pavelig Vikar for Utrecht. Dom-
kapitlet vilde imidlertid ikke finde sig heri,

og den hollandske Regering forlangte, at P. C.
skulde vende tilbage. Rom gav efter, men af-

satte tillige P. C. som Biskop (1703). Han
dede 1710.

Codex. Ordet betyder egentlig en Tra?-

stamme, en Tneblok, og da de gamle skrev
paa Trsetavler, overtrukne med Voks, blev
C. Betegnelsen for en af saadanne Tneblade
sammensat Bog. Ogsaa Papyrus sammenlagdes
undertiden i Bogform, men som Regel bleve
Papyrus-Haandskrifterne sammenrullede, og
forst med Pergamentet blev Bogformen almin-
delig; nu betegnes sa'dvanlig kun Pergament-
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haandskrifter og de senere Papirhaandskrlfter

i Bogform med Navnet C. I Almindelighed
sammenlagdes Pergamentet og senere Papiret

i 4 Dobbeltblade (quaterniones), svarende til

ore Trykark, dog ogsaa i Quinterner (B og 2)
og senere i Sexterner; codices Andes baade i

Folio (N, A, C), i Kvart (B og D) og senere i

mindre Format. Kolumnerne, som tidligere

vare en simpel Folge af, at Papyrusrullerne
vare sammenlimede af Blade omtrent paa
Starrelse med vort Brevpapir, gik i Be-
gyndelsen fra disse over i Pergamenthaand-
skrifterne, hvor de enkelte Sider bleve delte

i 3 (B) eller 4 (N) Kolumner (eflldtc), senere
ogsaa i 2 (A, F, G, L), indtil man endelig

skrev over hele Siden (C, E, H, K osv.).

De egentlige Pragthaandskrifter, Purpurhaand-
skrifter (N og 2), den gotiske codex Argen-
teus osv. tweffe vi ferst efter Aar 500. Om
Haandskrifternes Antal og Forandringer m. H.
til Materiale, Skrift, Interpunktion og Akcen-
tuation se Art. Bibeltekst. — Haandskrifter, som
kun indeholde den gra;ske Tekst, kaldes codices

puri, indeholde de tillige Kommentar, Skolier

eller Overssettelse : codices mixti, med en en-

kelt Overssettelse : codices bilingues, og for saa

vidt denne er paa Latin: grceco-latini. Over-
stettelsen staar enten i en Kolumne for sig

selv eller er fojet til i Marginen eller i en
Linie over den gr. Tekst (cum versione inter-

lineari). Codices rescripti eller Palimpsester
ere saadanne, som oprindelig have vseret be-

nyttede til den hi. Skrift, men hvor den op-

rindelige Skrift af Sparsommeligheds Hensyn
senere er blevet vasket af eller delvis raderet
ud for at give Plads for en ny Afskrift af
andre Vserker. Siden Wetsteins Tid er det
blevet almindeligt at bensevne Uncialhaand-
skrifterne eller Majusklerne med de store Bog-
staver fra det lat. og gr. Alfabet, enkelte ogsaa
med de hebr., Minusklerne med arabiske Tal,

hvorimod de smaa latinske Bogstaver bruges
for Haandskrifterne til den a?ldste latinske Over-
ssettelse. Da imidlertid N. T.s Skrifter falde

i 4 Klasser: Evangelierne, Ap. Gern. og de
kat. Breve, de paulinske Breve og Johannes's
Aabenbaring, har man ved hver Klasse begyndt
forfra med Alfabetet og Tallene, hvorved samme
Bogstav eller Tal kan komme til at betegne
forskellige Haandskrifter (E er for Evang. et

Haandskrift i Basel fra 8. Aarh., for Ap. G.
den saakaldte codex Laudianus fra 6. Aarh. i

Oxford, for Pauli Breve codex Sangermanen-
sis fra 9. Aarh. i St. Petersborg); og omvendt
kan et og samme Haandskrift have forskellig

Bensevnclse til de forskellige Dele af N. T.

(cod. Florentinus fra 1331 har Nr. 367 for

Evang., 146 for Ap. G., 182 for Paulus, 23 for

Aabenb.). Undertiden ere de seldre Manu-
skripter i Tidens Lob blevne rettede fl. Gange.
Korrekturerne betegnes da ved smaa latinske

Bogst., arab. Tal eller Stjcrner (J*,, Kb, H\ D*»).

Af de mere bekendte Haandskrifter skal her
kortelig omtales folgende: cod. Sinaiticus ({<)

og cod. Vaticanus (B), begge fra 4. Aarh. ; den
forste omfatter hele Biblen og desuden Hermas's
Hyrde og Barnabas's Brev, den anden mangier
Slutningen af N. T. fra Hebr. 9, 15, 1 og 2

Tim., Tit., Filemon, Apok. Ogsaa cod. Alexan-
drinus (A) indeholder hele Biblen og desuden

1 og 2 Clemens-Brev, dog mangier en stor

Del af Mt., noget af Joh. og 2 Kor. ; den er sikkert

fra 5. Aarh. Cod. Ephraemi Syri rescriptus

(C) er en Palimpsest fra 5. Aarh., der, foruden
Stykker af G. T., indeholder */

8 af N. T.; senere
er Pergamentet blevet benyttet til en Afskrift

af Afrem Syrers Skrifter, efter hvem den har
faaet sit Navn. Cod. D er Navnet paa 2 gr.-

lat. stikometriske Haandskrifter fra 6. Aarh.,
som begge have tilhort Th. Beza, det ene,

Cantabrigiensis (Andes i Cambridge), er til

Evangelierne og Ap. G., det andet, Claramon-
tanus (Beza Ak det nemlig fra et Kloster i

Clermont), til de paulinske Breve og Hebr.-
brevet. Nsermere om de her uarvnte Haand-
skrifter — se vedkommende Specialartikler.

Endnu kan naevnes P og Q (Guelpherbytanus
I og II), Palimpsester til Stykker af Evange-
lierne fra 6. og 5. Aarh., begge horende til

Wolfenbutteler-Isidorus-Haandskriftet ; L fra

o. 800 til Evangelierne, hvis Tekst er meget
besltegtet med B og Jt. A (Sangallensis) til de
4 Evang. fra St. Gallen, 9. Aarh., med lat.

Overs, mellem Linierne. Fra samme Kloster

og samme Tid er G (Boernerianus, efter en
tidligere Ejermand) til de paulinske Breve, hvor-

efter F er afskrevet. Til Pauli Breve kan ogsaa
neevnes H fra o. 500, til Ap. G. den ovenfor
omtalte E (Laudianus, efter iErkebiskop Laud
af Canterbury), en gr.-lat. codex fra Sardinien

o. 600. Af Minusklerne skal her blot anfores

cod. Colbertinus i Paris fra 11. Aarh., Nr. 33
til Ev., Nr. 13 til Ap. G. og de kat. Breve, Nr.

17 til de paul. Breve. M. H. til de enkelte

Haandskrifter se H. V. Sthyr, Den nytestl.

Texts Hist. 47 f. og Gregorys Prolegomena til

Teschendorf's Nov. Test. Grace, ed. VIII crit.

maj. Sch. P.

Codex argentens er et kostbart med Pur-
pur og Solv udstyret Haandskrift fra 6. Aarh.,

som indeholder Fragmenter af UlAla's gotiske

Overs, til Mt., Joh., Luk., Mk. Rimeligvis

stammer Manuskriptet fra Norditalien; det

fandtes i 16. Aarh. i Verden, kom senere til

Prag og blev af Svenskerne 1648 som Krigs-

bytte fort til Stockholm og skaenket Dronning
Kristine eller hendes Bibliotekar Isaak Voss.

Med denne blev det 1655 bragt til Holland,

blev 1662 kobt af Grev Magnus Gabriel de
la Gardie og skaenket til Upsala Universitet.

Andreas Uppstrom udgav disse Fragmenter
1854, og 1857 10 Blade af samme C, som vare

blevne stjaalne mange Aar for, men af ved-

kommende paa Dedslejet igen leverede til-

bage. Sch. P.

Codex Bezae, se S. 288.

Coimbra, seldgammel portngisisk Stad og
Bispessede, er navnlig bekendt ved sit Universi-

tet, der 1307 blev flyttet hertil fra Lissabon. I

Byens Clara-Kloster er Portugals forste Konge
begraven; i Augustiner-Klostrets Kirke Andes
andre Kongegrave.

Coke, Thomas, fedt i Wales 1754, studerede

i Oxford og blev Praest i den eng. Statsk. i

Naerh. af Dublin. John Wesley Ak stor Ind-

flydelse paa den energiske og kundskabsrige

unge Praest, og 1784 beslnttede Metodisternes

Konferens at sende C. og 2 Laegpraedikanter

over Atlanterhavet, for at de sknlde tage sig

af de metodistiske Selskaber i Nord-Amcrika,

34*
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532 Coke — Colenso.

der ved Frihedskrigen vare blevne Faar uden
Hyrder. I Aug. 1784 skrev C. til John Wesley:
• Magten til at ordinere andre burde jeg mod-
tage af Dem, derved at De lagde Hsenderne
paa mig<. C. vidste, at man i Amerika enskede
at faa en Mand, der af John Wesley havde
faaet overdraget Tilsyn (superintendency) med
de metodistiske Kredse derovre, og han enskede
at vaere en saadan > Superintendent*. John
Wesley, der var overbevist om, at han selv havde
samrae Ret til at ordinere Preester, som de
eng. Biskopper, indviede i al Stilhed i Sept.

1786, i et Sovekammer i Bristol, T. C. og 2

Laegpredikanter. Disse bleve ved Wesleys
Haandspaalacggclse viede til Prtester, men efter

Wesleys Mening skulde Indvielsen af T. C. be-

tyde, at denne gik til Amerika som hans
Reprasentant, med Ret til, paa hans Vegne,
at vaere >Superintendent< for de metodistiske

>Selskaber<. T. C. opfattede imidlertid selv

Sagen saaledes, at han skulde vsere de ameri-

kanske Metodisters >Biskop<. Senere henvendte
han sig til den episkopale Biskop i Pennsyl-

vanien og foreslog ham en Forening mellem
den episkopale K. de> og Metodisterne, mod
at han selv blev godkendt som Metodisternes

Biskop; og han lovede endog, at han vilde

vende tilbage til den episkopale K., hvis han
kunde blive Biskop i 0stindien. Ved T. C.

blev den biskoppelig-metodistiske K. i Nord-
Amerika grundlagt, og den viede >Superinten-

dentenc alle sine Kraefter. Han var navnlig

virksom for Missionen. 3. Maj 1814 dode han
paa en Rejse til Ceylon. Hans Lig blev ned-

saenket i Havet, men i New Chapel er der, i

Naerhedcn af Mindesmaerkerne for Bredrene
Wesley, indsat en Mindetavle, der fortteller

om T. C.s Fortjenester.

Colani, Timothee, fr. Teolog af den libcrale

Skole, f. 1824 i Leme, blev 1851 Praest i Strass-

bourg og udgav 1850—69 Revue de thiologie.

1861 blev han Prof, i fr. Lit. ved det protest.

Seminarium, 1864 Prof, i prakt. Teol. Hans
Ansaettelse i disse Stillinger vakte stor Uvilje

i de ortodokse Kredse, og for at organiserc

det liberate Parti i Alsace blev der allerede

1861 dannet en Union protestante libirale, i

hvilken C. var Sjaelen. 1870 nedlagde han sit

Embede og gik til Frankrig, hvor han, navn-
lig paa Generalsynoden 1872, var Forer for

den liberate Retning indenfor den fr.-ref. K.

Hans Hovedvaerk er >Jesus-Christ et les croyan-
ces messianiques de son temps' (Paris 1864).

Han dode i Sept. 1888 i Grindelwald i Schweiz.
Colbert de Croissy, Biskop af Montpellier,

var en af de 4 Biskopper, der 1717 modsatte
sig Konstitutionen Unigenitus og appellerede

fra Paven til et almindeligt Koncilium. Se
Art. Unigenitus.

Colenso, John William, eng. Biskop, f. 24.

Jan. 1814 i St. Austell i Cornwall, udviklede
fra sin tidligste Ungdom sin stterke Vilje ved
at ktempe med trange Kaar. Efter at han
havde vaeret Sizar i St. John College i Cam-
bridge, blev han 1837 Fellow, arbejdede 1842—46
som Tutor og udgav meget brugte matemat.
Laerebeger; derpaa giftede han sig og fik et

Kald i Forncett St. Mary i Norfolk, hvor han
baade som Priest og Laerer nod stor Anseelse.

1853 udgav han sine Village Sermons, tilegnede

Vennen Fr. D. Maurice; allerede disse baere

Spor af hans liberale Teol. S. A. modtog han
Tilbudet om Bispestolen i Natal, forlod Eng-
land og kastede sig med hele sin Iver ind i

det omfattende Missions- og Oplysningsarbejde.
som hans Embede kraevede. Isasr i de ferste

Aar gjorde han et forbavsende Arbejde for

Zuluerne. Han oversatte Common Prayer Book.
Dele af G. T. og N. T., skrev en Grammatik
og et Leksikon i Zulu, udgav Laeseprever i

dette Sprog, Laerebeger for Zuluerne i Engelsk,
Geografi, Historie osv., og en Del af disse

Beger tryktes under hans Vejledning af ind-
fedte, isaer ved en ung Zulu, som C. selv havde
taget fra hans Kraal som Vild. — Allerede tidlig

havde C. vakt Forargelse ved staerkt at freru-

haeve Paulus's Missionspraksis: at stille Evange-
lisationen i neje Forhold til de forhaanden-
vajrende aandelige Forhold, og isaer ved at

modsaette sig Fordringerne om, at de om-
vendte Vilde skulde opgive Polygamiet, naar de
allerede far deres Daab havde flere Hustruer;
han mente nemlig, at Skilsmisserne paa Grund
af den forladte Stilling, der ventede Hustruerne
og Bomene, vilde vaere mere demoraliserende
end selve Polygamiet. Siden vakte hans viden-
skabelige, teol. Skrifter endnu starre Hanne
mod ham. 1861 udgav han sin Fortolkning
til Romerbrevet, der »var spaekket med Kaette-

rier fra forst til sidst< ; han bestred deri de
evige Helvedstraffe og angreb den eng. K.s
>Sakramentsystem«. 1862 begyndte han Ud-
givelsen af The Pentateuch and the Book of
Joshua, critically examined (fuldst. i 7 Bind
1863—79), der varslede om den moderne Kilde-
kritik. C. saetter nemlig den relig. Lovgivning
i 3. og 4. Mos. meget sent, anser 5. Mos. for
forfattet af Jeremja og identisk med den Lov,
der under Josia fandtes i Templet. En vild

Ophidselse baade i England og Afrika fulgte

efter disse Begers Fremkomst; selv Venner,
som Maurice, vendte ham Ryggen. Da C. under
et Ophold i Europa traadte i naert Forhold til

Kuenen i Leiden og oversatte hans >Pentateuk<,
blev Sagen ikke bedre. Biskop Gray af Cape-
town afsatte 1863 C. og lod hans Ekskommunika-
tion proklamere. C. appellerede til Kronen, og
Privy CouncilannuleredeRetsvirkningenafGrays
Fremfaerd. De to store Selskaber for the Pro-
pagation of the Gospel og for Promotion of Chr.
Knowlegde betragtede imidlertid C. som kanonisk
afsat og overdrog Bispen i Capetown deres
Pengeunderstettelse til Missionen i Natal. Man
advaredc de indfodte imod C. og segte at

losrive den undergivne Gejstlighed fra ham, og
en Modbiskop opfordrede ham til at vige Guds
Hus som den, der var overgivet Djaevelen. C.

forstod dog med Taalmod at haevde sig i sin

vanskelige Stilling og virkede med Kraft baade
paa sin Post og som Forfatter. Isaer lagde
hans ubejelige Energi, Uforfierdethed og Ret-
fterdighedsf0lel.se sig for Dagen i hans Op-
traeden mod Kolonisterne i Anledn. af Zulu-
krigen. Han rejste atter til England 1874 for

at kraeve Retfaerdighed mod de indfodte. Med
Iver sogte han at skaffe den afsatte Kong
Ketshwayo Oprejsning, og optaget af dette Ar-
bejde dode han i Bishopstown 20. Juni 1883.
Hans vaerdige Optraeden, hans Sandhedskter-
lighed, virksomme Barmhjertighed og hele
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Colenso — Coligny. 633

kraftfulde Arbejdsdygtighed ger ham til en
fremragende Skikkelse i vort Aarh.s engelske

Kirkehist. Hans Datter skrev (sammen med
Oberst Durnford) en History of the Zulu War
(1884) og The Ruin of Zululand (1884—85),
der yderligere belyser Kolonisternes Void mod
de stakkels indfodte (G. W. Cox, Life of Bi-

shop C. I— II, 2. Ed., London 1888). J. O. A.

Coleridge, Samuel Taylor, f. 1772, stude-

rede i Cambridge, som han forlod uden Eksa-
men, Ideerne fra den fr. Revolutions forste

Tid begejstrede ham, hvorimod han afskyede

det senere Rsedselsregimente. Efter at vaere

bleven gift 1795 levede han som Digter og
Journalist i Bristol; en Tid predikede han i

et unitarisk Kapel. Efter et Ophold i Tysk-
land 1798—99 boede han ligesom Southey,
der var gift med en Sester til hans Hustru,

og Wordsworth i Sedistriktet, hvorefter de tre

Digteres Retning blev opkaldt (Seskolen). Un-
der Sygdom forfaldt han, isa?r efter 1803, til

Nydelsc af Opium, og med nedbrudt Helbred
rejste han til Syden. Efter sin Hjemkomst
levede han i London, skilt fra sin Familie,

ernaerede sig ved journalistisk Virksomhed og
ved at holde Foredrag, udgav storre Digtnin-

ger og kastede sig tillige over Filosofien. Ved
sin store Belaesthcd og sit glimrende Konversa

-

tionslalent blev han Midtpunktet i literere

Kredse, men han var stadig ulykkelig og li-

dende. Forst fra 1816 kom han i en La?ges

Hus til Kra?fter; han fandt nu Hvile i den
kr. Tro og vendtc tilbage til Statsk. 1 den
sidste Del af sit Liv syslede han mest med
Filosofien og udgav aandfulde, men aforistiske

Skrifter: Aids to Reflection (1825), On the Con-
stitution of the Church and the State (1830).

Han dode 25. Juli 1834; senere bleve flere af

hans efterladte Skrifter udgivne.

C. havde et omfattende Kendskab til tysk

Poesi, Filos. og Teol., som gennem ham fandt

Indgang i England. Af Kant havde han lsert

at skelne mellem teoretisk og praktisk Erken-
delse, og denne sidste opfattede han med Ja-

cobi som rcligios Folclse og med Schelling

som intellektuel Anskuelse. Han haevdede, at

Krdm. forst vil rense Hjertet, dercfter ogsaa
forny Erkendelsen. Kirkelaeren behandlede
han i Schleicrmachers Aand. I et posthumt
Skrift. Confessions of an inquiring spirit (1840),

f remstiller han en Opfattelse af Skriftens In-

spiration, som minder meget om Lessing og
Herder. Han var sterre som Digter end som
Taenker, men hans filos. Skrifter fik Betyd-
ning ved deres vsekkende Indhold. Aids to

Reflection betegner et afgerende Brud med Ra-
tionalismen og indleder den Opblomstring af

Teol. og Kirkelivet i England, som foregik i

den anden Fjerdedel af vort Aarh. (J. Tulloch,

Movements of relig. Thought in Britain during
the 19th Century, London 1885, 6f.; H. D.

Traill, C. London 1884.) C. E. F.

Colet, John, Humanist, f. 1466 eller 67 i

London, studerede i Oxford, blev Magister og
rejste i Frankrig og ltalien. Efter sin Hjem-
komst blev han Praest, tog Ophold i Oxford
og laeste over Romerbrevet. 1505 blev han
Domprovst ved St. Pauls i London ; han grun-
dede St. Pauls Skole. Da han var stemt for

kirkel. Reformer, blev han beskyldt for Kset-

teri, men iErkebiskop Warham afviste Ankla-
gen. Ved sin Ded 1519 efterlod han mange
Skrifter, som senere ere trykte. En af Eras-

mus skreven Skildring af hans Liv er D. G.

paany udg., sidst af J. H. Lupton 1883 (F.

Seebohm, The Oxford Reformers, London
1869, 95 f.). C. E. F.

Colette fra Corbie, Helgeninde, f. 1380, var
en jEtling af Familien Boilet i Corbie i Picar-

diet. Efter 1406 begyndte hun at virke for at

bringe Fransiskanere og Clarisser tilbage til den
strenge Observans (se d. Art). Hun havde, som
Frans fra Assisi, stor Kaerlighed til Dyrene og
gik ofte ud med et Lam, der endog fulgte

hende i Messen. Pavehoffet i Avignon betrag-

tede hende som et Orakel, og man fortalte i

de fromme Kredse, at Kristus selv havde rakt

hende Nadveren en Dag, da hendes Skrifte-

fader havde glemt at gere det. Hun nserede

saa stor Uvilje over for Englaenderne, at hun
ikke vilde reformere et eneste Kloster i den
Del af Frankrig, der da var i deres Magt. Hun
dode i Gand 6. Marts 1447. Sixtus IV gav
hende Plads blaudt de salige, Pius VII helgen-

kronede hende 3. Marts 1807 (Sellier, Vie de
sainte C, reTormatrice des trois ordrcs du St.

Francois I— 11, Amiens 1853).

Coligny, gammel fr. Adelssltegt, hvis navn-
kundigste Medlem er Frankrigs Admiral Gas-
pard de C, f. 1517. Hans haederfulde poli-

tiske Lebebane skal ikke her berores, men
kun hans Deltagelse i Frankrigs store Religions-

kamp. Da C. 1559 var kommen tilbage til

Faedrelandet efter 2aarigt spansk Fangenskab,
havde han ligesom sine Brodre lesrevet sig fra

den rom.-kat. Kirke, overbevist om dens Vild-

farelser. Hcngivenhed for Kongen, Henrik II,

holdt ham dog tilbage fra straks at lade det

komme til offentligt Brud. Men naeppe var

Kongen dod (1559), for han stillede sig som
Hugenotternes Ferer og fik nu sin gamle
Fjende Frans af Guise til sin heftigste Mod-
stander. Ved Blodbadet i Vassy 1562, der

var et Brud paa den Religionsfrihed, der var

sikret Hugcnotterne. gav Guise Signalet til

en 30aarig Religionskamp i Frankrig. Da Guise

1563 faldt for en hugenottisk Snigmorders
Haand, bestraebte man sig forgseves for at

knytte nogen Mistanke om Delagtighed i denne
Udaad til C.s Navn. For C. blev de folgendc

Aar blot yderligere Tnengselstid ; men han
holdt Modet oppe og hsevdede Evangeliets gode

Sag. 1570 opnaaedes vel nogle Begunstigelser

for Hugenotterne, og C. syntes en Tid at faa

stor Indflydelse hos Kong Carl IX som dennes
politiske Raadgiver. Men Enkedronningen, Ka-
tarina af Medici, knyttede sig nu naermere til

Guiserne og saa i C. sin og Frankrigs far-

ligste Fjende. Et af hende anstiftet snigmor-
derisk Forseg mod C. mislykkedes, og hun
rastede nu ikke, for hun fik Kongen til at

indvillige i et almindeligt Blodbad paa Huge-
notterne. C. faldt som et af Bartholomseus-

nattens (S. 226) forste Ofre, 24. Avg. 1572.

Han blev drebt i sit Sovevaerelse, Liget mis-

handlet og derefter kastet ud af Vinduet; der-

med var Signalet givet til de folgende, raed-

selsfulde Myrderier. Liget blev senere slaebt

gennem Paris's Gader og gjort til Genstand for

den utroligste Raahed, inden det blev ophaengt
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i Galgen. En fanatisk Kvinde flk saaledes sin

HsBvnterst stillet ved at rydde en af Frankrigs
ledleste og mest trofaste Sonner af Vejen (J.

Delaborde, G. de C. I—III, Paris 1879—82; E.

Bersier, C. avant les guerres de la religion,

Paris 1883). A. J.

Collatto er i Kirkeretten Betegnelse for Over-
dragelse af et kirkcligt Embede. Se Kollats.

Collegia philobiblica, se Art. A. H. Francke
og Pietisme.

Collegia pietatis, gudelige Forsamlinger, se

Art. Pietisme og Spener.
Collegia pontificia (nationalia) ere en Slags

klosterlige Anstalter, der uddanne vordende
romersk-katolske Praester, som navnlig skulle

have den Opgave at genvinde deres Landsmamd
for Romerkirken. Pave Gregor XIII var isser

ivrig for Oprettelsen af saadanne c. p. Se
nedenfor om de vigtigste af disse Kollegier.

Collegialsystem, se Kollegialsystem.

CollegianterellerRhynsburgere erNavnet
paa et armiuiansk Parti indenfor den neder-
landsk-reformerte Kirke. Da Arminianerne efter

Dordrechter-Synoden bleve undertrykte, saa at

de hverken kunde holde offentlig Gudstjeneste
eller have faste Praester, samledes nogle bibel-

faste Laegmsend, med Brodrene Jan, Adriaen og
Gilbert van der Codde (se S. 530) i Spidsen, til

gudelige Forsamlinger i Warmond i Nserh. af
Leiden. De kom sammen hver Maaned paa
den forste Sondag efter Nymaane i et Privat-

hus. En af dem laeste da et Stykke af N. T.;

derpaa holdt en anden en Ban, og hvis

nogen folte sig grebet af Aanden, knyttede denne
en Tale til Bonnen. Stundum optraadte der
fi. saadanne profetiske Talere. I Begyndelsen
talte disse Lsegmaend kun, fordi de ikke havde
Pnester ; siden vilde de ikke have Praester med
til deres Mader, men bortviste nogle armini-
anske Praester, der i al Hemmelighed tilbod

dem deres Tjeneste. Dette forte til et Brud med
de evrige Arminianere. Da van der Codde'rnes
Tilhaengere senere flyttede fra Warmond til

Rhynsburg, flk de Navnet >Rhynsburgere<

;

man kaldte dem ogsaa C. efter deres gudelige
Forsamlinger (collegia). Da de efter Maurits
af Oraniens Dad (1625) flk blidcre Kaar, ud-
bredte de sig en Del i Holland og Vriesland.
Deres Arminiauisrae viste sig navnlig i deres
Forkastelse af den calvinske Praedestinations-

laere, og i Tidens Lob indferte de enkelte

oldkirkl. Skikke, som Daab ved Neddykkelse.
De forkastede Krigstjeneste, vilde ikke over-

tage Embeder i Stat eller Borgersamfund og
ikke godkende nogen bestemt Trosbekendeise.
I den forste Halvdel af det 19. Aarh. ere C.s
Menigheder forsvundne.
>• Collegium Anglicanum (det eng. Kolle-
ginm) stammer fra et Hus for eng. Pilegrimme,
der blev indrettet af den angelsachsiske Kong
Ina (688—726). 1362 blev Kong Inas Hus om- i

dannet til et hospitium (Herberg), der blev styret

af en vis John Shepherd og hans Hustru. Kon-
gen af England var dette Huses Patron, og han

'

udnaevnte dets Rektor. I Kollegiets Arkiver
gemmes Fortegnelser over de eng. Pilegrimme,

|

der Aar for Aar besegte St. Peters Stad. Efter
Henrik VIII s Brud med Rom mindskedes Tallet

paa Pilegrimmene, og under Elisabet standsede
Englaendernes Roma-Rejser. Det eng. hospitium

var derfor i fl. Aar kun Bolig for en eng. Bi-
skop og nogle rom.-kat. Englaendere, der havde
maattet flygte fra deres Faedreland. 1578 om-
dannede Gregor XIII det eng. Herberg til et
eng. Kollegium til Brug for de Englaendere,
som vedbleve at staa i Forbindelse med Rom.
I de 2 folgende Hundredaar udsendte Kollegiet
en stor Maengde Praester, der i England skulde
missionere for Rom, og mange af disse bleve
Martyrer for deres relig. Overbevisning. Man
viser cndnu det Sted, hvor Filippo Neri daglig
stod og hilsede det eng. Kollegiums Foster -

sanner med: Salvete (lores martgrum! Under
Urolighederne i Rom efter Franskmaendenes
Indmarsch blev C. A. plyndret, og det stod
ubeboet, indtil det 1818 blev aabnet igen med
Kard. Consalvi som Protektor og Dr. Grad-
well som Rektor. Den maerkeligste af de unge
Englaendere, der flk Bolig i det genoprettede
eng. Kollegium, var Nicholas Wiseman, den
senere eng. Kardinal-^rkebiskop af Westmin-
ster, som var Kollegiets Rektor 1828—40. Se
W. Ward, The life and times of Card. Wise-
man (London 1897) I, 12 f. Fr. N.
Collegium Belgicum (det belg. Kolle-

gium) indrettedes 1844 i Rom ved Tilskud
fra Belgiens Biskopper, navnlig paa Kardinal-
iErkebiskop Sterckx af Malines's Tilskyndel se.

Det har sin Bolig i et Kloster paa Kvirinalet
ved Kirken SS. Gioacchino ed Anna.
Collegium Germanicum (eller rettere Ger-

manico-Hungaricum) eren rom. Dannelses-
anstalt for tyske og ungarske Praster. Tanken
til dette Kollegiums Oprettelse udgik fra Kard.
Giovanni Morone og Ignacio Lovola, og ved e n
Bulle af 31. Aug. 1552 gav Pave Julius III TII-
ladelse til dets Indretning og overdrog Jesu-
iterne Undervisningen af dets unge Beboere.
Loyola var meget ivrig for Oprettelsen af C.
G., der skulde modarbejde Ref. i Tyskland, og
han affattede dets forste Statuter. Kollegiets
ferste Rektor var Andreas Frusius. Inden Ud-
gangen af 1 552 havde det 25 Eleven og i Lobet
af 1553 steg Tallet paa dets Fostersonner til 52.
Der oprandt dog snart trange Tider for C. G.,

og ferst under Gregor XIII bleve Udsigter ne
for detsTrivsel lysere. Denne Pave udstedte
1573 en Bulle, der bestemte, at 100 Ynglinger
fra forskl. Egne af Tyskland i C. G. skulde
undervises baade i Filos. og Teol.; og det gl.

Abbedi St. Saba, der ejede store Jordegodser,
Indtaegteme ved Uddelingen af Kardinalhattene
samt et aarligt Tilskud fra den pavelige Kasse
skulde sikre Kollegiet de fornadne IndUegter.
Foruden C. G. understottede Gregor XIII, med
hvem der kom nyt Liv i den rom.-kat. Pro-
paganda, ogsaa o. 20 andre Kollegier, dels i

Rom, dels udenfor Italien (t. E. i Braunsberg,
Fulda, Prag, Olmutz og Wien). 1580 blev det,
1578 oprettede, C. Hungaricum forenet med
C. G., idet det blev bestemt, at C. G. herefte r
ogsaa skulde underholde 12 unge Ungarere. I

de ferste Aar skiftede C. G. gcntagne Gange
Bolig, men under Gregor XIII flk det Palazzo
S. Apollinare med den tilherende S. Apolli-
nare-Kirke. Gregor XIII og bans naermeste
Efterfolgere gav Kollegiet forskellige Forrettig-
heder, og da det 1742 byggede sig en ny Kirke,
skaenkede Benedict XIV denne et pregtfgt Alter.
Gudstjenesten i C. G.s Kirke er altid bleven
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udfert med saerlig Hejtidelighed, og navnlig

den musikalske Del af den har indtil vore
Dage ovet stop Tiltrekning paa mange. Efter

Jesuiter-Ordenens Ophaevelse blev Ledelsen af

C. G. betroet til Praester, Laererposterne til

Domingos Orden. 1783 inddrog Josef II en
Del af det rige Kollegiums Ejendomme i Nord-
Italien, og for disse oprettede ban i Pavia et

nyt C. G. et Hungaricum, ledet af Jansenisten

Tamburini. Dette blev dog kort efter lukket,

og 1798 lukkede Franskmaendene ogsaa det rom.
C. G. Pius VII aabnede det igen efter Restaura-

tionen. Da Palazzo S. Apollinare dengang var
taget i anden Brug. havde C. G.s Fostersenner
en kort Tid Bolig i Jesuiternes Profeshus, men
1851 overlod Pius IX Kollegiet Palazzo Borro-

meo. En stor Maengde af C. G.s Disciple have
faaet Plads paa Tysklands og Ungarns Bispe-

stole, andre have virket som Generalvikarer,

Praester, Abbeder eller Rektorer. I Kampen
for Pavens Ufejlbarhed have C. G.s >Jesuiten-

z6glinge< jaevnlig indtaget en fremskudt Plads.

Til Tider har C. G. haft et staerkt aristokratisk

Praeg, og ikke faa af Tysklands og Ungarns
adeligc Huse have haft en eller flere Repnesen
tanter bl. C. G.s Fostersenner. Dette Kolle-

giums Alumner bsere en red Dragt. Om Livet

i Kollegiet se Fr. Hettinger, Aus Welt und
Kirche (Freib. 1893) I, 11 f. Fr. N.
Collegium Pitun Latinum Americannm (det

sydamerik. Kollegium) blev aabnet 1858

for Midler, der vare tilvejebragte ved Tilskud
fra Syd-Amerika, hvor navnlig den laerde Praest

G. Eyzaguirre havde samlet Bidrag til det.

Det staar under Jesuiternes Ledclse og har
sin Bolig i Jesuiternes Novitsiatshus paa Kviri-

nalet ved Kirken S. Andrea. Alumnerne baere

en sort Dragt med et lyseblaat Baelte.

Collegium Polonicum (det polske Kolle-
gium) blev dannet 1865 ved Bidrag fra Polen.

Det staar under 0sterrigs Vera. Alumnerne
baere en sort Dragt med et grant Baelte.

Collegium Romanum, en rom. Prasteskole,

er grundlagt 1551 af Ignacio Loyola, Francesco
Borgia og andre til Jesuiter-Ordenens Stifter

neje knyttede Mtend. C. R. begyndte som en
laerd Skole, men alterede 1553 blev der i det

holdt teol., kort efter ogsaa filos., Forelaesninger,

og det blev i Tidens Lob et af Brendpunk-
terne for den jesuitiske Videnskabelighed. De
fleste rom. Kollegiers Fostersenner herte Fore-

liesninger og deltog i 0velser i C. R. 1582 lod

Gregor XIII Arkitekten Ammanato bygge den
luempemaessige Bygning (med Indskriften: Re-
ligioni et bonis artibus), der staar endnu, og
Kollegiet fik, som Unioersitas Gregoriana, Ret
til at uddele filos. og teol. Doktorgrader. 1563

dannede de unge Mennesker, der studerede

ved C. R., en Studenterforening til Madonnas
JEre, og den blev 1584 gjort til Hoved for

alle marianske Kongregationer. Kollegiet fik

ogsaa et Observatorium, der i vort Hundred-
aar i P. Angelo Secchi har haft en Astronom
med Verdensry. C. R.s Musaeum (Museum
Kircherianum), der vaesentlig skylder Tyskeren
P. Atnanasius Kircher sin Tilblivelse, inde-

holder saa vssrdifulde Sager som den fico-

roniske Cista og det saakaldte Spotkrucifiks.

Nu er dette Museum, ved hvilket Arkteologer

som P. Marchi og P. Garucci have virket, ind-

draget af den ital. Stat, og C. R.s udmaerkede
Bibliotek var en af Grundstammerne til Vit-

torio-Emanuele-Biblioteket. C. R. har bl. sine

Lserere haft Beremtheder som Bellarmino, Cor-

nelius van den Steen (a Lapide), Suarez, Palla-

vicini, Zaccaria og i vore Dage Perrone. Ved
Jesuiter-Ordenens Ophaevelse 1773 blev ogsaa
(se foreg. Sp.) Ledelsen af C. R. overdraget til

Praester, men en Del forhenvaerende Jesuiter

vedbleve at vaere Laerere ved det. 1824 blev

C. R. af Leo XII atter overgivet 1 Jesuiternes

Haender, og de styrede det indtil Itallenernes

Indtagclse af Rom. Efter denne afgiver den
store Bygning Plads til et kongeligt Lyceum
(Liceo Ennio Quirino Visconti) og et kongeligt

Gymnasium. Men Unioersitas Gregoriana be-

staar endnu og ledes fremdeles af Jesuiterne.

Dets Forelaesninger holdes i Collegium Ger-

manicums Lokaler. Det uddeler Doktorgrader

i Teol., Filos. og Kirkeret. Fr. N.

Collegium Urbanum, se Propaganda.
Collenbusch, Samuel, Lege, Stifter af et pie-

tistisk-mystisk Parti (Collenbuschianerne)
ved Nedrerhin, blev fedt 1. Sept. 1724 i Wichling-

hausen ved Barmen ; i sin Ungdom var han svag

og blev sent Student. Hans pietistiske Moder
havde haft stor Indflydelse paa ham. Da han
i Duisburg studerede Medicin, kom han i For-

hold til den fromme Tersteegen, i Strassburg

laerte han alkymistisk-mystiske Skrifter at

kende, og som Liege 1 Duisburg siden 1754
gjorde Oetingers Discipel J. L. Fricker bam
til en ivrig Bengelianer. I Duisburg uddannede
han (ister siden 1760) sin ejendommelige bi-

belske Laere i Tilslutning til de apokalyptiske

Pietister Anton, Bengel og Oetinger, hvis Skrifter

laerte ham >Hemmelighedeu om Kristus i os«.

Fra J. Bohme fik han metafysisk >Centralerken-

delse<, og Leibnitz's >Theodicee< vakte Bevidst-

heden om det kr. Haabs Herlighed i ham.
Gennem Aabenbaringer fra en visional Kvinde,

der 1772 var hans Patient, dannede han sig

Teorier om Livet efter Deden. — For C. trader

Kristi Offer tilbage for hans Livs Lydighed ; han
forkaster den ssedvanlige Forsoningslsere og op-

stiller en maerkelig Kenoselaere. Vor Retfaerdig-

gerelse, der er en Helliggerelse, sker gennem 7

Trin, der kunne gores i dette Liv, men maa
ske i det andet, hvis de ikke ere gennemlebne
her. De fuldkomne dede gaa straks ind til

Kristi lOOOaarige Rige indtil den almindelige

Opstandelse. C. herte bestemt til >de stille i

Landet<, der, trods deres Afvigelser fra den
luth. Laere, ingenlunde vilde bryde med K. —
1784 flyttede han til Wichlinghausen og ud-

foldede en opofrende Laegevirksomhed. I El-

berfeld udgav han 9 Hefter »Erklarung bibli-

scher Wahrheiten* (1807 f.); siden ere >Goldne

Aepfel in silb. Schalen< (Barmen 1854) og >Aus

dem Tagebuche C.s« (2. Aufl. Stuttg. 1883) ud-

givne, og der er en hel lille Literatur om hans
Skole, hvis betydeligste Maend vare de 3 Bredre
Hasenkamp og Dr. G. Menken, hvis Discipel

atter Max Goebel var. C. dede paa sin Fedsels-

dag 1803. Hans Anskuelser bredte sig i Julich

og Berg gennem fromme, asketiske Pietister,

der vare optagne af det kristelige Haabs
snarlige Virkeliggerelse. Masnd som Thomasius

og v. Hofraann staa i Gteld til C, Barmer-
MissionsbevKgelsen udgik fra hans Disciple,
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og endnu Andes en Skole af bibelfaste Lseg-

folk, der ledes af C.s Tanker om Frelsens

Udviklingshistorie (Mitteil. aus dem Leben
und Wirken des sel. S. C. in Barmen, Bar-

men 1853; A. Ritschl, Gesch. des Pietismus,

Bonn 1880, I, 565 f.; F. W. Krugs Fremstil-

ling af C.s Lau-e, Elberf. 1846, er vildledende;

jvfr. M. Goebel, Gescb. des christl. Lebens in

der rhein.-wcstfal. evang. K., Koblenz 1849, I,

Forordet). J. O. A.

Colliander, Otto Immanael, finsk Biskop, f.

i Walkeala 9. Apr. 1848, blev Student 1867,

Mag. philos. 1873, teol. Hand. 1877, Lie. theol.

og Dr. theol. 1881. 1877 blev han praesteviet,

1883 Prof, i praktisk Teol. ved Universitetet i

Helsingfors og 16. Jan. 1897 Biskop i Kuopio.

Blandt hans betydelige literaere Arbcjder maa
nasvnes hans Oversaettelser fra Arabisk til Finsk.

Hans seerlige Forskeromraade er den luth.

Kirkemusik (>Om den kyrkliga psalmen«, 1880;
en ny Koralbog, 1888). Hans Professoratsdispu-

tats behandlede >Grunddragen af det bibliska

kyrkobegreppet« (1882). Et vidtloftig anlagt

og vigtigt homiletisk Arbejde er >Suomen kir-

kon evank. tekstein selityksia< 1— 2, Kuopio
1891—92,derbehandlerdenAnskeK.sEvangelie-
tekster med sjaelden Grundighed. C. staar Tfl-

binger-Teologen J. T. Becks Retning mermest.

Jfr. bans Artikel ovenfor S. 243 f. A. N.

Collin, Anders, f. i Kumla Sogn i Nerike
27. Dec. 1754, var en Tid Strompevaeversvend

i Stockholm. Paavirket af Jakob Bdhmes,
Arnds og Tollstadius's Skriftcr, ansaa han sig,

efter en Sygdom, 1783 kaldet til at udbrede
Bdhmes Ltere. Han skaffede sig Tilhaengere,

isaer i Finland, hvor en Sekt (Collinianerne)

endnu bestaar; den udmaerker sig ved den
Va'gt, den laegger paa den indbyrdes Kxrlighed,

Velgorenhed og kristelig Fordragelighed. Den
for Mystik intcresserede Hertug Karl (siden Karl

XIII) yndede C. og udnaevnte ham til Hof-

bibliotekar. C. dode i Sthm. 19. Dec 1830.

I de sidste 19 Aar syslede han med Skole-

undervisning. O. A.

Collins, Anthony, eng. Filosof, f. 1676, dad
1729, Fredsdommer, tilsidst Skatmester i Grev-
skabet Essex, er en af de overfor Krdm. og
Kirke mest aggressive Deister (se d. Art.). Hans
mest bekendte Skrift er A discourse of free-

thinking, occasioned by the rise and growth of
a sect called Free-Thinkers (1713). Det haevder
ikkc blot Retten og Pligten til at taenke frit

overfor Autoritetstroen, men forudssetter, at

den frie Taenkning med Nodvendighed vil for-

kaste den overleverede relig. Sandhed. Ved C.s

Skrift kom Navnet »Fritaenkere« i Anvendelse
paa Maend af hans Retning, men fortrcengtes

snart af det almindeligere »Deisterc. C. B.

Colombiere, Claude de la, se Jesu Hjerte.

Colombini, Giovanni, se Jesuater.

Colonna, en navnkundig rom. Adelsslaegt,

bar rimeligvis sit Navn efter den lille By La
Colonna (maaske det gl. Labicum) i Albaner-
bjergene. Den bar endnu iEtlinger i Rom og
Napoli og paa Sicilien. Skegten er efter al

Sandsynlighed en Gren af den tusculanske
GrevesUegt, der i det saakaldte >morke« Hun-
dredaar (10. Aarh.) spillede en stor Rolle i

Rom. Til Slsegten C. (om den se A. Coppi,
Memorie Colonnesi, Roma 1852) herte bl. andre:

1) Giovanni C. (d. o. 1216), Kardinalbiskop af S
Sabina, der spillede en Rolle i Skilsmissesagen-

mellem Filip August og Ingeborg af Daumark.
Han var en Ven og Velynder af Frans fra

Assisi. Colestin III skal have haft i Sinde at
nedltegge Tiaraen til Fordel for ham, og han
bidrog vaesentlig til, at Innocents III blev valgt.
— 2) Giovanni C. (d. 1244), Kardinal af S.

Prassede, var en Tidlang Legat i Graekenland.
Han kom i Strid med Pave Gregor IX og stillede

sig derefter paa Kejser Frederik H's Side. Han
har grundlagt det store S. Giovanni-Hospital
ved Lateranet og fra en Pilegrimsrejse til Jeru-
salem hjembragt den saakaldte Hudstrygnings-
sejle, der Andes i den rom. Kirke S. Prassede.
— 3) Egidio C. (Mgidius Romanns), f. i Rom
o. 1245, en af Thomas fra Aqvinos beromteste
Disciple, traadte mod sine Slaegtningers 0nske
ind i Augustiner-Eremiternes Orden og var
1292—95 sin Ordens General. Han var i lang
Tid (for 1292) Laerer i Teol. og Filos. i Paris,

den ferste af Augustiner-Eremiterne, som laerte

der. Man gav ham Haedersnavnet Doctor funda-
tissimus, og 1287 vedkendte hans Orden sig

ham som sin Normallaerer. Filip III valgte

ham til Laerer for sin Sen, Filip IV, den smukke,
og ved hans Tronbestigelse holdt E. C. en Tale,

i hvilken han formanede den unge Fyrste til

Retfaerdighcd; senere skrev han til Vejledning
for Filip IV sit beromte Skrift: De regimine
principum. 1296 blev han iErkebiskop af
Bourges, og under Bonifatius VIII's Kampe
med hans Slaegtninger stod han paa Pavens
Side. Af paafaldende Ligheder mellem Bullen
Unam sanctam (1302) og E. C.s Skrift De
potestate ecclesiastica har man i nyere Tid
villet slutte, at han er den egentlige Forfatter

af den naevnte Bulle. E. C. var en betydelig

Skolastiker og som saadan ikke alene Discipel

af Thomas, men ogsaa af Augustin (K. Werner.
Der Augustinismus im spatern Mittelalter, Wien
1883), og han har dannet en >aegidiansk< Skole,

der omfatter Maend som Giacomo Capocci, Ago-
stino Trionfo, Gerardo fra Siena og Ordens-
generalen Thomas fra Strassburg (d. i Wien
1357). Thomas's Efterfelger som Ordensgeneral
var en anden /Egidianer, Gregor fra Rimini.
E. C.s skolastiske Filos. levede i 17. Aarh. op
igen iltalien, hvor Kaffaello Bonhcrba (d. 1681)
frcmstillede^gidianismensomdenretteMellem-
vej mellem Thomisraen og Scotismen, og Nic-

col6 Gavardi genoplivede E. C.s Teol. E. C.

dode i Avignon 22. Dec. 1316 og ligger be-

graven i Paris. — 4) Giacomo C., Kardinal
(d. 1321), og hans Brodersenner Pietro, Kar-
dinaldiakon (d. 1326), Stefano, Herre til Ge-
nazzano og Palestrina og Greve af Romagna, og
Giacomo Sciarra, ere bekendte af deres Stridig-

heder med Pave Bonifatius VIH (S. 356), som
bragte Odela-ggelse over Palestrina og Band over
Sla;gten. Forst Clemens V (S. 521) loste C.erne
af Bandet. Stefano levede Isnge nok til igen

at grundficstc sin Slaegts Ry. Han stettede

Kejser Henrik VII, genopbyggede det ode-

lagte Palestrina og var en Ven og Beskytter
af Petrarca. — 5) Odo C, Herre til Ge-
nazzano, apost. Protonotar og Kard. af S. Gior-
gio in Velabro, blev 1417 af Konstanzer-Kon-
ciliet valgt til Pave. Han antog Navnet Martin
V (se d. Art.). Efter hans Dad bleve hans
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Slcegtninger indviklede i Strid med bans Efter-

falger, Eugenius IV; Palazzo Colonna blev ode-

Iagt, og Sisgten var en Tidlang i Band. —
6) Vittoria C, f. 1490 paa Slottet Marino i

Albanerbjergene, blev tidlig gift med den spanske
Adelsmand, Ferrante d'Avalos, og levede farst

nogle Aar med ham paa 0en Ischia. Senere
gik hendes Mand og bendes Fader i Krig mod
Frankrig, og da Ferrante blev saaret i Slaget

ved Ravenna, stemte V. C. for forste Gang sin

Harpe til en Klagesang. 1525 dede Ferrante,

og bans Enke tog da Ophold dels i forskl.

Klostre, dels paa Ischia og i Ferrara; nun dede
i Rom 25. Febr. 1547 efter et i mange Hen-
seender trangt Liv. Hun fulgte, som hendes
Breve (Carteggio di V. C, raccolto e pubbli-

cato da E. Ferrero e Giuseppe Muller, Torino
1889) vise, den relig. Beva?gelse med livlig Del-

tagelse, og var i mange Stykker en Ven af

Ref. og af den Kreds af Mtend og Kvinder, der
samledes om Juan Valdes; men dog felte bun
sig nsermest knyttet til Kardinalerne R. Pole

og Contarini. Som Digterinde roses V. C. for

at have forenet Petrarcas Ynde med Platons

Aand, og hun naar hajest i de relig. Digte,

der robe hendes inderlige Fromhed (A. v.

Reumont, V. C, Freib. 1881 ; A. Hauck, V. C,
Heidelb. 1882). Fr. N.

Colstrnp, Jens, Priest, f. i Konghelle 26. Sept.

1646, blev o. 1668 Spr. i Uddevalla, der
siden 1658 var svensk. Under Gyldenleve-

Fejden gik han over til Nordmeendene, blev

Feltprast og siden Spr. til Nes paa Romerike.
Han var altid virksom for Bahuslens Genfor-

ening med Norge. Hans Ftedrelandssind, Vel-

talenhed og Omsorg for sin Menigheds Skolc-

og Fattigvsesen gar ham til en tiltalende Prseste-

skikkelse i Ortodoksiens Tid. Han dade 1720
(L. Daae i >Norden< V, 3f. og i >Hist. Skil-

dringerc II, 108 f.). A. B.

Colum, ogsaa kaldet Columba, med Til-

navnet Colum cille (Kirkens Colum), blev f.

7. Dec. 521 i Gartan i Grevskabet Donegal paa
Irland. En Del af sin L'ngdom tilbragte han
i Clonard hos den hellige Finnen, som her
havde grundlagt en Skole, der var et af Breend-

punkterne for Lcerddom og Fromhed i den
irske Kirke paa den Tid. Efter her at have
modtagct Praestevielsen drog han en Tid om i

det nordlige Irland og grundlagde flere Munke-
samlag, blandt andre Durrow og Derry. Men
563 satte han over til Skotland, enten drevet

dertil af sin braendende Nidkoerhed for Hed-
ningenes Omvendelse. eller maaske, som Le-

genden fortajller, fordi han havde vicret Skyld
i en Kamp mellem to irske Stammer og derfor

af en Synode var bleven demt til at vinde lige

saa mange Sjaele for Kristus, som der var faldet

Krigere i Kampen. Efter nogen Tids Virksom-
hed blandt Skoterne, som allerede tildels vare
Kristne, slog han sig ned paa den lille Klippee
Hy, nu kaldet Iona, Vest for Skotland, og ind-

rettede her et Munkelag i Lighed med dem i

hans Hjemstavn. Herfra gjorde han flere

Rejser blandt de hedenske Picter med godt
Resultat ; det lykkedes ham mod Nord at trenge
frem helt til Inverness og mod 0st indtil Aber-
deenshire. Hist og her grundlagde han Klostre

for at have faste Midtpunkter for Kristendom-
men ; blandt de bekendteste maa naevnes Klo-

stret Deer i det nordestlige Hjarne af Aber-
deenshire. Ogsaa sin Fedea besegte han gen-
tagne Gange, af alle hadret som >den hellige

gamle<. Ligeledes deltog han engang i en irsk

Synode i Drumceatt (575). Men meat opholdt
han sig nu i sit eget Munkelag paa Iona og
sagte her at indpode sine Munke den samme
Fromhed og den samme Kerlighed til Lcerd-

dom, som var bleven ham selv indpodet i hans
Ungdom i Clonard. Ved Paasketid 597 be-

gyndte han at fole Dadens Nserhed; til det
sidste vedblev han dog at opfylde sine Pligter,

endnu den sidste Dag sysselsatte han sig

saaledes med Afskrivningen af den gamle Pagts

Psalmebog, hvor han endte med det smukke
Ord: >De, som sage Herren, skulle ikke have
Mangel paa noget godt<. Ved Midnatstid gik

han sin vante Gang til Kapellet, hvor han
udaandede foran Altret. At hans Minde blev

holdt hejt i iEre blandt Ionas Munke, se vi

af den smukke Skildring, som Klostrets niende
Abbed, Adamnan (se S. 24), giver af dets

Stifters Personlighed. Meget v£d Adamnan at

fortalle om hans ydmyge Fromhed, om hans
Kaerlighed til Dyr m. m., og han ser i den
Omstaendighed, at baade hans og hans Klosters

Navn betyder en Due, en Antydning af hans
Sjslerenhed (Adamnans Levnedsskildring af C.

eroversataf J. T. Fowler, London 1895; Montal-
embert, Les moines d'Occident, III). F. T.

Columba eller Columbanus, Irhender lige-

som den foregaacnde, blev fadt o. 540. I sin

Ungdom blev han oplaert i al Slags Viden, men
snart falte han sig draget til at trekke sig

tilbage fra Verden. Efter et kort Samliv med
en Eneboer tog han Ophold i det beromte
Kloster Bangor i Grevskabet Down. Ogsaa her
blev Opholdet dog kun midlertidigt, thi han
felte snart, som saa mange andre af hans
Landsmsend paa den Tid, Lyst til at virke for

Herren i fremmede Lande. Gallien, hvor Kri-

stenlivet netop dengang var kommet i Forfald,

blev et Virkefelt for disse irske Missionaerer.

O. 590 slog han sig ned i et faldefaerdigt Slot

user det nuvserende Annegray paa Vogesernes
sydvestl. Skrrent. Kort efter grundede han
endnu et Kloster i det fra Romertiden bekendte
Luzovium (Luxeuil). Her levede han, trofast

bevarende de keltiske Skikke; ogsaa den Munke-
regel, han skrev, havde sit Forbillede fra de
irske Klostre. En Tid havde hans Munkeregel
stor Fremgang, men da den modtes med Bene-
dictiner-Regelen, gik dog den sidste af med
Sejren. I sin Iver for at forsvare sine keltiske

Skikke, sterlig sin Paaskebercgning, skrev han
endogsaa til Pave Gregor den store, >den milde
Forstander for alle troende<. Som ct Middel
til at forbedre den herskende Ussedelighed og
slappe Moral i den galliske Kirke sagte han
at genindfare det private Skriftemaal, der i

Gallien efterhaanden var blevet indskrenket
til Klostrene, mcdens det paa Irland endnu
var i Brug. Det er usikkert, om den til Co-
lumbas Navn knyttede Bodsbog virkelig skyldes

ham, men vist er det, at hans Kamp for

Skriftemaalets Genindferelse bidrog til at vaekke

Folkets Syndsbevidsthed og derved overhovedet
til at vsekke mere kristeligt Liv. Den frem-
medes Virksomhed var natnrligvis ilde set

blandt den galliske Gejstlighed ; en Synode 602
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udtalte sig mod ham, men han bad dem blot

>lade ham leve i Fred i den 0rk, hvor han
havde arbejdet i 12 Aar og begravet 17 Bredrec
Snart modte han en mere farlig Modstand,

nemlig fra det burgundiske Hof, fordi han
havde tilladt sig at irettessette Enkedronningen,

Brunechild, for det usaedelige Liv, som hendes

Bern og Bernebern med hendes Billigelse ferte.

Man besluttede ved Hove at lade ham fere

hjem til Irland, men han undkom og opholdt

sig en Tid hos Kong Clotaire af Neustrien.

Senere levede han en kort Tid ved Kong Theode-

bert af Austrasiens Hof, hvorfra han drog ud
for at missionere blandt Alamannerne i Schweiz.

Da en paabegyndt Mission i Egnen ved Zuricher-

soen ikke lykkedes, drog han til Bregenz ved
Bodenseen og virkede her i nogle Aar. Men
da hans gamle Forfelger, Kong Thierry af

Burgund, efter en Sejr over Theodebert af Au-
strasien fik disse Egne under sit Herredemme,
felte han sig ikke lcenger sikker, men lod sin

Discipel Gallus blive tilbage og drog selv til

Italien. Han blev venlig modtagen af Kong
Agilulf og Dronning Theodalinda og sysselsatte

sig her med Bekeempelse af Arianismen, om
end han paa andre Punkter ikke helt stod

paa den herskende Ortodoksis Side, idet han
i et Brev til Pave Bonifatius IV udtalte sig

mod den Fordemmelse af de saakaldte >tre

Kapitler<, som havde fundet Sted paa Synoden
i Konstantinopel 553. Paa et Stykke Land,

som Agilulf sksnkede ham lidt S. for Pavia,

naer Floden Trebbia, grundlagde han Klostret

Bobio (se S. 343), til hvis Munke Efterverdenen

staar i Gaeld for mange vserdifulde Haand-
skrifters Bevarelse. Skent Clotaire II af Neu-
strien nu kaldte ham hjem, da hans Forfelgere

vare dede, foretrak han at blive i Bobio, hvor
han dede 615 (C.s Levned og Skrifter findes

trykte i Flemings Collectanea sacra, Lovanio
1667; Hertel, Zeitschr. fur hist. Theol. 1875; W.
F. Besser, Der heil. C, Leipz. 1857). F. T.

Columbia, Stat i Syd-Amerika med over 3'/
s

Million Indbyggere, blev dannet 1886 ved nejere

Sammenslutning af fiere tidligere foreuede Sta-

ter. Den rom. Katolicisme er Statsrcligion og
underholdes af Staten, men andre Konfessioner

have fri Religionsevelse. Under den rom.-kat.

iErkebiskop i Bogota staa 5 Biskopper: i Po-

payan, Cartagena, S. Marta, Antioquia og Pa-

nama. En stor Del af Indianerne ere optagne

i Romerk.
Comba, Emilio, valdesisk Teolog, f. 31. Aug.

1839 i San Germano i Valdesierdalene, blev

pnesteviet 1863 og var derpaa indtil 1872

Evangelist, navnlig i Venezia. 1872 blev han
Prof, i Kirkehist. og Homiletik ved Valdesier-

nes Prasteskole i Firenze. Han har udgivet

Biblioteca delict Riforma Italiana Sec. XVI
(Firenze 1883) og skrevet en Rsekke sterre og
mindre Afhandlinger til Oplysning om Valde-

siernes Historic og den ital. Ref. 1885 modtog
han fra St. Andrews i Skotland den teol.

Doktorgrad.
t. Combefis, Francois, herd Dominikaner, f.

1605 i Marmande i Guienne, studerede hos
Jesuiterne i Bordeaux, men traadte 1624 ind

i Domingos Orden. Derpaa var han Lserer i

Teol. og Filos. i fl. Dominikanerklostre, efter

1640 i Paris. 1655 tilstod de fr. Biskoppers

Forsamling ham en aarlig Understettelse til

Fortstettelse af hans kostbare patristiske Under-
segelser, og den blev i Aarenes Leb fordoblet.

Han dede 23. Marts 1679 i Paris. F. C. har
udgivet fl. gr. Kirkeltereres og Kirkehistorikeres

Skrifter (Amfilokios, Metodios, Andreas fra Krete,

Maxiraos Bekender, Theofanes, nogle hidtil

uudg. Skrifter af Krysostomos osv.); Novum
auctarium Grmco-latinae Bibliothecce Patrum
(Paris 1648), med forskl. ekseget., dogmat. og
hist. Skrifter, navnlig Bidrag til den mono-
teletiske Strids Hist.; Auctarium novissimum
Bibliothecce Grcecorum Patrum (Paris 1672);
Martyrakter; Bibliotheca Patrum concionatoria

i 8 Foliobd. (Paris 1662) osv. Hans vigtigste

krit. Arbejde er hans: Basilius Magnus ex
integro recensitus I—II (Paris 1679); et lignende

krit. Arbejde til Gregor fra Nazianz blev i

Haandskrift overladt Maurineren Francois Lou-
vard til en paafeenkt Udg. af dennc Kirkefader.

Comenius, Johan Amos, en overordentlig be-
tydelig kristelig og paedagogisk Foregangsmand,
blev fedt i Niwnitz ved Ungarisch-Brod i Mahren
28. Marts 1592. Navnet Comenius, en latini-

seret Form af Komensky, betegner Slsgten som
stammende fra Byen Komne, der ligeledes laa

i Naerheden af Ungarisch-Brod. C.s Forseldre

herte til den bohmisk-mahriske Bradremenig-
hed, hvilken han ogsaa selv hele sit Liv igcn-

nem vedblev at here til. Faderen skal efter

en Tradition have vseret Meller og synes at
have vseret en velstaaende Mand, og flere an-
sete Mtend herte til Familien. I C.s tidlige

Barndom fremelskedes der i ham en oprigtig

Fromhed og en Dragelse mod det evige, som
aldrig senere forlod ham; og ligeledes lagdes

tidlig Grunden til hans Kterlighed til Moders-
maalet og heje Vurdering af det. Dette stem-
mer med hin Menighedskreds's Karakter; idet

>Bredrenec gjorde Alvor af deres Gudsfrygt
og ferte den ud i Livet, blev Modersmaalet
brugt som Udtryk for det bedste og helligste,

de ejede; i Sang paa Modersmaalet udtrykte
de deres religiose Grebethed. Berncskolen var
dog hejst tarvelig; Katekismus blev indprentet
ved Hjaelp af Slag og Mishandling, og tidlig

rerte der sig hos C. Anelse om, at en Skole
kunde indrettes paa en helt anden Maade.
Hans Foraeldre dede tidlig, og hans Skolegang
blev afbrudt for flere Aar. Da han var 16
Aar gammel, blev den genoptaget; i Skolen i

Prerau herte han nu Latin og desforuden
navnlig Teol. Efter at have gaaet Skolen igen-

nem rejste han hjemmefra og studerede ved
Gymnasiet i Herborn (i Nassau) og Universl-

tetet i Heidelberg, og hans Studierejse ferte

ham ogsaa til Holland. 1614 vendte han hjem
og overtog Ledelsen af Skolen i Prerau. 1616
blev han ordineret, og 1618 tiltraadtc han et

Pncsteembede i Fulnek, hvor han giftede sig.

Straks efter udbred Trediveaarskrigen, og efter

Slaget paa det hvide Bjerg styrtede Ulykkerne
ind over ham og hans Landsmsend. 1621 blev

Fulnek plyndret og afbrand t, og C. mistede
mesten alt, hvad han ejede, sine Beger og
Manuskripter. Aaret efter dede hans Hustru
og 2 Bern af en smitsom Sygdom. Men modig
streebte han dog at vtere, hvad han kunde,
for sine Trosfceller, og han tilbragte nu nogle
urolige og farefulde Aar mest paa Rejse om-
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kring til de adspredte Venner for at styrke

dem og holde sammen paa dem. Trods de
ydre Forholds Ugunst havde han Mod til i

Labet af disse Aar at gifte sig anden Gang
(1624). Paa denne Tid skriver ban ogsaa
>Verdenslivets Labyrint og Hjertets Paradise,

en Slags Etik og Andagtsbog tillige. 1627 bleve
alle Protestanter fordrevne fra Bdhmen og Mah-
ren, og C. drog med en ret stor Del af Bredre-
menigheden til Polen, hvor allerede i mange
Aar >Bredrene< havde sogt TilQugt, uaar Traengs-

lerne i Hjemmet bleve dem for store. Han tog

Opbold i Lissa. Her blev han snart Bestyrer

af en laerd Skole og 1632 viet til Biskop, og i

Lebet af de 13 Aar, hvori han virkede her,

udfoldede hans Aand sig i hele sin Kraft. Ad-
skillige af hans betydeligste Vterker bleve til

her: omkring 1630 >Den store Undervisnings-
Itere< (Didactica magna), 1631 >Den aabnede
Sprogden (Janaa linguarum reserala), hvilket

sidste Vrerk i Lebet af faa Aar blev oversat

paa 15 Sprog (overs. 1641 paa Sv. under Titlen:

Comenii uplaste gyllene tungomals d6r) og
gjorde hans Navn bekendt over hele Europa;
1636 udkom en tysk Udg. af den, adskillige

Aar i Forvejen paa Czekisk skrevne, >Moder-
skole<, der handler om den ferste Opdragelse

i Hjemmet (overs, paa Sv. af Fr. Sandberg,
Sthm. 1868, paa Dsk af J. Pio, Kbhvn 1874).

1641 kaldtes han til England af Parlamentet
for at ordne Skolevsesnet, men Borgerkrigen
mellem Kongen og Parlamentet hindrede hans
Arbejde her. og paa Opfordring af Lodewijk de
Geer, en rig Holltender, der beundrede ham
og undcrstettede ham og paa denne Tid opholdt
sig i Norrkdping, drog han 1642 til Sverig. Her
interesseredeAxel Oxenstjerna sig varmt for ham
og gav Stedet til, at C. snart derefter i Elbing i

Preussen skrev >Den nyeste Sprogmetodec (No-
vissima linguarum methodus), der udkom i

Lissa 1648. Vi ere jo nu ved Trediveaars-

krigens Slutning; C. haabede paa, at Freden
skulde saette ham i Stand til at fere Bredre-
menigheden tilbage til dens Land. Da han
blev skuffet i sit Haab, fulgte han 1650 en
Opfordring fra Fyrst Rakoczy til at komme til

Saros-Patak i Ungarn for at ordne Skolevtesnet.

Under sit 4aarige Ophold her udarbejdede han
>Verden i Billeder* (Orbis pictus). Dette Va;rk

var bragt i Tilslutning til >Den aabnede Sprog-
der< saaledes, at det. felgende Teksten heri,

bar Billedet, hvor hint bar Ordet. 1654 vendte
C. tilbage til Lissa. Men under den polsk-

svenske Arvefolgekrig satte Svenskerne sig i

Besiddelse af Byen, og Polakkerne tog den igen

fra Svenskerne og edelagde den, og C. niaatte

flygte, atter berevet sin Ejendom, sine Bager
og Manuskripter (1656). Han flakkede nu om,
til Schlesien, Brandenburg, Stettin, Hamburg,
og fandt endelig i Amsterdam et blivende Op-
holdssted. I denne By forblev han de 14 Aar,

han endnu levede. 1667 udgav han >Lys i

Merket< (Lux in tenebris), en Samling svscr-

merske Forudsigelser om det formentlig n«er-

staaende Tusindaarsrige, hidrerende fra for-

skellige Personer, han havde fiestet Tillid til.

1668 skrev han sit sidste betydelige Skrift,

hvori han ligesom tager Afsked med Verden:
>Det ene fornednee (Unum necessarium, scire,

quid sibi sit necessarium in vita et morte et

post mortem). 15. Nov. 1670 dede han; han
blev begravet 1 Naarden ved Amsterdam.

Saa bevieget var hans Liv, saa omtumlet af

den store Verdens Krig, Fanatisme og Taabelig-

hed. Men den strerkeste Modsietning hertil

dannes af den Verden, han bar i sig; her
drejer al Laengsel og Streben sig om i Steden
for Krig at tilvejebringe Fred, i Steden for

Fanatisme Forstaaelighed, i Steden for Taabe-
lighed en Visdom, der kunde forvandle Ver-
dens Skikkelse. Han betragtede ikke sig selv

ferst og fremmest som Paedagog; hans Maal
var mere orafattende og storslaaet; den bedst
mulige Opdragelse af Ungdommen var et Middel,

hvorved hans mishandlede Kirke skulde op-

blomstre og faa aandelig Erstatning for den
Fornedrelse, den havde maattet lide. Men
heller ikke dette er hans sidste Maal ; han vilde

fere hele Menneskeheden hen imod en Tilstand,

der stemmede med dens heje Vserdighed, en
Lykketilstand efter Guds Vilje. Var hans Maal
hejt, var dog de Evner og den Energi, hvor-

med han strsbte hen imod det, endnu mere
imponerende. Foruden at han stedse lagde

Person og mundtligt Ord til, har han skrevet

henimod 150 Skrifter af det mest mangesidige
Indhold, opbyggelige, teol., hist., piedagog., fllol..

naturvidenskabelige og filosof. Skrifter. Intet

menneskeligt var han fremmed for; alleTidens
aandelige Impulser modes i ham som i et

Bra:ndpunkt, og han forarbejdede og foraedlede

dem og forte dem videre, paa visse Omraader
langt udover, hvad hans Samtid kunde rumme.
Som Prsest og Biskop bar han uafladelig

Omsorg for sin Kirke, arbejdede paa at oprejse

og holde sammen og minder i saa Henseende
om de store Fererskikkelser i gl. og n. T. Og
han gav den paa dens Modersmaal (hans Skrif-

ter gtelde som klassiske Menstre for czekisk

Prosa) Opbyggelsesskrifter, der skrevne med
tedel Enfold, med Finned og Dybsind have
deres Plads mellem de ferste i deres Art. Om
end det ikke har ligget ham scerlig paa Hjcrte

at give nogen skarp dogmatisk Udformning af

de protestantiske Grundprinciper, fremgaar
det dog, navnlig af hans Polemik mod rom.
Katoliker og Socinianere, hvor klart og afgjort

han havde dem til Grundvold. Ireniken fandt

i ham en i hej Grad ivrig Dyrker. Det kan
ikke naegtes, at han over for Tidens falske Pro-
feter, der forkyndte en snarlig Ende paa den
naervaerende Elendighed, ikke evnede besindigt

og behersket at prove Aanderne, men lod sig

rive med til kiliastiske Svaermerier; men han
pressedes her henimod dels af de utrolige

Lidelser og Skuffelser, hans Folk maatte gaa
igennem, dels af den staerke Lidenskab, hvor-

med han haabede paa en ny Tid ; og man maa
snarest kun beundre ham for, at de andres

Lidelser i saa hej Grad gav Genlyd i hans
eget Hjerte, og for, at han under Nederlagene
dog stadig havde Kraft til at fastholde Haabet
om Oprejsning og sine Idealers endelige Sejr.

Det er navnlig hans Virksomhed som Pseda-

gog, der har gjort ham navnkundig, da han
ved denne har ydet noget, der alle Vegne
var saa megen Brug for, og som alle Vegne
kunde modtages, anvendes og skattes. Alt,

hvad der far var ydet paa Psedagogikens Om-
raade, af Montaigne, Baco, Ratke o. s. v., op-
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tog han og forte videre, og i Tiden efter ham
indtil vore Dage er der naeppe fremfort nogen
paedagogisk Sandhed, der ikke allerede Andes
tydeligt udtalt hos ham. De paedagogiske

Tanker, som ere altbeherskende hos ham, ere:

alle Born, hvad saa end deres Forasldre ere,

have samme Trang og samme Ret til at op-

drages; her skal ingen Persons Anseelse gaelde.

Straks efter Barnets Fodsel skal Opdragelsen
begynde, og den skal fortsaette sig gennem
Moderskolen, Modersraaalsskolen, Latinskolen
og Akademiet, der ere 4 organisk forbundne
Dele af samme Helhed. Maalet er det samme
for dem alle 4: et Meuneske, som ikke er
fremmed for noget af det i Tilvaerelsen betyd-

ningsfulde, men har faaet alt det udviklet, som
Gud anlagde hos det, idet han dannede det i

sit Billede; saadant et Menneske maa vaere

prydet med alle Dyder, med Retfserdighed,

Maadehold, Handlekraft, Gudsfrygt o. s. v.

Og ikke blot er Maalet det samme for alle 4
Skoler, ogsaa Behandlingsmaaden er den samme,
idet Midlerne kun anvendes i forskl. Fyldighed,

nemlig i Overensstemmelse med Barnets Ud-
viklingstrin. Barnet skal vokse op gennem de
4 Skoler mod Maalet, ligesom et Trae vokser
ved hvert Aar at foje en ny Aarring til. Ad-
skillige Opdragelsesmidler, som man far havde
forsomt at bruge, ja endog foragtet, lsegger C.

stor Vaegt paa, nemlig: Modersmaalet, levende

Sprog, Naturvidenskab, Haandgerning og legem-
lig Uddannelse. Opdrageren bor paavirke Barnet
i Overensstemmelse med de Love, der gselde

for dets sjselelig-legemlige Organisme; det kan
ikke nytte plumpt at ville tilfore Barnet et

aandcligt Indhold, som kun kan vsere fremmed
for det, saaledes som man paa et Kar kan fylde,

hvad det skal vacrc; man maa folge Naturen,
kende de foreliggcnde Love og boje sig for

dem. Laereren maa saaledes kun byde Barnet
saadanne Ord, som det kan forbinde klare

Forestillinger med ; han skal om muligt lade

Barnet selv se og sanse Tingene, sammenligne
dem og tale om dem, og ad den Vej skal han
fore det til Tilegnelse og Forstaaelse; altsaa

forst det konkrete, derpaa det abstrakte; og
Undervisningen skal gaa frem i lovmaessig

Folge uden Spring, det nye skal indledes paa
det gamle. Gaar man til Vterks paa denne
rationelle Maade, kan Undervisningstiden ind-

skrcenkes saa betydeligt, at dens Laengde kom-
mer til at passe Barnet, og det Arbejde, der
fer var det en Pine, vil blive det en Glaede.

Da det er saa vigtig en Velfardssag for et Folk,

hvorledes Borncne (Pigerne saa vel som Dren-
gcne) opdrages, bor Staten tagc sig af Op-
dragelsen, og det bor paases, at Foraeldrene

varetage deres Opdragelsespligter.

C. havde en Yndlingstanke og et Yudlings-
arbcjde, som han stadig vendte tilbage til: de
Kr. burde af alt det meget, de ere faelles om,
virkelig lade sig sammenknytte til Enhed; de
skulde opgive Partivsesen og Strid og i Fred
med hverandre strtebe frem mod det faelles

Maal. Og saa arbejdede han paa at hid-

fere en saadan gensidig Forstaaelsens Tilstand.

Da nu den, der kun har en snaever aande-
lig Horisont, bliver uforstaaende over for andre,

vilde C. skaffe alle en vid Horisont, og han
arbejdede derfor paa en >Pansofi<, en Slags

Tros- og Vidensencyklopsedi; dog denned satte

han sig en Opgave, der var for stor til, at den
kunde loses; men endogsaa paa sit Dedsleje

var han optagen af den. Han var >en Ljengs-

lernes Mand<, som han har kaldt sig selv;

han formaaede vel meget, men han vilde

endnu mere (H. Trier, C.s Grundtanker om
Opdragelsen og Undervisningen i hans Didac-
tica magna, Kbhvn 1874; Fr. Berg, C, Sthm
1892; O. Anderssen, C, Kra. 1893). F. L. 0.

Comenius-Stiftelsen, et paedagogisk Central-

bibliotek i Leipzig, blev grundet 16. Nov. 1871
af Leipzigs Laererforening paa Foranledning af
Psedagogcn Julius Beeger. Formaalet er: en
fuldsttendig Samling af alle paedagogiske Skrif-

ter, under hvilket Omraade af Paedagogiken de
end here, paa hvilket Sprog de end ere skrevne,

ubetydelige som betydelige. Det taeller 80,000
Bind og er rimeligvis Verdens storste paeda-

gogiske Bogsamliug. F. L. 0.

Comes (liber comitis, liber comicus) er Navnet
paa en Samling af de Laesestykker, der lasses

under Messen. Man har en C. fra Rom (lectio-

narium Romanum), en C. Mediolanensis (fra

Milano), Bobiensis (fra Klostret Bobio) o. s. v.,

og for ikke lsenge siden har Benedictineren G.

Morin udgivet en i Here Henseender maerkelig

spansk C. fra Toledo (Liber comicus sive lectio-

narium Missce, quo Toletana Ecclesia ante annos
mille et ducentos utebatur, i Anecdota Mared-
solana I, Maredsoli 1893). Om de aeldre Lektio-

narier se E. Ranke, Das kirchl. Perikopensvstem
(Berlin 1847).

Comestor, Petrus (Pierre le mangeur), en
laerd Augustiner fra 12. Aarh., har faaet sit

Tilnavn (»Slugeren«) paa Grand af de mange
Beger. han teste. Han er rimeligvis fodt i

Troyes. Der var han Dekan ved St. Peters

Kirke, men o. 1160 kom han til Paris, hvor
han efter 1164 blev Kansler, og i fi. Aar var
han derpaa Laerer i Teologi i Paris. Han synes
at vaere ded 1178 ellcr 1179; flere saette dog
hans Dedsaar 20 Aar senere. Han har, for-

uden nogle Prsedikener, udgivet en udforlig

Bibelhistorie (Historia scholastica), der gaar

fra Verdens Skabelse indtil Paulus's andct rom.
Fangenskab. Den var, ved Siden af Peter
Lombarders Sententite, en af Middelalderens
beromte Studenterboger, der gerne citeredes

med Ordene: dicit magister in liistoriis (Feret,

La faculty de theol. de Paris, Paris 1894, I, 42 f.).

Comgall (Congall). Abbed i Bangor, var en
af Grundlaeggerne af Munkevoesenet i Irland.

Han skal vsere fodt o. 517 og have modtaget
sin Uddannelse i Klostret Clonard hos St. Fin-

nen. 558 grundlagde han ved Belfast-Bugten,

i Ulster, Klostret Bangor (S. 210), der blev en
af Irlands beromteste Munkeboliger. Den
maerkeligste af hans Disciple var Columba
(Columbanus, se S. 537). C. skal 565 have
besogt Nord-Britannien og Skotland paa en
Missionsrejse, hvor han traf sammen med den
hi. Colum (se S. 537) og grundede et Kloster i

Heth (0cn Tiree). C. dode i Bangor 10. MaJ
602 (601 ?). Den hi. Fiachra skal have taget hans
Arm med til Leinster; de ovrige Relikvier, der
bleve i Bangor, gik tabt, da de Danske 824
plyndrede og odelagde dette Kloster. Navnet
C. oversaettes ved »det smukke Pantt eller

>lykkelig«. J. O. A.
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Commemoratio. Dette Ord betegner farst i

det liturgiske Sprog i al Almindeligbed en hej-

tidelig Ihukommelsc af en vigtig Begivenhed.
I ssrlig Betydning bruges det derntest om de
Banner, der paa Festdage under Messen, foruden
Festbennerne, bedes til JEre for en Helgen. I

Farebogen (Breviariet) bruges det om de Bon-
ner, i hvilke den Helgen mindes, hvis Officium

bar maattet vige, fordi vedkommende Helgens

Dag ved en af de bevegelige Fester har faaet

et Minde af storre Betydning.
Coramenda (custodia) er Navnet paa ct kirke-

ligt Beneficium, hvis Goder nydes af en Person,

som ikke opfylder de aandelige Forpligtelser,

der ere knyttede til det Embede, til hvilket

Beneflciet er henlagt. For at sikre Biskopper,

der vare fordrevne fra deres Bispestole, de
fornodne Indta?gter, overdrog man dera ofte i

Middelalderen en anden ledig Bispestol eller et

Abbedi in commendam o : midlertidig, uden at

man ventede, at de skulde serge fuldt forsvarligt

for vedkommende Stift eller Kloster. Efter-

haanden indsneg der sig store Misbrug med
Kommenderne, idet Biskopperne jtevnlig paa
^n Gang sad inde med Here Bispedemmer, hvis

Indtsgter de ned uden at opfylde deres For-
pligtelser over for mere end et af de Stifter,

hvis Indtagter de havde. Stundum gav Fyr-
ster endog deres Vasaller og Tjenere, der, som
Lsgmamd, vare aldeles ude af Stand til at

serge for Stifter eller Klostre, Indtwgter af

Abbedier og Bispedemmer. Ophobningen (cu-

mulatio) af de hejere kirkelige Embeder var
et slet Eksempel for de lavere Klerikere, og

flere Praster gik i deres Biskoppers Spor ved
paa 6n Gang at nyde Indtsegterne af flere

Sognekald. Siden Trienter-Konciliets Dage har
den rom. K. segt at udrydde dette Uvaesen.

Commendone, Giovanni Francesco, pavelig

Kardinallegat, f. i Venezia 17. Marts 1523, kom
under Pave Julius III til Bom, hvor man snart

blev opmserksom paa hans store Evner som
Diplomat. 1551 blev han sendt til Hertugen
af Urbino, 1552 til Nederlandene, 1553 til Eng-
land, hvor Maria den blodige lovede Paven
Lydighed. Senere kom C. til Portugal, Spanien
og Frankrig, og til Len for de Tjenester, han
havde vist Rom, gjorde Paul IV ham til sin

Sekretser og overdrog ham Bispedemmet Zante.

1561 rejste han, i Pius IV's Tjeneste, til Fyrste-

dagen i Naumburg for at overbringe de prote-

stantiske Fyrster Indbydelse til Konciliet i

Trient, der igen skulde samles. Indbydelsen
blev afslaaet, og C. drog da til Berlin for at

forhandle med Kurfyrst Joachim. Fra Berlin

vilde han va?re gaaet til Danmark, men Frederik

II megtede at tage imod ham, og derfor rejste

han videre til forskl. tyskc Biskopper, og da
hans Mission var til Ende, til Trient, hvor
han aflagde Beretning om sin Rejse. 1563
sendte Pius IV ham til Polen, for at han, i

Forening med Kardinalbiskop Hosius af Erme-
land, skulde tale Jesuiternes Sag og arbejde

for Godkendelse af Trienter-Konciliets Beslut-

ninger. 1566 forlod han Polen for i Wien at

virke i samme Ojemed, og 1568 var han atter

i Wien. Senere virkede han i Polen for den
franske Prins Henriks Valg til Konge. Han
dede 25. Dec. 1584 i Padova. Hans Sekretser,

Antonio Maria Graziani, dod som Biskop af

Amelia, har skrevet hans Levned (Paris

1669).

Commodian, den reldste lat. kr. Digter, var
oprindelig Hedning, men ved Liesning i de Kr.s
hellige Skrifter felte han sig draget til K. Han
stammer rimeligvis fra Gaza, men sine Mand-
domsaar, der faldt i Cyprians Levetid, tilbragte

han i Nordafrika. Om han har vrcret Biskop,
er meget usikkert. Han har efterladt sig 2
storre apologetiske Digtninger (Instructions

;

Carmen apologeticum), ved hvilke han, som en
af>Kristi fattige<, segte at vinde Hedninger og
Jeder for Evangeliet, paa samme Tid, som han
i tertullianske Toner tugtede de Kr.s Fejl, issr
Kvindernes Overdaadighed og Verdslighed.
Hans Digtning er i formel Henseende meget
mangelfuld, og hans Patripassianisme og Kili-

asme vakte i senere Tider Ansted. Han fandt
navnlig Lssere blandt de lavere stillede, og
hans barbariske Sprog og skedeslese Metrik
skyldes rimeligvis hans 0nske om, at Smaa-
folk skulde la?se hans Digte. Han var ingen
Ven af Romerfolket, men derimod saa han
med Tillid og Fortrestning hen til Goterne,
der dengang gik frem over Donau, og han
havde en Anelse om, at disse Barbarer engang
vilde gaa i Pagt med K. Hans Digte ere

udg. af Dombart (Wien 1887). Om ham se

Gaston Boissier, La fin du paganisme (Paris

1891) II, 33 f.

Commodns (Marcus Aurelius Commodus An-
toninus), Sen af Marcus Aurelius, f. 161, rom.
Kejser 180—193, var en uduelig Fyrste, der
lod sig lede af Gladiatorer, Skuespillere og
Kvinder. Under ham havde K. Fred. Det
var rimeligvis hans Medhustru, Marcia, Datter

af en Kr. og selv i det raindste Katekumen,
der skaffede sine Trosfteller blide Kaar ved at

tale deres Sag hos den svage Kejser, >som ikke
kunde ntegte hende nogetc (Dio Cassius).

Common Prayer Book, se Book of Common
Prayer (S. 360).

Communicatio idiomatum (Meddelelse af

Egenskaberne) er hos de gamle luth. Dogma-
tikere den Betegnelse, hvormed de udtrykke
Forholdet mellem den guddommelige og den
menneskelige Natur i Jesu Kristi Person.

Da man ikke kan litre, at selve Naturerne
gaa over i hinanden, hvilket vilde fere til en
Sammenblanding, som hverken blev Gud eller

Menneske, — og da man heller ikke kan lere,

at Naturerne staa ved Siden af hinanden,
hvilket vilde fere til to Personer, — saa lffirte

man, at Naturerne indbyrdes meddele deres

Egenskaber (idiomata) til hinanden. For at

anskueliggere dette Forhold brugte man f. E.

Billedet af gledende Jern : ved Ildens og Jernets

Forbindelse beholder enhver af dem sin Natur,

men Uden ger Jernet gledende, meddeler alt-

saa sin Egenskab til dette. Luther havde
talt om en gensidig Meddelelse; men Dogma-
tikerne turde kun tale om en Meddelelse

fra den guddommelige til den menneskelige
Natur, ikke omvendt; thi de fastholdt, at den
guddommelige Natur er uforanderlig : den ved-

bllver at vaere alvidende, alnuegtig og allesteds-

nerv&rende, og den menneskelige Natur faar

Del i de samme Egenskaber, skent den ferst

tager dem i fuld Brug efter Himmelfarten.
Mange nyere luth. Dogmatikere, som paa
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ingen Maade ville svrekke Virkeligheden af

Jesu Kristi guddommelige Natur, anse det for

nadvendigt at modificere Laeren om dens Ufor-

anderlighed, for at der kan fremkomme en
gensidig Meddelelse mellem Naturerne og der-

ved en klarere Enhed i Personen og en storre

Overensstemmelsc mcd det Billede, det N. T.

giver af Gudmennesket i hans Kods Dage.

Denne Bestraebelse er navnlig baaren frem af

Prof. G. Thomasius i Erlangen (d. 1875). Jvfr.

Art. Kenose og Kristologi. P. M.
Commnnio naturamm er i den luth. Dog-

matik Udtrykket for det inderlige Samfund
mellem Frelserens guddommelige og menneske-
lige Natur, sora har sit Udtryk i Egenskabs-
meddelelsen; jvfr. Art. Communicatio idioma-
tum. P. M.
Communion, se Nadver.

Compactater, Baseler- eller Prager, se Ba-

sel (S. 230).

Completorium. Den daglige Laesning af Fare-

bogen (Breviariet) foregaar paa de 7 >kanoniske
Tider«. Den sidste af disse >Tider<, der falder

omtrent ved Solnedgang, kaldes C. eller Com-
putet, fordi den udfylder og fuldstaendiggor

Dagens Gudstjenester. Laesningen ved C. be-

staar af et kort bibelsk Laesestykke, Confiteor

(se d. Art.). 4 Psalmer af det gl. T. (Ps. 4;

90; 133 og 30, 2—6), en Hymne, Simeons Sang
(Luk. 2, 29 f.) osv.

Complntenser-Polyglotten, se Alcala (S. 48)

og Jimenez.
Complntnm, se Alcala (S. 48).

Compostella, Santiago de, den sp. Provins
Galiciens Hovedstad, har faaet Navnet >St.

Jakob< efter Apostlen Jakob den aeldre (dod
Aar 44 i Jerusalem, Ap. Gern. 12, 2), som efter

en sen og aldeles upaalidelig Efterretning skal

vaere kommen til Spanien. Legenden fortaeller,

at St. Jakob vel ikke i levende Live er kommen
til Spanien, men at hans Lig kort efter hans
Martyrium i Jerusalem er blevet bragt til

den sp. By Iria Flavia, hvor det da i 9. Aarh.
ved et Under blev aabenbaret, hvilken kostelig

Skat af Helgenben denne By ejede. Der blev
derpaa bygget en praegtig Kirke til St. Jakobs
JEre, og S. de C. var i Middelalderen et af de
mest yndede Valfartssteder, der navnlig blev

besegt af mange Nordboer. Nu er Byen Saede

for en sp. iErkebiskop, den ferste i Rang efter

Spaniens Primas, VErkebiskoppen af Toledo.
Til Vjern for Pilegrirame og til Kristenhedens
Vasrn mod de vantro dannede Don Pedro Fer-

nandez fra Fuente efter Midten af 12. Aarh.
en Ridderorden, der blev kaldt S. de C. eller

>St. Jakob af Svaerdet«. Denne Orden, der
blev godkendt af Celestin III, var meget virk-

som i Kampen mod Maurcrne. Efter Granadas
Fald lod Ferdinand den katolske sig ogsaa (1493)
gore til Stormestcr af S. de C.

Computus ecclesiasticus er Navnet paa den
Beregning, ved hvilken de bevaegelige Fester,

navnlig Paaskefesten, besterames. Anvisningcr
til denne Beregning gav i den julianske (Ca-

lenders Tid Beda, Hraban o. fl., i den gre-

gorianske Kalenders Christoph Clavius (S. 520).

Comte, Augnste, fr. Filosof, Grundlaegger af
den moderne fllos. Skole, som benaevnes Positiv-

ismen, er fodt i Montpellier 1798 af troende
rom.-kat. Foroeldre. Allerede tidlig i Opposi-

tion til Hjeramets Anskuelser, segte han som
ung til Paris, hvor han med stor Energi kastede
sig over Studiet af Naturvidenskaberne og Hi-
storien. Han kom her i Beroring med St.

Simon, af hvis sociale Ideer han paavirkedes
staerkt. Dog frigjorde han sig efter nogle Aars
Forlob fra det direkte Discipelforhold og op-
toges helt af den Plan, at grunde en ny tids-

svarende Filos. Gennemforelsen heraf foreligger

i hans Hovedvserk Cours de philosophie positive,

i 6 Bind, udarbejdet 1830—1842. Allerede fer

Udarbejdelsen af dette Vaerk havde han vaeret

angrebet af en Sindssygdom, som han imid-
lertid, niermest ved sin Hustrus Pleje, kom
udover. Alligevel var Forholdet mellem ham
og hans Hustru ikke godt, og det endte til-

sidst med en formelig Skilsmisse. En ny Sinds-

sygdom, som indtraadte efter Fuldendelsen
af ovennaevnte Vaerk, naermest fremkaldt af
Overanstrengelse fik en saeregen Karakter
ved, at han samtidig blev betaget af en heftig

Lidenskab for en Kvinde, Madame Clotilde de
Vaux, i hvem han mente at flnde Kvindelig-

hedens Ideal aabenbaret. Forholdet til hende,
som var en forladt Hustru, var ganske plato-

nisk og blev afbrudt efter et Aars Forlob ved
hendes Dod. Men det blev afgorende for C.s
senere Taenkning. Den fik nu en staerk mystisk
Karakter; i C.s andet Hovedvaerk Politique posi-

tive ou traiti de sociologie, instituant la reli-

gion de Vhiimaniti (i 4 Bind, 1851—1854) er
dette hans andet Standpunkt repraesenterct.

Som Filosof samler C. sine Bestraebelser om
at danne et System, der kan optage alle de
enkelte Videnskabers Stremme 1 sig og herved
afgive et tidssvarende Udtryk for den Trang
til Enhed i Teori og Praksis, som den nu-
vaerende Slaegt foler. Siden Middelalderen, da
den kat. Kirkelaere afgav et aandeligt Enheds-
punkt for den europaeiske Menneskehed, har
man savnet et saadant fast Grundlag. Det er

det, C. tilbyder i sin Filos., som han kalder
>den positive'. Denne, som skal blive Frem-
tidens Filos., har forud for sig i Historien 2
andre Tsenkningsmetoder, som liver til sin Tid
har behersket Menneskehedens Udvikling. Det
forste Trin er det teol. Det ejendommelige
for dette er, at Menneskene som Forklaring
for alt, hvad der sker, underskyde personligc,

overnaturlige Magter; gennem Udviklingen fra

Fetischisme til Polyteisme og tilsidst til Monote-
isme fuldbyrdes dets Oplosning. Det nteste

Trin er det metafysiske; dets Ejendommelighed
er, at man istedetfor de personligc Magter setter

abstrakte upersonlige Ideer eller Krsefter; som
Grundlag for alt, hvad der sker, taenker man
sig Naturen efter dens almindelige Begreb. Dette
andet Trin har en overvejende negativ Karakter
og maa derfor afloses af noget hojere. Som
det sidste, afsluttende Trin staar da Positi-
vism e n. Det er vistnok forberedt ved den fore-

gaaende Udvikling, men forst efterhaanden, som
de enkelte Fagvidenskaber naa til et vist

Hejdepunkt, vil det kunne gore sig sejrrigt

gaeldende. At det kaldes for positivt, vil forst

sige, at det i Modstetning til den tidligere Taenk-
ning holder sig til det faste og sikre, det som
kan garanteres paa eksakt Maade. Det er
imidlertid ikke alene en Addition af de enkelte
Fagvidenskabers Principer, som skal foretages;
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hvad det just kommer an paa at paavise, er

en sammenhaengcude Enhed i al Viden. Ganske
vist vil Fordriugen om Enhed i Verdensan-
skuelsen ikke kunne tilfredsstillcs paa den
absolute Maade, sora det er lovet af tidligere

Systemer. Til den positive Taenkning horer
det nemlig ogsaa i forste Raekke, at den er

sig sin relative Karakter bevidst. Det er kun
Ftenomener, den bar raed at gere ; til Tingenes
indre Vaesen kender den intet. Den omhandler
kun Begivenhedernes >hvorledes?<, men ikke
deres sidste >hvorfor?<. Men alligevel vil

Videnskaben give os, hvad vi sage. Det er

nemlig ikke isolerede Kendsgeminger, den har
til sin Genstand, men det er Love 3: Fseno-

menernes Forhold til hinanden, hvilke Forbold
vise sig at vtere konstante a: altid de samme
under de samme Omstsendigheder. Og selv

om vistnok ikke de forskellige Videnskabers
Love kunne reduceres til hinanden, saa vil der
dog kunne vaere Tale om en Generalisation af

alle de givne Love, forsaavidt som det er en
ensartet videnskabelig Metode, der ligger til

Grand overalt. Man kan saaledes gennemfore
en Klassifikation, en Trinfolge af de enkelte

Videnskaber, som er bestemt ved den til-

tagende Komplikation af det givne Stof; man
vil da finde, at hver enkelt Videnskab afhaenger

af, hvad der er givet i alle de foregaaende
Videnskaber, og at den til disse nu fejer

sine egne specielle Sandheder. Denne Raekke-
folge vil efter C. tage sig saaledes ud: 1. Mate-
matik, 2. Astronomi, 3. Fysik, 4. Kemi, 5. Bi-

ologi, 6. Sociologi. Denne Rangfolge falder i

det vaesentlige sammen med den hist. Rsekke-

folge, i hvilken de enkelte Videnskaber ere

blevne udviklede. Socialvidenskaben, som
saaledes er den hojeste Videnskab, er ogsaa
den sidst udviklede; det er den egentlige

Fremtidsvidenskab, hvis Fuldkommengorelse
C. fornemlig satte som sin Opgave. Det er

Menneskehedens egentlige Problem, som der-

igennem skal loses, og det er Menneskeheden,
der for C. staar som den hojeste omfattende
Enhed i Modsaetning til de to foregaaende
Stadier, for hvilke dels Gud, dels Naturen var
det hojeste. Og medens man ogsaa i prak-
tisk Henseende tidligere har fejlct, idet der
til det teol. Stadium svarede en militaer

Aandsretning og til det raetafysiske en juridisk,

saa skal det vtere det positive Stadiums Op-
gave at fremme en industriel Praksis, hvor den
enkelte alene udfarer sit Arbejde til Sam-
fundets Gavn. L'amour pour principe, Vordre
pour base, et le progres pour but: saaledes

lyder >Positivismens Grundformel<. Men denne
Menneskehedens Tjeneste bliver af C. paa hans
andet Standpunkt gjort til en ny Religion, en
saadan, hvor ganske vist Gud mangier, men
hvor Menneskehedens Id6 (Le grand ftre) tneder
i hans Sted. Det fordres nu, at den enkelte

med fuld Opofrelse af al selvisk Interesse skal

arbejde for Naestens Vel; det er i denne ube-

tingede Betydning, at C. bruger Ordet Altru-

isme (se S. 64). Og ved Siden heraf opstilles

en formelig Kultus, der i den naermeste Fremtid
taenkes at skulle aflose den garale Gudsdyrkelse.

Der udtsenkes en Raekke nye Festdage; de
gamle Helgeners Navne i Kalenderen vige Pladsen

for Navnene paa Menneskehedens Velgerere i

mere udvidet Forstand ; der paabydes visse be-

stemte Indvielser (9 Sakramenter) ved alle

hojtidelige Lejligheder i Livet; ja, det kraves
endog af den enkelte, at han daglig i sit Hjem
skal bede (i 2 Timer). Det hele skal organi-

seres af en ny Klerus, i hvis Spidse en Ypperste-

praest staar. Med saadaune Fantasier afslutter

C. sin Virksomhed; de fleste af hans Disciple

have imidlertid her taget Afstand fra ham. Det
er paa en forunderlig Maade, at Extremerne
modes i hans Karakter. Ferst er Folelsen

traengt til Side for Forstanden ; paa hans forste

Standpunkt vil han give en objektiv Verdens-

betragtning. Efter de staerke personlige Op-
levelser, som han har gennemgaaet, traenger

Folelsen sig frem paa unaturlig Maade; paa
hans andet Standpunkt er alt forvandlet til

subjektiv Mystik. Og denne barer belt igen-

nem Praeget af den rom.-kat. Fromhed, denne
Aandsmagt, fra hvilken C. tidlig skilte sig, men
til hvilken han dog stedse felte sig heudraget.

Protestantismen stod han fuldkommen fjern.

Med sin udprtegede Individualitet er han i

mange Henseender en typlsk Repnesentant for

vor Tid, der i al sin Splittethed dog soger et

fast Punkt. Trods sine Forvildelser er han
altid en stor og sympatetisk Aand. Han dode
i Paris 1857 ; hans ydre Kaar vare altid be-

skedne; nogen fast offentlig Stilling naaede
han aid rig.

Foruden de 2 nsevnte Hovedvaerker kan
naevnes: Discours sur Vesprit positif (1844);

Discours sur iensemble du positioisme (1848);

CaUchisme positioiste ou sommaire exposition

de la religion uniuerselle (1852). Et Uddrag af

hans Filosofl foreligger i: I. Rig, A. C; Laphi-
losophie positive, resume" (1881), overeat paa
Tysk af Kirchmann i 2 Bind (1883—84). (Om
hans Filosofi handler: Littre, A. C. et la phi-

losophic positive, 3. Udg. 1877; J. Stuart Mill,

A. C. and Positivism, 2. Udg. 1866; G. H.

Lewes, C.s Philosophy of the Sciences, London
1853). Se forovrlgt Art. Positivisme. F. C. K.

Concept!o immaculata, se Undfangelse, Ma-
rias ubesmittede.

Concha (Musling). 1) C. brugcs som Navn
paa den Korrunding, der i de gl. Basilikaer

omgav Altret ; Hvaelvingen i denne var nemlig

ofte dannet eller malet som en Muslingskal.
— 2) C. bruges ogsaa til Betegnelse af den
liturgiske Skaal, med hvilken Vandet oses over

dens Hoved, som skal debes; denne Skaal var

nemlig ofte dannet som en Muslingskal.

Concilium, se Synode.
Conclave er Navnet paa det indelukkede

Rum, i hvilket Pavevalget foregaar. Udforlig

Oplysning om C.s Oprindelse og Ordning gives

i Lucius Lector, Le conclave (Paris 1894), hvor

der ogsaa Andes Grundplaner, der vise For-

delingen af de Celler, Kardinalerne have haft

ved fl. Pavevalg, t. E. Leo XIH's. Om Ord-

ningen af et C. se Fr. Nielsen, Romerk. i det

19. Hundredaar (1. Udg. 1876) I, 40 f. Se Art.

Pavevalg.

Concomitantia (Ledsagelse, uadskillelig Sam-
vaeren) er et i Middelalderen opkommet Begreb,

som har en afgorende Betydning i den rom.-

kat. Nadverlaere. Papisterne forstaa derved

det Forhold, at den hele Kristus baade med
Legeme og Blod er tilstede i ethvert af de to
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anerkendt af Protestanterne, da han ellers, i

Kraft af sin kejserlige Vserdighed, maa op-

trsede for K.s Sag. Synderlig imponerende var

Aktstykkct ikke, og dets OpUesning 3. Aug.

havde ikke den tilsigtede Virkning, men frem-

kaldte kun Protestanternes Spot; selv Me-
lanchthons sunkne Mod haevedes. Da Prote-

stanterne udbad sig Aktstykket, blev det faktisk

nsegtet, idet man knyttede Overrsekkelsen af

Svaret til Betingelser, som man vidste, at

Protestanterne ikke kunde gaa ind paa. Og
det kunde kun hos Roms Venner forage Folel-

sen af et Nederlag, naar Melanchthons Gen-
drivelse af C. (se S. 121 f.) blev trykt i stedse

nye Udgaver, medens C. selv forblev utrykt;

forst 1573 tryktes den lat. Tekst, og den tyske

forst 1808. C. er vel ikke et syrabolsk Skrift,

men dog ifolge hele sin historiske Stilling et

yderst vigtigt Dokument. Dens Tilblivelses-

historie forUelles uojagtigt og udforligt hos J.

Ficker, Die Konf. des Augsb. Bek. (Leipz. 1891),

der tillige indeholder en Gengivelse af dens
oprindelige; af Kejseren kasserede, Form. —
Ogsaa til Gendrivelse af Confessio Tetrapoli-

tana (S. 545) udarbejdede Eck, Faber og Coch-
lams en C. J. P. B.

Congregatio de propaganda fide, sc Pro-

paganda.
Congregationalister, se Independenter.
Congregationer. Ordet congregatio betyder

Forsamling, Forening. Det bruges i Kirke-

historien i videre Forstand om de relig. Broder-

skaber og Sesterskaber indenfor Roraerk., der

samle sig for at fremme deres Medlemmers
relig. og SEcdelige Liv. Saaltenge et saadant

Samfund ikke har modtaget pavelig Stad-

ftestelse, er det dog, efter den nug&ldendc
Kirkeret, ikke en virkelig c. religiosa, men
kun pia c. eller pium institution. Naar Med-
lemmerne af en c. religiosa i deres Forstanderes

Niervserelse hejtideligt afltegge de 3 Munke-
lofter som bindende for hele deres Levetid,

bliver Kongregationen til en Orden (Munke-
eller Nonneorden); men hvor de 3 Loiter enten

ikke afleegges eller ikke aflsegges i Forstand-

ernes Ntervaerelse, har man kun en c. religiosa

(Eksempler: Lazarister, Oratorianere, Sulpici-

anere, Redemptorister, Passionister osv.). Der
skal for Tiden vaere o. 120 saadanne Kongre-
gationer indenfor den rom.-kat. K. — End-
vidcre bruges Ordet c. om de Sammenslutning-
er af forskl. Klostre, der underkaste sig vissc

Reformer eller Skierpelser af den oprindelige

Regel og staa under et fielles Kloster, der be-

tragtes som deres Moderkloster. Saadanne
Kongrcgationer, der navnlig kom frem inden-

for Benedicts Orden, vare Cluniacenserne, Val-

lombroserne, Camaldoleserne, Cistercienserne,

Chartreuserne, Maurinerne osv. — Derntest

bruges Ordet om de Kommissioner af Kardi-

naler, der, enten for et enkelt Spergsmaals
Skyld eller for til Stadighed at varetage visse

Sager, nedssettes af Paverne (Kardinal-Kongre-

gationer). Der Andes saaledes siden 1586 en
c. consistorialis, der behandler alle de Sager,

der skulle forelsgges et paveligt Konsistorium.
En steregen konsistorial Kongregation er c.

examinis episcoporum, der prever de ital. Bi-

skopper, for disse faa deres Udnaevnelse. End-
videre Andes der en c. inquisilionis, en Index-

Kongregation, Propagandaens Kongregation, en
Kongregation af Kardinaler, der skal vaage over
Udferelsen af Trienter-Konciliets Reformde-
kreter, en Kardinal-Kongregation, der uddeler
Aflad og prever Helgenlevninger (c. indulgentia-

rum et s. reliqviarum) osv. — Endelig bruges
Ordet c. om visse Forsamlinger paa Koncilierne.

I Konstanz kaldte man de seerlige Meder, som
de enkelte Nationer holdt, >National-Kongrega-
tioner«, modsat Ftellesmoderne (sessiones). I

Trient holdtes der, med forskl. Formaal for
0je, sserskilte Kongregationer foruden Session-

erne, og den af Pius IX fastsatte Forretnings-
orden for Vatikaner-Konciliet bestemte, at der
skulde holdes 3 forskl. Slags Sammenkomster:
1) Kommissioner (Udvalgsmeder), der forberedte
Beslutningerne ; 2) General-Kongregationer (Fsel-

lesmeder), der droftede og vedtog Beslutning-

erne; og 3) Sessioner (offentlige Meder), i hvilke
Beslutningerne bleve proklamerede.

Conradi, Georg Johannes, Generalsuperin-
tendent, var fodt i Riga 27. Febr. 1679, stu-

derede i Halle under A. H. Francke; derefter
Husloerer i Quedlinburg, hvor han blev bekendt
med G. Arnold og oversattc for ham noglc
mystiske Skrifter paa Tysk. Han kom saaledes

under stcerk Paavirkning af Pietismen. 1703
blev han svensk Feltprtest i Tyskland og levede
ltengere Tid i Hamburg. 1710 kom han til

Stockholm som Prtest ved den tyske Kirkc.

Her faldt det i hans Lod at berede den deds-
demte Minister Gortz, hvem han ogsaa fulgte

til Retterstedet. 1720 kaldte den danske Konge
ham til tysk Hofpnest i Kbhvn, hvor han fik en
ikke ringe Indflydelse; denne skyldtes det bl.

a., at den religiose Svsermer Dippel (1727) attcr

fik frit Lejde til at opholde sig i Danmark.
1728 blev han Generalsuperintendent for Sles-

vig og Holsten og sogte nu fra pietistisk Stade
at gennemfere adskillige Reformer i det kirke-
lige Liv i Hertugdommernc. Paa den sidste

Synode i Rendsborg 1737 affattede han i For-
ening med Vennen, Provst Schrader i Tender,
det beremte >Hyrdebrev< til samtlige Prester
i Hertugdemmerne (det blev optrykt paany
100 Aar derefter og atter 1855). Ved sammc
Lejlighed udvirkede C. Tilladelse til for sit

Stills Vcdkommende at afskaffe Exorcismen.
Han arbejdede ogsaa for andre Ritualforan-
dringer og for en ny Psalmebog, men dede i

Rendsborg 7. Sept. 1747. A. J.

Conring, Louise Martinis Lanrette, f. 1.

Marts 1824. Efter forskelligartet, filantropisk

Virksomhed blev hun 1863 Forstanderinde for
den nyoprettede Diakonissestiftelse ved Kbhvn.
1876 rejstes den ferste, nye Bygning i det store

Kompleks, der nu omfatter Kirke, Hospital, Syge-
pensionat, Sostrenes Alderdomshjem, Tjeneste-
pigeskole, Vuggestue, Asyl m. m. Ded d. 1.

April 1891. J. P.

Consalvi, Ercole, Kardinal og pavelig Stats-

sekreber, blev fedt i Rom 8. Juni 1757. 1783
blev han cameriere segreto hos Pius VI, der-

paa pavelig Husprtelat, Medlem af den rom.
Ret (rota Romana) osv., og, da Posten som
pavelig Krigsminister blev ophsevet. assessore

delle armi. Som saadan gennemferte han en
ny Ordning af Pavens Hser. Da Pius VI blev
fort bort fra Rom, blev C. forst kastet i

Engelsborg og derpaa sendt til Napoli. Paa
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Konklavet i Venezia 1799, hvor Pius VII blev
valgt, spillede C. en stor Rolle som Konklavets
Sekretter, og den nye Pave valgte ham til sin

Statssckreter. Som Statssekreter sluttede han
(15. Juli 1801) Konkordatet med Frankrig og
raadede Pius VII til at rejse til Paris for at salve

og krone Napoleon I. Da Konflikten med den fr.

Kejser udbrod, fandt C. det rettest at tage sin

Afsked som Statssekretter (Juni 1806). 1809 blev
han, tillige med 0. andre Kardinaler, slebt til den
fr. Hovedstad, og da han ikke vilde voere til Stede
ved Napoleons Bryllup med Marie Luise, blev han
(1810) forvist til Reims. Der skrev han sine

Memoirer (udg. af Crftineau-Joly, 2 Udg. Paris
1866; om deres Trovxrdighed se Maynard,
J. Cr«ineau-Joly, Paris 1875, 447 f., A. von
DrufTel i Hist. Zeitschrift 1864, 64 f. og C. de
Meaux i Revue des quest, hist. 1869). 1813
fik han, i Anledning af Konkordatet i Fon-
tainebleau, atter sin Frihed og Bolig i Pius
VII's Na;rhed. Efter Napoleons Fald overtog
han paany Statssekretariatet og rejste til

Wiener-Kongressen, hvor han aflagde glimrende
Prover paa sin diplomatiske Klogt. Det Bas-
relief, Thorvaldsen mejslede til hans Grav, viser

ham forende de 6 pavelige Provinser, han i

Wien skaftede Pius VII tilbage, personificerede,

frem for Paven. Det Andes i Pantheon i Rom.
Efter Tilbagekomsten var han Sjselen i alle

Foretagender under Pius VII, men efter hans
Dod (1823) trak han sig tilbage fra Statssager,

alene sysselsat med Tankeu om et vsrdigt
Mindesmaerke for Pius VII, som Thorvaldsen
mejslede. C. dode 24. Aug. 1824 (Fr. Nielsen,

Pavedommet i det 19. Hundredaar, 2. Udg.
Kbhvn 1895, I, 217 f.).

Consecratio, Helligelse, er det liturgiske

Udtryk for en Persons eller Genstands relig. Ind-
vielse. I den rom. K. blive Biskopper, Pra-
ster, Kirker, Altre, Dobefonter, hi. Kar og
Kirkegaarde hejtideligt indviede, og i den evang.
K. indvics Kirkens Tjenere, Kirkehuse og
Kirkegaarde. I srerlig Betydn. bruges Ordet
c. om Brodets og Vinens Indvielse i den hi.

Nadver. Se Nadver.
Consensus Dresdensis er Navnet paa et

fllippistisk Laereskrift: >Christl. Bekenntniss
der Kirchen Gottes in des Kurfursten zu Sach-
sen Landen von dem heil. Nachtmal des Herrn
Christ! in der christl. Versammlung zu Dres-
den gestellet, mit einhelligem Consensus beider
Universitaten Leipzig und Wittenberg, derdreien
geistl. Consistorien und aller Superintendenten
in diesen Landen, Wittenb. 1571 <, i hvilket

Wittenberger-Teologerne og Sachsens mest an-
sete Gejstlige, der paa Kurfyrst August af Sach-
sens Onske vare samlede i Dresden 1571, tog

Afstand fra den calvinistiske Nadverlasre og
udviklede den crypto-calvinske eller fllippi-

stiske. Denne c. D. blev af alle asgte Luther-
anere betragtet som en Forncegtelse af den
luth. Nadverlasre.

Consensus Genevensis (c. pastorum ecclesice

Gencvensis) de aeterna Dei praedestinatione

cr Navnet paa et Skrift, i hvilket Calvin 1551,

i samtlige Geneve-Prsesters Navn, fremsatte den
ref. Laere om Forudbestemmelsen, dog uden
udtrykkeligt at gore Supralapsarismen ga-ldende.

Skriftet udkom paa Latin og Tysk 1552, og
1554 blev det godkendt af de fleste andre ref.

Teologer i Schweiz, ikke dog uden Indsigelse
fra enkelte, som Bullinger.

Consensus Helveticus (Formula c. Helvetia)
er et Lsereskrift i 26 Artikler, i hvilket de
ref. Teologer Heidegger, Turretin og Gernler,
i Forening med den verdsl. 0vrighed, htevdede
den strenge Calvinisme og Dordrechter-Syno-
dens Beslutninger over for Amyraut (S. 78),

Josua de la Place (se d. Art.), Louis Cappel
(S. 474) og andre, som paa enkelte Punkter
bred med den ref. Ortodoksi.
Consensus qvinqvesaecularis (a : de 5 farste

kr. Aarhundreders Overensstemmelse i Lieren)

er et Udtryk, der ved Jorgen Callisen blev
indfert i den teol. Forhandling. Se S. 447.

Consensus repetitus fidei vere Lutheranas
blev udarbejdet 1655 af de kursachsiske Teo-
loger, navnlig Abraham Calovius (S. 448) og
forst udgivet 1664 i Consilia theol. Wittenber-
gensia I, 928 f. Det er en skarp Gendrivelse
af de synkretistiske Paastande. Det er aldrig

blevet godkendt som Symbol.
Consensus Sendomiriensis er Navn paa en

Aftale, der 1570 i Sendomir i Polen blev
truffen mellem alle Polens ikke-rom.-kat. Ind-
byggere (Dissidenterne). Ved den blev der,

med Anerkendelse af de enkelte protest. Kirke-
afdelingers Konfessioner, opstillet en Faslles-

bekendelse, der i Nadverlaeren lyder luth.,

men kan tydes calvinsk.

Consensus Tigurinus er et Aktstykke, der
blev til i Maj 1549 ved en Overenskomst i

Zurich mellem Bullinger og Zflricher-Teologerne

paa den ene Side, Calvin og Farel paa den anden.
Grundlaget for C. T. dannede 20 Artikler af
Calvin (Calvini Opera VII, 690 f.), der vare
udarbejdede i Anledn. af en Synode i Bern i

Marts 1549. Ved denne C. T. i 26 Artikler,

der er en Slags ref. Konkordieformel, gik det
ref. Schweiz (med Undt. af Bern) over fra

Zwinglis til Calvins Nadverlasre, og C. T. er
den Dag i Dag et Udtryk for den Opfattelse

af Naademidlerne, saerlig af Nadveren, der er
raadende indenfor den storste Del af den ref.

Kirkeafdeling. Den er aftrykt i Niemeyer,
Collectio Conf. in ecclesiis reformatis publ. 191 f.

Conservatio Dei, Guds Opholdelse af Ver-
den. Intet af det skabte eksisterer uden der-

ved, at det hvert 0jeblik baeres af Guds op-
holdende Kraft. >I ham (a: Gud) leve, reres

og ere vi«, Ap. G. 17, 28. >Alle Ting bestaa

ved ham< (a: Sounen), Kol. 1, 17. Ved denne
Betragtning modsaetter Kristendommen sig paa
den ene Side den deistiske Vildfarelse, at den
engang skabte Verden har en selvstaendig og
iboende Evne til at fortsaette sin Eksistens;

men den modsaetter sig paa den anden Side

ogsaa den akosmistiske Vildfarelse, at Skab-
ningen er uden al Realitet, saa at dens fort-

satte Eksistens skulde va;re en uophorligt fort-

sat Skabelse (jvfr. Art. Concursus Dei og
Forsyn). P. M.
Consilia evangelica, se Raad, evangelske.

Consistorium, se Konsistorium.
Consistorium ecclesiasticum generate var

Navnet paa en Overstyrelse for K. og Skole,

som Gustaf II Adolf vilde indfere i Sverig.

Dette Forsog paa at eftcrligne de tyske Konsi-

storier vandt imidlertid ikke Bifald, og det fik

ingen Betydning.

35»
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Consolamentum, se Katharer.

Constans, Constantin d. st.s 3. Sen i jEgte-

skabet med Maximians Datter Fausta, f. 323,

blev 333 Ctesar, 335 Regent i Italien, Afrika,

IHyrien og fik ved Delingen efter Faderens

Ded (Sirmium 338) hele Balkan-Halveen med
Undtagelse af Thrakien. Da Constantin II

340 faldt i Kampen mod ham, tilfaldt hele

Vesten (Britannien, Gallien og Spanien) ham.
C. var i kirkl. Henseende Nikcener, intolerant

mod andre, og greb som saadan ind i den
arianske Strid til Fordel for Athanasianismen
(Synoden i Sardica 343). Mod Donatisterne

havde han allerede tidlig anvendt Void; da
den socialistiske Bevaegelse, som de saakaldte

Circumcelliones vakte til Live, antog farlige

Former, sendte han (348) Maend til Afrika for

ved Pengeunderstottelser at vinde Donatisterne.

Da de afvistes, brugte C. paa ny voldsomme
Midler mod Sektererne. Hans Karakter var
ikke til at prise, han var lastefuld og foragte-

des af Haeren, der tilsidst lod ham falde, da
Usurpatoren Magnentius, en romaniseret Fran-

ker, optraadte paa Skuepladsen. C. blev myr-
det 350 paa Flugten til Pyrenaserne. J. O. A.

Constantin Id. store (Caj us Flavius Vale-
rius Aurelius Claudius), Son af Constantius
Chlorus og hans Konkubine Helena (den hi.),

en Kvinde af lav Herkomst, blev fedt i Nais-

sus i Ovremdsien (27. Febr., Aarstallet er

usikkert, ml. o. 274 og 288). Da Faderen dede
306 paa Tog mod Briterne, udraabte Hseren

C, hvis Hersker- og Hasrforergaver tidlig vare

udviklede, til Augustus, og heldige Kampe mod
Gallere og Frankere egede hans Ry og Magt.

Da hans Svigerfader Maximian segte at tilrive

sig sin frivilligt opgivne Magtstilling, besejrede

C. ham og tvang ham til at laagge Haand paa
sig selv. Svogeren Maxentius, der truede fra

Italien, overvandtC. ved den milviskeBroudenfor
Rom, det Slag, hvori C. sikkert ksempede
under Korsets Mserke (312). Derefter tilfaldt

Italien og Afrika ham. I Osten var Kejser

Galerius ded 311, efterat have maattet ind-

remme de Kr. Religionsfrihed, og C. allierede

sig med Licinius, der snart blev Eneherre der.

Allerede 314 kaempede C. dog mod denne sin

Svoger, der maatte afstaa ham sine Lande i

Europa (med Undtagelse af Thrakien), og efter

Slaget ved Adrianopel 323 tilfaldt endelig Ene-
herredemmet Sejrherren, der det felgende

Aar lod sin uheldige Medbejler draebe. C.

foretog derefter vigtige Reformer i Diocletians

Aand, der centraliserede Styrelsen (Prajfektur-

inddeling), omordnede Embedsforholdene, Mili-

tssrvaesenet og den civile Styrelse og gav Hof-
livet fornyet orientalsk Glans.

Allerede under Diocletians Forfelgelse skal

C. fra sit platonisk-teistiske Standpunkt have
taget Forargelse af Forfelgernes grusomme
Intolerance, i Vesten fortsatte han senere Fa-
derens Beskyttelse af de Kr., men hans Sejr i

Italien blev et ligefremtVendepunkt i K.s Historie.

Hvor lidt Forstaaelse C. end har haft for Krdm.
selv, viser hans Fremfaerd siden 312 dog et tcndret
Syu paa Menigheden og en aabenbar Erkendelse
af dens Fremtidsstorhed. De Kr. fik ikke alene
Samvittigheds- og Kultusfrihed, men de kon-
fiskerede Kirker, Kirkegaarde og Godser blevc
givne tilbage til dem. I de felgende Aar fik de

ogsaa Adgang til offentlige Embeder, de gejst-

lige fritoges (som de hedenske Pnester) for
Municipalbyrder, K.s Frigivelse af Slaver blev
erklaeret for retsgyldig, og Sendagshelgen blev
sikret i Byerne (321). K. fik Skattefrihed.
Asylret, Lov til at modtage Arv, og C. byggede
selv pragtfulde Basilikaer til Menighedsbrug.
324 fulgte vigtige Bestemmelser om yderligere
Erstatninger til de tidligere forfulgte. Trods
dette stadig intimere Forhold, hvori C. traadte
til Menigheden, og som ogsaa lagde sig for
Dagen ved, at Kr. altid fserdedes ved lionet,
vedblev han dog til sin Ded at vaere Ypperste-
prajst og fastholdt, som sine Efterfelgere, Retten
til at vaage over den romerske Gudsdyrkelse.
312 deltog han endnu i hedenske Ceremonier
og modtog den saedvanlige Kejserdyrkelse, ja

endnu 326 tillod han Oprettelsen af en Hellig-
dom for sig, dog paa den Betingelse, at der
ikke bragtes blodige Ofre. Private Tegnud-
lasggeres Virken og privat Ofring udstedte han
vel Forbud mod, men Statens hedenske Kultns
vedblev, og dens Haruspex'er udevede deres Ger-
ning, selv efter at Eneherskeren havde ledet en
kr. Rigssynode og med overlegen Foragt haanet
Overtroen ; kun den i saidelig Henseende forarge-
lige hedenske Gudsdyrkelse og de umoralske
Mysteriefester gik C. strengt frem mod (328).

Endnn da han havde gjort sig til Talsmand
for ligefrem kr. Laere, vedblev han at staa den
platonisk farvede Teismes Tilhsengere naer.

sagte Omgang med soldyrkende Monoteister
og hedenske Filosofer, og brugte paa de offent-

lige Mindesnuerker Udtryk, hvis Almindelighed
maatte tiltale den filos. dannede Hedning, for
hvem Polyteismen var et tilbagelagt Stand-
punkt. Ogsaa hans social-etiske Love om -Egte-
skabet og Behandling af Slaverne vare Hgesaa-
meget i Antoninernes som i Kirkens Aand.

Indskraenkede end C.s Sympati for Krdm. sig

kenge naermest til en Godkendelse af den 1. Tros-
artikel, blev det dog tidlig klart, at han en-
skede de Kr. organiserede som et i Laeren enigt
Samfund, og kraevede for sig selv en Tilsyns-
ret over det. Han lod 314 i Aries afholde en
Synode i Anledning af Donatismens Skisma, og
skrcv til en Biskop : >Jeg kan ikke taale saadan
Forargelse, der tilsidst vil ophidse Guddommen
mod mig«. Efter Sejren over Licinius hen-
vendte C. sig til Palaestinenserne som den.
hvem Gud havde udset til at frelse Rigct og
udbrede Troen. Overfor Arianismen segte C.

af al Magt at bringe Enhed til Veje, og det
er hans Fortjeneste, at den ferste Rigssynode
traadte sammen (Juli 325) i Niksea (Tanken om
en saadan skyldes muligvis Biskop Hosius af

Cordova); selv afholdt han alle Udgifterne ved
den, og han var person lig naeroerende >som en
Biskop for de udvortes Forhold<. Vel blandede
han sig ikke her i den dogmatiske Afgerelse, men
Udforelsen af Konciliets Beslutninger (Paaske-
bestemmelser, Udstedelsen af Ariauerne) paatog
han sig. Siden, da Evseb af Kaesarea fik Indfly-

delse paa ham, forjog han Athanasios. Mod
Gnostikerne optraadte C. med Strenghed, for-

bed deres Sammenkomster, fratog dem Kirker
(331). Paa hans Karakter evede Krdm. kun liden

Iudflydelse, hans Grusomhed og Haevnlyst blev
snarest storre med Aarene. 326 lod han i

Rom sin Sen Crispus og sin Hustru Fausta
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myrde tillige med adskillige tidllgere Vernier,

og da Romerne, oprorte, talte om Fomyelse af
Neros Tid, ivaerksatte C. sin Plan om en ny
Hovedstad ved Anlaeget af Konstantinopel (o.

328—30), der, trods de hedenske Indvielser,

vaesentlig flk kr. Prseg. Her byggede C. en
Sofiakirke og en Apostelkirke. Blandt C.s

andre Kirkeanla?g kunne naevnes: Jerusalems
Gravkirke, Kirkerne paa Oliebjerget, i Betle-

hem og i Nikomedien. — C.s sidste Aar vare
optagne af Kampe mod ydre Fjeuder, Ord-
ningen af hans egne Familieforhold og de kirke-

lige Spergsmaal. 335 deltes Riget i 5 Dele til

3 Senner og 2 Brodersenner. 337 begyndte
Kampen mod Perserne, men s. A. dode C.

22. Marts, efterat han bavde modtaget Daaben
af Halvarianeren Evseb fra Nikomedien. —
Mange Kr. gjorde Kejserens Yndest aldeles

fortumlede, og de kirkelige Historieskrivere

have, uden Hensyn til de faktiske Forhold,
prist C. ikke blot som Hersker, men ogsaa
som Kr., og have ingenlunde evet Ret og
Skel mod hans Modstandere (saaledes Evseb
af Kassarea baade i sin Kirkehist. og Vita

Conatantini). Ses der hen til de morke Skygger,
der falde over C.s Liv og Virken, og til de
hedenske Forfatteres ikke ugrundede Klager,

vil de Kr.s Panegyrik forekomme usmagelig,

ligesom den paa ikke faa Punkter er falsk.

En fuld Indsigt i hans Karakter er umulig
efter vore Kilder, og moderne Historikere af-

vige derfor meget i deres Bedommelse. En virke-

lig Udvikling i Retning af Krdm. vil dog ikke
knnne nmgtes, og en udelukkende Henvisning
til politiske Motiver eller til et Soldyrkerstand-

punkt er uholdbar. Den gr. K. har gjort C.

til en Helgen, donatistiske Kr. til forskellig Tid
have derimod fremstillet ham som en Fordserver

af K. Vist er det, at K. ved C. betraeder Stats-

kirkens slagne Vej, men C. selv maa dog fri-

kendes for den senere Bysantinismes Overgreb
l Burckhardt, Die Zeit K.s, 2. Udg. 1881 ; Brieger,

K. als Religionspolitiker, Gotha 1880; Keim, Die
Uebertritt C.s zum Chrthum, Zurich 1862); om
det saak. Milano-Edikt, se O. Seeck i Zeitschr.

f. Kgesch. XII ; om iEgth. afC.s i Evsebs Levneds-
skildring meddelte Edikter og Breve se samme
Tidsskr. XVI 11 ; jvfr. Afhandlinger af V. Schultzc

ssteds VII, VIII og XIV). — C. II, Son af

foregaaende i iEgteskabet med Fausta, f. 316,

optraadte som Beskytter af Athanasios, hvem
han bavde laert at kende under hans Opliold

i Trier. C. dode allerede 340 nser ved Aqui-
leja. J. O. A.

Constantinopel hed oprindelig Byzantion og
var anlagt 658 f. Kr. af Ma'nd fra Megara under
Anforsel af Hevdingen Byzas paa det Sted,

hvor den lille By Lygos laa. Lakedaemonier-
Kongen Pausanias udvidede Byzantion, og den
blev en fri Stad, der ogsaa haevdede sin Fri-

hed, efter at den, ved Graekenlands Fald, var
koramen under Romernes Herredomme. 196
e. Kr. edelagde Kejser Septimius Severus en
stor Del af Byen, men den blev straks opbygget
paa ny og fik da Navnet Antonia eller Anto-
nina. Under Tronstridighederne i Beg. af 4.

Aarb. blev Byzantion ferst erobret af Maxi-
minus, siden af Licinins, og 324 fik Constan-
tin I Byen. Han besluttede, efter nogen Vaklen
mellem Sardica, Ilion og Byzantion, at vaelge

den sidste til Stedet for den nye, kr. Hoved-
stad, han vilde anlaegge. I en af sine Love
siger han, at han har anlagt C. >efter Guds
Befalingc, og Kirkehistorikeren Filostorgios for-

tieller, hvorledes Constautin I, med Spyd i

Haand, selv har afstukket Omkredsen til det
• nye Rom<. Grundstenen blev lagt i Nov.
328 (eller 326), og Nyplatonikeren Sopatros fik

det Hverv, ved forskl. magiske Handlinger at

sikre den nye Stads Sluebne. I Maj 330 blev
den hojtidelig indviet og fik da Navnet C.

Medens det lat. Element bavde haft Over-
vaegten i Rom, fik det gr. storre Betydn. i den
nye Hovedstad. Vel vare de fornemste Folk
i C. Romere, som Constantin I havde lokket
til at forlade den gl. Hovedstad ved at skaenke
dem Paladser og Godser; men den storste Del
af den nye Hovedstads Indbyggere vare Gr.

fra Omegnen, der enten frivillig eller efter

kejserlig Ordre flyttede til C. Kejseren gjorde
sig endog Umag for kunstig at skabe en Pobel,

der i den folgende Tid af og til blev draget
med ind i de kirkl. Kampe. Lige til Justi-

nians Dage blev Latinen ved at vaere Hoffets

og Embedsraaendenes Sprog; men den fortsatte

lndvandring af gr.-taleude Folk og K.s Brug
af det gr. Sprog gjorde dog C. til en vaesentlig

gr.-talende By. Mange gr. Staeder maatte, ved
at afstaa Sojler og Kunstvaerker, bidrage til

den nye Hovedstads Forskonnelse. Med Sikker-

hed kan man kun naevne 2 hedenske Tempter
i C, Dioskurernes og Tykes (Lykkens) Templer,
og de have nteppe vaeret Kultussteder. Der-
imod var der mange og pragtfulde Kirker, og
da den mindre Kirke, som Constantin havde
bygget til den himmelske Visdoms Mre, var
bnendt, nedlagdes 532 Grundstenen til den prteg-

tige Sofia-Kirke, som Anthemios fra Tralleis og
Isidoros fra Milet fik fuldfort i Lobet af 5 Aar
(S. 429). Sagnet fortalte siden, at Constantin
hemmeligt havde bortfort Roms Palladium og
ladet det indmure i Underlaget til den Porfyr-

sojle af en Sten, som ban rejste paa C.s Torv.

Paa Spidsen af denne Sejle blev der stillet en
Apollonstotte fra Ilion; i den var der skjult

en Splint af Kristi Kors, og om Apollonfigurens

Hoved var der dannet en Straalekrans af Nagler

fra Korset.

Det >nye Rom< fik snart stor Betydning
ogsaa i kirkl. Henseende. Medens det gl. Rom,
som Senatets Saule, blev et af Brsendpunkterne

for Modstanden mod Krdm., kastede det krist-

nede Kejscrhof et kr. Sk«er over C, og Bi-

skoppen der, som oprindelig stod under Bi-

skoppen i Heraklea, fik storre og storre Ind-

flydelse. Synoden i C. 381 (se nedenfor) be-

stemte, at Biskoppen i Ny-Rom for Fremtiden
skulde have Haederspladsen lige efter Gammel-
Roms Biskop, saa at C.s Biskop, og ikke Alex-

andrias, blev Ostens Primas. Da C, efter

Rigets Deling, blev det ostlige Riges Hovedstad,

fik Biskoppen der endnu storre Anseelse. Paa
Synoden i Kalkedon (451) blev der tillagt ham
Jurisdiktion over alle 0stens Metropoliter, og

0sterleden havde herefter en Overbiskop, hvis

Myndighed var godkendt af en stor Synode.

Leo I af Rom gjorde forgaeves Indsigelse mod
Gr.s Afgorelse af en Bispestols kirkl. Rang efter

Bispebyens polit. Betydning, uden Hensyn til

den apostolske Grand lteggelse, og for bedre at
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552 Consubstantialis — Convertit.

blev oprindelig sat i Omlob af Gnostikere,

som Valentinianerne, for at udtrykke flere

Enkeltvsesencrs Deltagelse i et Vsesen, og det

blev ogsaa brugt i en Strid mellem Biskop

Dionysios af Rom og Biskop Dionysios af Alex-

andria for at afvserge en altfor skarp Frem-
haevelse af den personlige Forskel mellem Fa-

deren og Sannen. I Niktea (325) forlangte man
dettc Ord indsat i Medets Trosregel for paa en
Gang at hcevde Faderens og Sonnens Ligeartet-

hed og Gads Enhed.
Consabstantiatio. Man bar ofte betegnet

den luth. Kirkeafdelings Lsere om Kristi Lege-

mes og Blods Nservaerelse i den hi. Nadver
som c, modsat den rom.-kat. K.s Laere om
transsubstantiatio, fordi Lutheranerne liere, at

de jordiske Elementers (Brodets og Vinens) Sub-
stans bliver ved at vsere til Stede, men for-

binder sig paa en hemmelighedsfuld Maade
med Kristi Legemes og Blods Substans, medens
Romerkirken leerer, at Brad og Vin bliver for-

vandlet til Kristi Legeme og Blod. Paa Grand
af de ref. Teologers Misforstaaelser og Mistyd-

ninger af Begrebet c, som en fysisk Sammen-
blanding af 2 Substanser til en tredje eller som
en Impanation (s. d. Art.) af den ene i den
anden, afviste de luth. Dogmatikere dette Ud-
tryk og bleve staaende ved det enfoldige: »i,

med og under Brad og Vin«. Johann Ger-

hard afviser saaledes baade Kristi Legemes og
Blods avvovaCa (c), einovota (absentia), ivovaia

(inexistentia) og finovata (tranasubstantiatio),

men heevder deres Naervaerelse (naQovala) i den
hi. Nadver.

Contarini, Gasparo, rom. Kard., f. 1483,

tilhorte en af Venezias fornemste Familier.

Efter grundige Studier, navnlig af Filos., traadte

han i sin Fsedrestads Tjeneste og blev 1521

Venezias Gesandt hos Karl V. Han var til

Stede i Worms og fulgte senere med Kejseren

til Spanien. Efter Roms Erobriug var han
virksom for at udsone Kejser og Pave (Cle-

mens VII), og i Bologna fik han Kejseren for-

ligt med Venezia. Fra bans Statsmandstid

stammer Skriftet: De magistratibus et repablica

Venetorum. C. var en alvorlig, relig. grebet

Mand, sandhedskaerlig og ssdelig; derfor maatte
det vtekke Ghede hos alle, da Paul HI 1535
gjorde ham til Kardinal. Allerede Aaret efter

blev han Medlem af en Kommission, som skulde

gore Forslag om i£ndringer indenfor den rom.
K., der kunde tage Brodden af Ref.; denne vandt
nemlig ogsaa i Italien mange Tilhsengere. Kom-
missionen udtaltc sig med stor Frimodighed,
navnlig mod Pavens ubegnensede Magt og Si-

monien, og Paul III lseste med Velvilje dens
Forslag, men forte dem ikke ud i Livet. Under
Paul IV, som selv havde vaeret Medlem af

Kommissionen, blev dens Betsenkning sat paa
Index. 1541 var C. Pavens Legat paa Rigs-

dagen i Regensburg (se d. Art.), men der vakte

han Anstod til begge Sider ved under For-

handlingerne med Protestanterne at ville heevde

baade Thomismen og Retfserdiggorelsen afTroen
i en mild Skikkelse. Han vedblev at dramme
om en Ref. fra oven, der vssentlig skulde
vsere af ssedelig Natur, og kun med Hensyn til

Praestetegteskab og Ltegmandskalk vilde han
gore Indrammelser. C. var en stilfaerdig Mand
og en Aristokrat, der felte sig frastodt af det

Balder og den folkelige Bevsegelse, der fulgte

med Ref., og som Italiener havde han ikke
Forstaaelse for det germanske i Ref. Han
dede i Bologna 1542, paa et Tidspunkt, da
Inkvisitionen tvang adskillige af bans Venner
og Meningsfseller til at Dygte fra Italien (Th.
Brieger, G. C. und das Regensburger Konkor-
dienwerk des Jahres 1541, Gotha 1870; F.
Dittrich, G. C. 1483—1542, Braunsb. 1885.
C.s Skrifter ere udgivne i Paris 1571).

Contemplation, se Mystik.

Contraremonstranter, se Remonstranter.
Contritio, se Anger S. 90.

Contzen, Adam, rom.-kat. Nationalokonom,
f. 1573 i Montjoie i det Julichske, blev 1595
i Trier Novitse i Jesuiter-Ordenen, 1606 Prof,

i Filos. i WQrzburg, 1610 teol. Prof, i Mainz.
1623 blev han af Kurfyrst Max kaldet til

Baiern, og som dennes Skriftefader dede han
i Munchcn' 20. Maj 1653. I sin >Politik<

(Politicorum libri X, Mainz 1621), der er hel-

liget Ferdinand II, viste han sig som Machia-
vellis Modstander, og i den udtalte han sine

nationalokonomiske Tanker, der godtgjorde, at

han i alt vsesentligt stod paa Middelalderens
og den kanoniske Rets Standpunkt (t. E. m.
H. til Fordommelsen af Aager, Forsvar for et

mildt Slaveri, Hoveri osv.; jvfr. W. Roscher,
Gesch. der Nationalokonomik in Deutscbland,
Munchen 1874, I, 205 f.). Han forsvarede ogsaa
Bellarmino mod hans tyske Angribere, og angreb
selv den tyske Ref., da den 1618 holdt sin ferste

Jubelfest, hvorfor den lasrde Liege og Oldgran-
sker, Oluf Worm, 31. Okt. 1618 i Kbhvn holdt

en Mindetale om Ref., rettet mod A. C. I

MQnclien forfattede A. C. Fortolkninger til

Evangelierne og de paulinske Breve, og der
skrev han ogsaa en Samfundsroman (>Kong
Abissinus's Historie<), der skulde vise, hvor-
ledes hans nationalokonomiske Tanker vilde

tage sig ud i Praksis.

Conversi var Navnet paa de Mseud, der,

uden at aflaeggc det fulde Munkelefte og uden
at overtage alle en Munks Pligter, sluttede sig

til et Kloster. I Reglen nejedes c, der ikke
havde Tonsur og vare kendelige ved en ster-

egen Dragt, med at love Lydighed, Kyskhed
og fast Ophold i Klostret. De overtog ofte

alt Arbejde udenfor Klostrets Mure, saa at de
egentlige Munke kunde overholde streng Clau-
sur (se S. 520). Af og til underkastede de,

der havde begyndt Livet i Klostret som c,

sig senere Klostrets Regcl og bleve saaledes

Munke. Kirkehistorien kender Abbeder, der
oprindelig kun vare c. Stundum bleve c. viede

til Preester uden helt ud at blive Munke.
Saadanne >fledforte Brodre« kom frem hos
Vallombroserne i 11. Aarh. og omtrent sam-
tidig hos Cluniacenserne i Hirschau, og i

Nonneklostrene var der ogsaa converse, fled-

forte Sostre, der ofte gjorde en Del af Klostrets

daglige Husgerning. I de senere dannede Or-
dener blev der optaget Lsegbradre og L<eg-

sostrc, som dog havde en anden Stilling. Se
Art. Ltegbrodre.

Conversio, se Omvendelse.
Convertit er Betegnelse for de Personer, der

fra en anden Kirkeafdeling (eller en anden Reli-

gion) traede over til Romerk. Under Romerk.s
Propaganda spiller Skildringen af saadanne C.s
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I^evnedsleb en ikke ringe Rolle. Det betyde-

ligste Vserk om de teldre C. er Rfiss: Die Con-
verUten seit der Ref. (Freib. 1866—75), der i

13 Bd. bebandler Conversionerne fra Ref. til

1800; Rosenthal, Convertitenbilder aus dem
19. Jahrh. (Schaffh. 1865—70) bebandler i 3

Bd. dette Hnndredaars C. En kortere Oversigt

over de mest bekendte Conversioner gives i

Fr. Nippold, Welche Wege fflhren nach Rom
(Heidelb. 1869).

Convocations (Landemoder) er Navnet paa
den eng. K.s 2 Synoder, der ere knyttede til

de 2 jErkesseder, Canterbury og York. Syno-
den for Canterbury stammer fra Konciliet i

Hertford 673, paa hvilket Anglernes og Sachs-

ernes Kirkesamfund bleve forenede til in
kirkl. Provins med -Erkebiskoppen af Canter-

bury som Metropolit, Synoden for York fra

735, da de nordlige Menigheder dannede en
saerlig Provins. I den angelsachsiske Tid
medte Biskopperne, Abbederne og Prelaterne
ofte paa Raadsforsamlingerne (Witenagemot)
for at give de verdslige Ledere deres gode
Raad, og jErkebiskopperne bragte ofte kirkl.

Spergsmaal frem paa dem, saa at disse Rigs-

dage bleve Synoder. Efter den normanniske
Erobring vare Biskopperne og Abbederne endnu
med i Kongens store Raad, men der blev ogsaa

holdt Synoder til Afgerelse af kirkl. Spergs-

maal, og paa dem bleve Domkapitlerne og
Prsesteskabet repnesenterede ved nogle af

deres Medlemmer, som kaldtes proctors. Under
iErkebiskop John Peckham af Canterbury
(1279—94) bleve de 2 Synoder ordnede paa
den Maade, der senere i alt vsesentligt har
vacret gsldende. Hvert Domkapitel og Kolle-

giatkapitel i .Erkestiftet Canterbury skulde

sende 1 proctor, Praesteskabet i hvert Stift 2;
i ..Erkestiftet York medte 2 proctors for hvert

Arkidiakonat. Ved den c, der blev holdt 1415,

samledes Pralaterne paa it Sted, det evrige

Pnesteskab paa et andet, og i den folgendeTid blev
det lidt efter lidt Skik, at hver af Synoderne
kom til at bestaa af 2 Huse, et Overhus og
et Underhus. K.s gl. Frihed til at holde Syn-

oder til Behandling af sine egne Sager gik

tabt under Henrik VIII (1531 og 1534) ved
Overdragelsen af K.s gl. konstitutionelle Rettig-

heder til Kronen. Efter dette Skridt maatte
der kun holdes c. paa Kongens Bud, og hvad
der blev vedtaget paa dem, flk farst Lovskraft

ved Kongens Stadftestelse og havde kun Gyldig-

hed under den Forudssetning, at det ikke stred

mod Englands Love og Ssdvaner og de konge-
lige Rettigheder.

Efter Ref. have de eng. c. ikke undergaaet nogen
iEndring. Landemodet for Canterbury dannes
af et Overhus af Provinsens Biskopper og et

Underhus, i hvilket Dekanerne (deans) for alle

Domkapitler, alle Arkidiakoner, 1 proctor for

hvert Domkapitel og 2 proctors for hvert Stift,

valgte af det beneflcierede Pnesteskab, give

Mode. I Landemodet for York danne Pro-

vinsens Biskopper ligeledes et Overhus, medens
Underhuset bestaar af samtlige deans og Arki-

diakoner, 1 proctor for hvert Kapitel og 2 for

hvert Arkidiakonat. Ved Indkaldelsen af hvert

Parlament udgaar der fra Kongen en Opfor
dring til de 2 iErkebiskopper om at sammen
kalde de 2 c. Pnesteme vselge derpaa deres

proctors til det nye Landemode, som de polit.

Vtelgere deres Ombud til det nye Parlament,

og c. udstettes og oploses samtidig med Parla-

mentet. De have Frihed til at drofte, bvad
de ville, men deres Kanoner maa fremdeles,

som i Henrik VIH's Dage, stadfsestes af Kronen.

Under Jakob lis Regering (1685—88) bleve

c. lammede, fordi Kongen var bange for, at

de skulde modarbejde hans rom.-kat. Sym-
patier; ved Revolutionen bleve de betragtede

med Mistillid, fordi man frygtede for, at de
skulde gore Modstand mod Vilhelm af Ora-
nien paa Grund af hans Calvinisme. Parla-

mentet opfordrede imidlertid Kronen til, som
saedvanlig, at sammenkalde c. Det skete, men
da der fra Presteskabets Side blev gjort Ind-

sigelser mod Hoffets latitudinariske Planer,

bleve c. bragte til Tavshed 1690—1702 ved

Brug af det kougelige Prserogativ. Under Dron-
ning Anna bleve de atter sammenkaldte, og i

hendes Dage tog de livlig Del i Dreftelsen af

den Tids Spergsmaal. Men da Huset Hannover
(1714) besteg den eng. Trone, bleve c. paany
betydningslese. De bleve vel sammenkaldte
med hvert nyt Parlament, men de modtog
aldrig letters of business og bleve hjemsendte
igen, efter at de havde vedtaget en ydmyg
Henvendelse til Kronen.

I vore Dage, efter o. 150 Aars Tilsidessettelse,

ere de gl. c. atter vaagnede op til Liv, og

Genoplivelsen af dem har vseret et betydnings-

fuldt Led i den store anglikanske Kirkevskkelse

(se Art. Wilberforce, Samuel). I Begyndelsen,

da Kravet om deres Virksomhed blev fremsat,

blev der fra Kronens Side rejst Indvendinger

og gjort mange Vanskeligheder. Men disse

bleve overvundne, og 1852 samledes Lande-

modet for Canterbury for ferste Gang efter

den lange Dvaletid til frugtbar Forhandling

under IErkebiskop J. B. Sumners Ledelse;

1861 fulgte Landemodet for York efter under
iErkebiskop C. T. Longleys Styrelse. Over-

huset i Canterburys Landemode talte 1897

24 Medlemmer, Underhuset 158; i Yorker-

Landemodets Overhus var der 10 Medlemmer,
i dets Underhus 81. De genopvaagnede Lande-

moder have fl. Gange med Eftertryk grebet

ind i det kirkl. Liv, t. E. ved Bekampelse af

Ritualismen, Nyrationalismen (Essays and Re-

views 1864) og Bibelkritiken (Colenso 1873,

se S. 532), og fra dem udgik der en Protest

mod det vatikanskc Konciliums Dekreter (1871).

Endvidere have de fremkaldt en ny Bibelovers.

og gjort Forslag til fl. storre og mindre liturg.

iEndringer (nyt Prsestelefte, nyt Lektionarium

osv.), og alle Tidens store Spergsmaal have,

ofte gentagne Gange, vseret dreftede paa dem.

1886 bleve begge Canterbury-Landemodets
Huse enige om, at det var enskeligt, at der

dannedes et >Hus af Lsegm«end<, som vare

Nadvergsester i den anglikanske K., for at dette

kunde forhandle med Landemodets Medlemmer,
og Prasteskabet saaledes lare Lsegfolkets Op-
fattelse af de forskl. kirkl. Spergsmaal bedre

at kende. Man enedes om, at hvert af Stif-

terne i Provinsen Canterbury skulde sende et

bestemt Antal Ombud (i Reglen 4, men London
10, Winchester, Rochester, Lichfield og Wor-
cester 6), valgte af Ltegmsndene i Provinsens

Stiftsmeder, til et saadant House of Laymen,
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og iGrkebiskoppen skulde yderligere have Ret
til at tilkalde indtil 10. Efter nogen Vaklen,
der navnlig skyldtes Underhuset, traadte ogsaa
Yorker-Landemodet i Canterburys Spor. 1886
under iErkebiskop E. W. Benson samledes
Canterburys House of Laymen for forstc Gang;
Yorks kom sammen forste Gang 1892 under
^Erkebiskop W. D. Maclagan. Siden har der
rejst sig en Bevsegelse for at skaffe den anglik.

K. Selvstyre og det eng. Laegfolk lovfaestet Ad-
gang til c. Om de Skridt, der i den Retning
vare foretagne indtil Foraaret 1898, se de af
Biskoppen af Stepney udgivne Advent Sermons
on Church Reform (London 1898) 175 f. Ft. N.
Convulsionsre (convnlsionnaires), se Jansen-

isme.

Conybeare, William John, eng. Ekseget, f.

1813, d. 1857, studerede i Cambridge og blev
Fellow i Trinity College der. 1842 blev han
Principal for Collegiat-Institutet i Liverpool.

Sammen med J. S. Howson udgav han The
Life and Epistles of St. Paul (1. Udg. 1852),

og 1853 skrev han i Edinburgh Review en be-
remt Artikcl om Church Parties.

Cook, Frederic Charles, eng. Prsest, f. i

Milbrook 1. Dec. 1804. blev presteviet 1840.
1860—80 var han Pra?st ved Lincoln's Inn.

1857 blev han en af Dronningens Kapellaner,
1864 Kannik i Exeter, 1869 Kapellan hos Bi-

skoppen af London, 1872 precentor (Ordner af
Gudstjenesten) i Exeter. Han har udgivet For-
tolkuinger til Ap. Gern. (1849, 2. Udg. 1866)
og Pnedikener og er navnlig bekendt som
Udgiver af The Speakers Commentary, der
1871—82 udkom i 10 Bd.; dette Navn flk

Kommentaren, fordi Lord Ossington, som da
var Underhusets speaker, gav Stodet til dens
Udgivelse og viste stor Interesse for det store

Foretagende. I dette Bibelvxrk har C. selv

skrevet Indledningerne til 2. Mos., Ps. og Ap.
Gern., samt Fortolkuingerne til Ijob, Hab.,
Mark., Luk. og 1 Pet. og til en Del af 2. Mos.,
Ps. og Matth.

Cooper, Thomas, eng. Chartist og Baptist,

f. i Leicester 28. Marts 1805, laerte Skomager-
haandvaerket, men erhvervede sig i sin Fritid

Kendskab til Latin, Gr., Hebr. og Fransk.
Under Chartistbevtegelsen 1841—42 spillede
han en stor Rolle, og til Straf for Deltagelsen
i Chartisternes Voldsomheder sad han fcengslet

i 2 Aar. Efter sin Lesladelse optraadte han
som radikal Journalist og Forcdragsholder i

London. 1849 udgav han det radikale Uge-
blad The Plain Speaker, og Aaret efter be-
gyndte han Ugebladet Cooper's Journal, i

hvilket han optraadte som Skeptiker og van-
tro. 1855 blev han imidlertid greben af Krdm.s
Sandhed, og i den felgende Tid forsvarede han
den lige saa ivrigt, som han for havde angrebet
den. 1859 lod han sig omdebe og blev Baptist-

prsest. 1866 trak han sig tilbage med nedbrudt
Helbred og udgav i Halvfjerdserne en Rrekke
apologet. Skrifter. D. i Lincoln 15. Juli 1892.
1882 udgav han en interessant Selvbiografi.

Coornhert, Dirk Volkertszoon, fodt i Am-
sterdam 1522, rejste 1 sin Ungdom, som mange
unge Nederlsndere dengang, til Spanien og
Portugal. Efter sin Hjemkomst tjente han Livets
Ophold som Graver i Haarlem, men efterat

han havde lsert de gl. Sprog og tilegnet sig

sterre Dannelse, blev han Haarlems Notar og
Sekretsr. 1566 var han virksom for Ref.s

Indferelse i Byen, og til Straf herfor blev
han ferst kastet i Fsengsel, senere forvist (1568).

Efter 4 Aars Forlob vendte han dog tilbage til

sit Faedreland og traadte i Vilhelm af Oranjens
Tjeneste. Han dode 29. Okt. 1590 i Gouda.
C. havde ikke ringe teol. Interesse, men som
Teolog var han farst og fremmest Talsmand
for Tolerance ; Inkvisitionens Virksomhed, som
han havde set paa nsert Hold, havde fyldt

ham med Ha-dsel og Harme. Han var en
Modstander af den strenge Prsedestinationslere
og kan betragtes som en Forlober for Armi-
nius (S. 144). 1582 udgav han en >Prove paa
en nederl. Katekisme<, der dog ikke kom i

Brug paa Grund af Forf.s ref. Heterodoksi
(Moorrees, D. V. C, Schoonhoven 1887).

Copernicus, Nicolaus, se Koppernik.
Copiater (fossarii) var i den gl. K. Navnet

paa de Kirketjenere, der gravede de Kr.s Grave
eller sergede for Ligenes Nedlseggelse i Kata-
komberne.

Coppi, Antonio, ital. Historiker, f. 22. April
1783 i Andeze.no ved Torino, ta?nkte oprinde-
lig paa at trade ind i Jesuiter-Ordenen, men
opgav det og kom til Rom, hvor han ofrede
sig for hist. Studier og Ievede et lajrdt Stille-

liv uden offentlig Ansettelse. Han er navnlig
bekendt ved sin Skildring af Familien Colon-
nas (se S. 536) Historie (Memorie Colonnesi,

Roma 1852) og ved sin Fortstettelse af L. A.
Muratoris Annali d'ltalia. C.s Annali ere en ret

vigtig Kilde til Italiens Hist, sidst i forrige og
i Beg. af dette Aarh. Han dode 26. Febr.

1870.

Copulation, se iEgteskab.

Coquerel. 1) Athanase Laurent Charles C,
f. i Paris 27. Aug. 1795, var ferst Pra?st ved
den wallonske Kirke i Amsterdam, men blev
1830 kaldet til Paris, hvor han ogsaa blev
Medlem af det protest. Konsistorium og til-

sidst dets President. Efter Februar-Revolu-
tionen tog han en kort Tid Del i det polit. Liv,

som maadeholden Republikancr af Centrum,
men efter Statskupet trak han sig tilbage fra

Politiken. D. 10. Jan. 1868. Han er Forf.

til et Modskrift mod Strauss's >Leben Jesu<
(Paris 1847) og en Chrislologie (I— II, Paris

1858), og han har udgivet 6. Bd. Prsedikener
(Paris 1842—56). — 2) Athanase Josu* C,
Sen af foregaaende, f. i Amsterdam 1820, var
1843—48 Hjselpeprest i Nlmes, senere i Paris.

Han var en af Fererne for den fr. Nyrational-
isme, for hvilken han gjorde sig til Tolk i

forskl. Foredrag og Smaaskrifter. Mest be-
kendt af hans Skrifter er vel en Monografi:
Jean Calas et sa famille (Paris 1859; 2 OpI.
1869) og hans tre Breve til Renan (Paris 1864),

hvori han bl. a. angriber den letfterdige Tone
i Renans Tie de Jtsus. 1864 blev han afsat

af Presbyteriet, fordi han havde fornsegtet

Troen paa Underne og Treenigheden, og denne
Afseettelse gav Anledning til et Sammensted
mellem den ortodokse og den rationalistiske

Retning indenfor den fr.-protest. Kirkeafdeling.

A. C. redigerede en Tidlang Le Lien, senere La
nouvelle revue de thtologie, og han har udgivet
fl. Prsedikensamlinger, tildels med afgjort pole-
misk Pneg. Han dode i Ftmes 25. Juli 1875.
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Corbie (Corbeia), et Benedictiner-Abbedi,

grundlagt af Dronning Bathilde o. 660 ved
Floden Somme i Picardiet, 0. for Amiens.
Det forte Haederstitlen >kongeligt Abbedi< og
blev snart et af de vigtigste Klostre i Franker-

riget; det husede blandt andre en Tid den
afsatte Langobarderkonge Desiderius. Dets
Skole har spillet en Rolle for Dannelsen i

Nord-Frankrig ; her virkede lserde Msend som
Radbert, Ratramnus, Christian Druthmar og
Abbed Bovo. En Beskrivelse af C.s Hospital

paa Abbed Adelhards, Karl d. st.s Fsetters Tid

(o. 822) viser, hvor alvorlig Barmhjertigheds-

gerningerne varetoges her, af alle Klostrets

Indtegter gaves Tiende til de fattige og tnen-

gende. Adelhard grundlagde Datterklostret

Corvey (se d. Art.), og hans Efterfolger Wala
greb ind i Tidens politiske Begivenheder ved,

i Spidsen for Stormsendene, at modssette sig

Ludvig d. frommes iEndring af Tronfolgen.

Siden havde C.s Abbed Rang med Grever, var
umiddelbart afhsengig af Paven, og hans aarlige

Indtegt steg til 60,000 Livres. Ved Klostret

opvoksede der en lille By, som 1150 fik Kom-
munalret, men siden tilfaldt Klostret. Biblio-

teket, hvis Manuskripter nu geraraes i Paris,

var saerdeles rigt. I 17. Aarh. tiltraadte C.

Maurinernes Kongregation og gik til Grunde
med denne paa Revolutionstiden. Kirken blev

Sognekirke for den lille By (o. 5000 Indb.),

der driver Uld- og Bomuldsindustri. J. O. A.

Corbinian, f. i Chartrettes ved Melun, skal

oprindelig have baaret Navnet Waldekeso, men
senere have kaldt sig C. efter sin Moder Cor-

biniana. Han synes at vsere dod o. 730, efter,

som Biskop, med Roms Billigelse at have mis-

sioneret i Freising og det sydlige Tirol, som
en Slags Forlober for Bonifatius (S. 357). En
Skildring af hans Liv, der skyldes Biskop
Aribo af Freising (d. 784), er nieppe fuldt paa-

lidelig.

Cordara, Giulio Cesare, jesuitisk Historie-

skriver, en £)tling af Greverne af Calamandra,
blev fodt 1704 i Alessandria i Piemont og stu-

derede ved Collegium Romanum. 1718 blev

han Novitse i Loyolas Orden, og da Studie-

tiden var omme, Lserer i Viterbo, Fermo, An-
cona og Macerata. I Ancona Iserte han Pros-

pero Lambertini, den senere Pave Benedict XIV,
at kende, og ogsaa til Lorenzo Ganganelli,

senere Clemens XIV, traadte han i Forhold.

1734 kom han til Firenze, hvor han optraadte

som satirisk Digter med en Satire, rettet mod
den dannede Verdens Overtro og Forkaerlighed

for Kabbalistik. 1740 holdt han en Mindetale

over Kejser Karl VI, og s. A. blev han Jesuiter-

Ordenens Historiograf. 1740—72 behandlede
han Jesuiternes Historie i Tidsrummet 1615—26,

og en Fortssettelse heraf skal i Manuskript findes

i det vatikanske Arkiv. Desnden forfattede han
fl. Biografier og Monografier og gjorde Samlin-
ger til Collegium Gcrmanicums Historie. En
Monografl om Clemens XIII's Papat skal Andes
i Manuskript i Rom. 1772 forlod han Rom
og trak sig tilbage til Alessandria, hvor han
efter et stille Liv i Arbejde dode 6. Marts
1785; han ligger begravet i Barnabiternes
Klosterkirke. I Alessandria nedskrev han sine

Erindringer om Aarene 1740—73 (aftrykte i

D&llinger, Beitrage zur polit., kirchl. und Cul-

turgesch. der 6 letzten Jahrh.. Wien 1882,
III), der ere et vigtigt Bidrag til Jesuiter-Or-

denens Historie umiddelbart for dens Op-
haevelse. Fr. N.

Cordatus, Konrad, en af Luthers Medar-
bejdere, er fodt i Ungarn 1475; 1505 blev han
praesteviet. Da Ref. brod frem, blev han en
Tidlang kastet i klosterligt Faengsel paa Grund
af sin Sympati for den. 1524 var han i Wit-
tenberg, 1525 i Ungarn, hvor han paany blev
faengslet. 1529 blev han, paa Luthers Anbe-
faling Priest i Zwickau, men da han ikke
kunde forliges med Raadet, forlod han denne
By 1531, var en Tid Prsest i Niemegk ved Witten-
berg og derpaa Prsest i Eisleben. Efter at vsere

promoveret til Doktor i Teol. blev han 1539
kaldet til Mark-Brandenburg for at hjselpe med
ved Ref.s Indforelse, og 1546 dode han som
Superintendent i Stendal. I Niemegk havde
han en uhyggelig Strid med Cruciger (se d.

Art.), som han beskyldte for at litre, at gode
Gerninger ere nedvendige til Salighed. Luther
satte stor Pris paa C. ; han skal have sagt:

>Hvis jeg skulde gaa paa Baalet, vilde D.

Pommer folge mig lige til Luerne, men C.

vilde gaa med ind i dem<.
Cordeliers var Navnet paa de fr. Fransi-

skanere af den strenge Observans; Navnet
stammer fra det Reb (corde), de brugte til

Bselte. Paa den fr. Revolutions Tid holdt Dan-
ton og hans Venner deres Sammenkomster i

Kapellet i de parisiske C.s Kloster, og derved
gik Navnet C. over paa denne politiske Fraktion.
Corderius (Corder), Balthasar, Jesuit, f.

i Antwerpen 1592, traadte 1612 ind i Jesuiter-

Ordenen og blev et af dens laerdeste Med-
lemmer. Han havde navnlig erhvervet sig et

udstrakt Kendskab til det gr. Sprog, og dette

brugte han dels til at gore Uddrag af de gr.

Ftedres Fortolkninger til Psalmerne og forskl.

nytestl. Skrifter, dels til Udgivelse af Psevdo-
Dionysios, Kyrillos fra Alexandrias Homilier
til Jeremja og andre gr. patristiske Skrifter.

Han dode under et Ophold i Rom 1650.

Cordes, Johann Heinrich Karl, luth. Mis-

sionser, blev fadt i Betzendorf ved Liineburg
21. Marts 1813. Efter at have vseret i Bog-
handlerhere kom han 1837 ind paa Missions-

seminariet i Dresden og gik derpaa til Erlangen,
hvor Fr. Ruckert blev hans Lserer i Tamulisk.
Over London rejste han 1840 til Madras, og
i Marts 1841 sluttede han sig til Pastor H.
Knudsen i Trankebar. Ogsaa efter Trankebars
Afstaaelse til Englaenderne (1843) fortsatte C.

sin Virksomhed ; han blev 1858 Senior for

Kirkeraadet i Trankebar og 1872 Medlem af

Missions-Kollegiet 1 Leipzig. 1887 tog han
sin Afsked som saadant; han dode 9. Marts
1892.

Cordula, Helgeninde, skal have vseret en af

Ursulas (se d. Art.) 11,000 Jomfruer. Hendes
foregivne Helgenlevninger gemmes i K61n. 22.

Okt. er hendes Mindedag.
Cordus, Euricius, tysk Humanist, en Bonde-

son fra 0vre-Hessen, f. 1486, kom 1505 til

Universitetet i Erfurt, hvor han blev Bacca-

laureus og latiniserede sit Fornavn: »Heinrich<

til >Ricius< (senere Euricius) og sit Efternavn
>Soldec til C. I Aaret 1521, paa en Rejse til

Italien, saa han Luther i Worms og hilste ham
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med en Jubelsang. I Italien studerede han
Medicin, og 1523 blev han Liege i Braun-
schweig, 1527 Prof, i Medicin ved Universi-

tetet i Marburg. Oa han ikke kunde forliges

med sine Embedsbrodre, opgav han 1534 Pro-

fessoratet i Marburg. Han dade 1535. Han
har efterladt sig mange vittige Epigrammer og
medicinske Skrifter, der vise, at han sagte at

fri sin Videnskab fra Levuingerne af Middel-

alderens Overtro. Sin Hengivenhed for Ref.

viste han blandt andet ved et Digt paa 1500
Heksametre, som han 1525 skrev til Karl V
og de tyske Fyrster (C. Krause, E. C, Hanau
1863).

Cornelias. 1) C, rom. Hevedsmand (Cen-

turion) i Ktesarea, var en from Mand (men
noeppe Proselyt, Ap. G. 10, 35), hvis Ltengsel

cfter Gud forst fandt Tilfredsstillelse ved, at

han og hans Hus blev dobt af Apostlen Peter.

Af hvor stor Betydning denne Begivenhed var,

idet det var ferste Gang en Hedning gik lige

over til Krdm., ses af Aabenbaringen, der gik

forud (Ap. G. 10, 9 f.), af Modstanden i Meuig-
heden (Ap. G. 11) og af de senere Stridigheder

angaaende samme /Emne (Ap. G. 15). Et aldeles

uhjemlet Sagn fortseller, at C. blev Ksesareas

forste Biskop og dode som Martyr. C. J. —
2) C, rom. Biskop April 251 — Juni eller Juli

253, rimeligvis en iEUing af den beremte Gens
Cornelia, spillede en Bolle i den novatianske
Strid (sc Art. Cyprian og Novatian). I Juni
eller Juli 253 led han med 21 andre rom. Kr.

Martyrdaden. Vi have fra hans Haand et Par
Breve til Cyprian og et til Patriarken Fabios
af Antiokia (Evsebs Khist. VI).

Cornelius van den Steen (a Lapide), se

Steen.

Cornelius. 1) Carl Alfred C, sv. Kirke-
historiker og Biskop, f. 10. Febr. 1828 i S6dra
Vi i Linkoping Stift, studerede i Upsala siden

1845, blev 1851 Dr. phil, 1853 Docent i Kirke-
liist., 1855 teol. Lcktor i HernOsand, tiltraadte

Embedet 1857, udntevntes 1859 til teol. Lektor
i Linkoping, men befordredes for Tiltradelsen

til teol. Adjunkt ved Upsala Universitet 1860,
blev 1862 Kalseniansk Prof, i teol. Pranotioner
og Kirkehist., 1868 Dr. theol. ved Jubelfesteu

i Lund, 12. Dec. 1884 Biskop over Linkdping
Stift og dode 9. Febr. 1893. Som Universitets-

lterer bcrammes han for sin velordnede og
klare Fremstilling. Samme Egenskaber ud-
mserkc ham som Forfatter, ssrlig paa det
kirkehist. Lterebogsomraade. Han havde mindre
sin Styrke i egne Arkivforskninger eller om-
fattende Kildestudier end i Evnen til at samle
og gruppere det ham tilgrengelige Materiale

og fremstille det med streng Objektivitet og
Najagtighed. I hans kirkl. Virksomhed gjorde
fremfor alt hans Bekendclsestrofasthed, hans
Sans for Orden og hans praktiske Blik sig

gsldende. Han har udgivet: De perfectibili-

tate Chhstianismi (1853); De initio et pro-
gressu monachatus (1855); Den tyska medel-
tidsmystikens fdrnamsta laropunkter (1859);
Larobok i kyrkohistoria f5r elementarlaro-
verken (i mange Oplag); Ofversigt af religionens

historia(1859: 3. Opl. 1873); Handbok i kyrko-
historien (1872; 2. Opl. 1876); Theoiogiska
prenotioner (1872); Nagra bidrag till Upsala
theol. fakultets historia 1—3 (1874—75); Det

nittpnde arhundradets kyrkohistoria (1879);

Fdrslag till revision af sv. psalmboken (1879;
2. Opl. 1882); Sv. kyrkans historia efter reforma-
tionen 1—2 (1886—87); Kristna kyrkans hi-

storia 1—7 (1889—91). For de sidste 2 Ar-
bejder tilkendtes ham 10. Dec. 1891 af det
Sv. Akademi Carl Johans Pris (Minnesteck-
ning af C. A. v. Engestrom i Linkdpings stifts

prestmoteshandlingar 1895). O. A. — 2) Pe-
ter von C, en af Farerne i den nyere tyske
kirkl. Malerkunst, var fedt den 23. Sept. 1783
i Dusseldorf, hvor hans Fader Aloys C. var
Tegnelerer og Inspekter ved Kunstakademiet.
Tidlig lod hans Fader ham kopiere Marc An-
tons og Volpatos Stik efter Rafael, eve sig i

at gengive disse efter Hukommelsen og for-

soge sig i egne Kompositioner. Men Faderen
dode allerede 1799, og C. skulde have vaeret

sat i Guldsmedlsere, hvis ikke hans Moder
havde tiltroet ham sterre kunstnerisk Be-
gavelse end Direkteren for Akademiet, P.

Langer. Denne Tillid bragte C. til energisk
at anstrenge sig for at kunne forserge sig og
Moderen paa samme Tid, som han fortsattc

Studierne paa Akademiet. Foruden mindre
Arbejder, som Illustrationer og Kirkefaner, ud-
forte han saaledes for Domkapitularen Prof.

Wallran* i K61n 1806—1808 en Dekoration af
Kuppelen i Stiftskirken St. Quirin i Neuss, der
imidlertid senere er blevet overmalet, og deltog

3 Gange, dog uden Held, i de Konkurrencer,
som Kunstvennerne i Weimar, under Goethes
Ledelse, udskrev for at fremkalde tyske Bille-

der. 1809 dode C.s Moder, og han drog da til

Frankfurt, hvor han fandt en Velynder i Fyrst-

Primas C. v. Dalberg, for hvem han maledc
flere Billeder, deriblandt en hellig Familie.

Han sluttede sig ogsaa her nermere til Mtend-
ene af den romantiske Skole og tegnede sine

forste 7 Blade af Faust, der bleve stukne af
Ruscheweyh og Thater. I Efteraaret 1811
rejste C, for storste Delen til Fods, til Rom
med Maleren Xeller. Her udfarte han i Lebet
af de nreste 4 Aar sine sidste 5 Faustblade,

13 Tegninger til en >Taschenbuch der Sagen
und Legendem, som udgaves af Amalie v.

Helwig, og 7 Blade til Niebelungenlied, stukne
af Amsler, Barth. Lips og Ritter. C. holdt

til i det forfaldne Kloster S. Isidoro med de
for Middelalderen og Romerk. svcermende
Kunstnere Fr. Overbeck, Veit og Fr. Schadow,
men omgikkes dog ogsaa Folk af andre Ret-

ninger som Joseph Koch og Thorvaldsen. I

Casa Zuccaro (Bartholdy) malede han 1815—17

sine forste Freskobiileder (af Josefs Historie)

for den preussiske Konsul Bartholdy (de ere

1888 flyttede til Nationalgalleriet i BerlinX og
3 Lofter i Villa Massimi. Disse Fresker gjorde
megen Lykke, ogC. vandt en indflydelsesrig Ven
i Historikeren Niebuhr, der i 1816 kom som
preussisk Gesandt til Rom. Han anbefaledc

ham til sin Regering, medens C. samtidig gjorde
personligt Bekendtskab med den baierske

Kronprins Ludwig. Dette forte til, at C. i

1819 blev udntevnt til Direkter for det gen-
oprettede Akademi i Dusseldorf, paa samme
Tid som han fik Bestilling paa i Munchens
Glyptotek at udfore den maleriske Udsmyk-
ning af 2 store Sale: >Gudesalen< og »den
trojanske Sal< samt den mellcmliggende For-
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hal. Om Vinteren ledede han Undervisningen
paa Akaderaiet i Dusseldorf, om Sommeren
raalede ban med sine Elever, Schlotthauer og
Zimmermann i Glyptoteket. Efter at Kron-
prins Ludwig i 1825 havde besteget Baierns

Trone, blev C. kaldet til Direkter for Akade-
raiet i Munchen og flyttede dertil i 1826.

Han komponerede en Kunsthistorie i Billeder

til Kuppelhvaelvingerne i Loggiaen paa Syd-
siden af det gamle Pinakotek, og vilde bave
udfert den med sine Elevers Hjselp, men, trods

bans Protest, overdrog Kongen den hele Ud-
farelse til Zimmermann. I Stedet ilk C. den
maleriske Udsmykning af Korsflojen og Koret
i Ludwigskirken, som man ikke lsenge efter

begyndte at bygge. Kartonerne tegnedes 1830
—36, Malerierne udfartes 1836—40 ved Hjslp
af C.s mange Elever, Hovedbilledet, Domme-
dag, det storste Freskobillede, som findes, paa
2500 Fod, af C. egenhauidig. Det mangier
Lys og ger derfor ikke den tilsigtede Virkning.

Kong Ludwig var til Tider en vanskelig Byg-
herre, der ikke gav de af ham beskaeftigedc

Kunstnere forneden Tid til at fuldende deres
Arbejder. Under de kunstneriske Brydninger,
som ved denne Tid begyndte, kelnedes hans
Beundring og Velvilje for C, og han stillede

sig paa C.s Modstanders, Arkitekten Klenzes
Side. Da derfor Fried rich Wilhelm IV i 1840
havde besteget Preussens Trone, og der under
denne kunstelskende og romantisk anlagte

Fyrste syntes at forestaa Berlin en lignende
Blomstring, som den, Munchen havde haft

under Kong Ludwig, bestemte C. sig til at op-
give sin Stilling her og felge Indbydelsen til

Berlin. Allerede inden han forlod Munchen,
havde han begyndt et Billede paa Lserred:

Kristi Nedfart til Helvede, for den polske
Greve Baczynski i Berlin. Nu byggedes der
for ham en Bolig og et Atelier i Forbindelse

med Baczynskis Malerisamling udenfor Branden-
burger-Porten, der hvor senere Rigsdagsbyg-
ningen har faaet Plads. Kongen bestilte forst

hos ham et ciseleret Solvskjold med religiose

Fremstillinger, hvilket han som Faddergave
vilde sksenke Prinsen af Wales, dernaest Ud-
kast (stukne af Thater) til Vaegmalerier i den
Campo-Santo, der var begyndt ved Siden af

Domkirken, men aldrig blev fuldfert. Kun
Kartonerne bleve udforte ; de Andes tilligemed

de betydeligste af C.s Kartoner fra Munchen
i Nationalgalleriet. Under C.s Ledelse udfortes

ogsaa de store Freskobilleder i det gl. Musseums
Forhal af Hermann, Eggers, Sturmer og Schultz
-efter Schinkels Udkast. De polit. Uroligheder
i 1848 og den preussiske Kongemagts derpaa
folgende Svsekkelse traadte hindrende i Vejen
for Friedrich Wilhelm IV's Planer; dog be-
stilte han endnu i Begyndelsen af Halvtred-
serne hos C. et Udkast til et stort Billede,

som skulde have fyldt den 90 Fod hoje Apsis-
niche i den af ham projekterede Slotsbasilika

og forestille Forventningen af Dommedag. C.

fuldforte dette Udkast paa en af sine mange
Bomerrejser; hans Produktion horte imidlertid

efterhaanden op, og han dede d. 6. Marts 1867
i Berlin. Trods C.s Begavelse og ubestridelige

Dygtighed, vil man ikke sjeldent i hans Vser-

ker savne en vis Oprindelighed og Inderlighed,

en simpel Naturlighed, som den i Sandhed

store Kunst ikke kan undvaere (E. Fdrster,

P. v. C, ein Gedenkbuch, I—11, Berlin 1874;
H. Biegels, C, Hannover 1866, 2. Opl. 1870). L. F.

Corneliussen, Anders, bekendt Haugianer
og Lregpradikant, blev fodt i Ytreeide i Ber-
gens Stift 1778. Efter tidlig at have sluttet

sig til Hauge flyttede han paa dennes Raad
til Kristiansand, hvor han ved Dygtighed og
Driftighed svang sig op til en betydelig Forret-

ningsmand. I 1833 blev han Stortingsraand,

men dede allerede samme Aar. Han var en
begavet Forkynder og en sindig og nogtern
Mand, hvis Raad gerne hertes i de hauglanske
Kredse; i den bekendte Bachestrid (S. 197)
blev saaledes hans Erkkering indhentet. A. B.

Cornill, Carl Heinrich, tysk ref. Teolog,
f. 26. April 1854, habiliterede sig 1878, blev
1886 ekstraord. Prof, i G. T.s Teologi i Mar-
burg og s. A. i Kdnigsberg, hvor han 1888
blev Prof. ord. Vigtigste Skrifter: Das Buch
des Propheten Ezekiel (1886); Einleitung in

das A. T. (flere Oplag siden 1891); Der israeli-

tische Prophetismus (1894); The book of Jere-

miah (1895, i den af P. Haupt ledede Tekst-
udgave). J. C. J.

Coronati qvatuor, de 4 kronede, var Faelles-

navn for 4 Bredre: Severus, Severianus, Car-
pophorus og Victorius, der skulle have lidt

Martyrdeden i Rom 304 under Diocletian.

Efter en Legende vare de Billedhuggere, og
deres Martyrium skal have vaeret Straf for

deres Vaegring ved at mejsle nogle Afguds-
billeder. »Kronede< kaldes de, enten fordi de
flk Martyrkronen, eller fordi man for Doden
satte Kroner med skarpe Spidser paa deres

Hoveder. Mellem Colosseum og Lateranet i

Rom ligger en Kirke, der er indviet dem, og
den er Titelkirke for en Kardinalpresbyter.

Corporate (palla corporate) er et kvadratisk

formet Linnedkkede, der i rom.-kat. Kirker
danner Underlaget for Kalken og Hostien (Cor-
pus Domini) og ofte er saa stort, at det kan
bojes op og skjule hele Kalken. Nogle Steder
har man en sserlig Kalk-pa//a, der legges oven
over Kalken. C. skal vaere et Symbol paa
Herrens Linkloxler i Graven (Joh. 20, 6 f.).

Corporations-Acten blev udstedt 1661 af
Karl II af England. Denne Lov (for the well-

governing and regulating corporations) bestemte,

at alle 0vrighedspersoner og Embedsmsmd
i Byer og Bygder (within the several cities,

corporations and boroughs) skulde aflaegge

Lydigheds- og Suprematseden til Kongen og
underskrive en Erkltering om, at de ikke til-

horte nogen solemne league and covenant; og
kun den, der i Lobet af det sidste Aar havde
nydt Nadveren efter den eng. K.s Bitus, kunde
blive eller vedblive at vaere Embedsmand eller

0vrighedsperson. Efter Udstedelsen af C.-A.

rejste nogle dertil beskikkede Ombud rundt i

England for at fjerne alle inistaenkelige Per-

soner fra Embeder og Ovrighedsposter, og de
udforte deres Hverv med saa stor Strenghed,

at Corporationerne ikke beholdt et eneste Med-
lem, som ikke var Kongen og den anglik. K.

hengiven. C.-A., der var rettet mod de eng.

Nonconformister, blev 1662 efterfulgt af Uni-
formitets-Acten, 1663 af Conventikel-Acten, der
forbod Nonconformister at holde Moder, ved
hvilke flere end 5 Personer udenfor Husstan-
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den vare til Steele (udvldet ved den saakaldte

Five-Mile-Act af 1665 og en Lov af 1670 med
strengere Straffe), og 1673 af Test-Acten. C.-A.

blev, ligesom Test-Acten, forst ophsevet 1828,

som Indledning til Emancipations-Acten af

1829. Se Test-Act.

Corpus Catholicorum var fra Midten af det

17. Aarh. indtil Beg. af det 19. Aarh. Beteg-

nelse for de tyske rom.-kat. Stsender, der i al

Stilhed, i Modssetning til Corpus Evangelicorum
(se nedenfor), tidlig havde forbundet sig til 6t

Samfund. Navnet er aldrig godkendt af Rom,
og det brugtes lsenge ikke i offlcielle Akt-

stykker. I 16., og i Reglen ogsaa i 17. Aarh.,

kaldte de rom.-kat. Stoender i Tyskland sig selv

>des heil. rum. Reichs kath. Kurfursten, Fur-
sten undStande<, og de evang. Stsender kaldte

dem >die kath. Standee, >die papist. Stande<

eller >die Stande der papstlichen Religion

zugethan<. Kejseren og nans Hofraad vsernede

disse rom.-kat. Sttenders Rettigheder, og Kur-
Mainz var gennem sin Vicekansler paa Rigsdagene
deres Tolk. Allerede paa Rigsdagen i Nuru-
berg 1524 vare de rom.-kat. Stsender optraadte i

Fsllesskab over for Kef., og det samme var
Tilfacldct paa Rigsdagen i Speier 1529, ved
Religionsfreden i Nurnberg 1532 og ved Afslut-

ningen af det hi. Korbund 1538; men forst

ved den westfalske Fred (1648) blev Tysklands
Deling i et C. C. og et C. Euangelicornm stats-

rctlig godkendt. Efter den Tid finde vi ogsaa
Navnet C. C. i offlcielle Skrivelser, og det var
da i Brug indtil det tysk-rom. Riges Oplesning
1806.

Corpus doctrinae var Navnet paa de i de
forskl. tyske luth. Landskirker grcldende Be-
kcndelscr og Lwreforskrifter, der, som Normer
for det rette og uforfalskede Evangelium (in-

corrupta eoangelii doctrina), havde Gyldighed,

indtil Konkordiebogen de fleste Steder blev

godkendt. Bl. de ref. vandt hist og her Geneve's
Corpus el syntagma confessionum fidei af 1612
Anerkendelse som et ref. C. d.

Corpus Evangelicorum (C. sociorum Augu-
stana; confessionis) var Betegnelse for det polit.

Samfund, som de tyske evang. Stauider dannede
i Modssetning til C. Catholicorum (se d. Art.).

Det havde ikke sin Opriiidelse fra de midlcr-
tidige Forbund i Torgau, Schmalkalden osv.,

men var et Udtryk for den Fsellesfelelse, der
tidlig greb Ref.s Venner, da de paa Rigsdagene
stod over for dennes Modstandere. Allerede i

Slutn. af 16. Aarh. plejede de relig. Stsender i

Tyskland at forhandle med hinanden som to

Partier (de corpore ad corpus), men forst efter

den westfalske Fred, paa Rigsdagen i Regens-
burg 1563, dannede de evang. Sta?nder et fast

Kollegium under Kur-Sachsens Ledelse. Da
Friedrich August (August II, se d. Art.) 1697
gik over til Romerk., og da Kurprinsen 1712
hemmeligt og 1717 aabenlyst fulgte Faderens
Eksempel, gjorde Brandenburg, Braunschweig
og den ernestinske Linie af det sachsiske Fyrste-

hus Fordring paa Ledelse af C. E., men denne
blev hos Kur-Sachsen, efter at man havde
sikret sig, at Kur-Sachsens Afsending under
Ledelsen af C. E. blev fuldstomdig uafhsengig
af Kurfyrsten, saaledes at nan ikke modtog
sine Instruktioner fra den rom.-kat. Fyrste,

men fra Gehejmeraads-Kollegiet i Dresden.

Efter det tysk-rom. Riges Oplesning 1806 gik
C. E., som C. Catholicorum, til Grunde.
Corpus juris canonici. se Kirkeret.

Correctionshuse vare en Slags kirkl. Fsengsler,

til hvilke rom.-kat. Praester, der havde gjort sig

skyldige i ssdelige Forseelser eller grove Brud
paa Lydigheden mod deres foresatte, bleve hen-
viste. Til Detentionsanstalter brugte man i den
eldre Tid Kirkens Sakristi (dtxnvtxu, decanica),

senere Klostre, og i nyere Tid har man i A.

Stifter haft saerlige C. ad coercendos ecclesia-

sticos dyscolos. >Maj-Loven< af 12. Maj 1873
har gjort det urauligt at bruge de tyske C. paa
samme Maade som tidligere.

Correggio, hvis egentlige Navn var Antonio-

Allegri, en af Italiens og Verdens genialeste

Malere, blev fodt o. 1494 i Correggio i Emilien,
dengang et lille selvstsndigt Fyrstesede, hvor
Kunst og Videnskab holdtes i Aire. Om bans
Livsskiebne vides meget lidt, naar bortses fra

uhjemlede Anekdoter; i bans Levetid naaede
bans Ry ikke vidt, men da man efter Midten
af 16. Aarh., isser ved Brodrene Carraccis Be-
gejstring, opdagede den folsomme Lyrikers
mserkelige Selvstsendighed, blev han et af de
mest studerede Forbilleder for det 17. og 18.

Aarh.s kunstneriske Straben, og bans Ind-

flydelse kan stilles sammen med Michelangelos.
Af hans Vaerker skonnes med Sikkerhed, at

han har va;ret paavirket af den nyere Ferrara-
Skoles Sans for idyllisk Mildhed og Skonheds-
fylde og af den geniale Mantegnas Indsigt i

Perspektiv- og Lysvirkning. Sandsynligheden
talcr ogsaa for, at han har studeret Lionardos
Kunst med dens ejendommelige Evne til at give

det af Lys og Luft gennemstremmede Rum
malerisk Ynde, ligesom maaske Ralfacllos og
Michelangelos romerske Storvrerker. Men C.

var tidlig moden, og alle hans Vrerkcr vidne
om et selvsta?ndigt, rigt udviklet poetisk Stem-
ningsliv. Ikke mindst fik han derved stor

Indflydelse paa Udviklingen af den kirkl.

Malerkunst. Blandt hans Billeder af relig.

Indhold kunne nievnes: Madonna med d. 111.

Frans(1514, nu i Dresden), Hvilen paa Flugten
til ^Egypten (la Zingarella i Napoli), Ecce
homo (London), Kvindernes Klage (Parma\
Noli me tangere (Madrid), Madonna med Hie-
ronymus (>Dagen< i Parma), Madonna med
Sebastian (Dresden), den skonne, verdensbe-
romte Hyrderues Tilbedelse (»den hi. Nat<,
1530, Dresden), Hvilen paa Flugten (Madonna
della scodella, Parma) og Fremstillingerne af
den hi. Katarinas Trolovclse (Paris og Napoli 1

.

Der mocrkes i disse Vserker ingen dybere religies

Grebethed, men en vis, mystisk farvet, nydende
Selvhengivelse i et Stemningsliv, der veksler
mellem barnlig GUede og blid Vemod. Rummer
den end stairkere Folelser, saa vidner den dog
hverken om Viyeslivets Fasthed eller Tankens
Dybde. C.s relig. Kunst tiltaler scerlig en
ikke dybtgaaende kvietistisk Religiositet, der
foler sig neret ved hans levende Skildring af
Menneskers momentane Betagethed af uegen-
nyttige Sjselsrorelser. Mesteren giver disse ct

vidunderligt Udtryk af naiv Uskyld, men karak-
teriserer ikke Felelsernes virkelig etiske Verdi
og Hojhed. C. skildrer fortneffelig den rene
Barnegltede (Engletypen), Moderkwrligheden.
Alderdommens Inderlighed og den ubevidste
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Correggio — Corvinus. B59

Ynde, som 0jeblikkets blide Stemnioger eller

den jublende Gliede kan give. Til de skonue
Skikkelser kommer en fin og varm Farve-

givning, herlige Landskabsbaggrunde og et

ubeskriveligt Lys, som gyder sin mystisk gri-

bende Glans henover Figurerne og Rummet
(Clairobscuret) og ger Billederne til symfoniske
Tonespil; hans Beundrere »folte sig i Paradis<

ved hans bibelske Billeder. Men den aeldre

Kunsts dybt relig. jErbedighed for Emnernes
Hejhed, Forstaaelse for en streng, ideal Kom-
position og Fordybelse i kraftfuld Karakter-
skildring af de traditionelt givne Typer er

veget for det idylliske Genreagtige.

1519 smykkede C. Abbedisscns Vaerelse i

S. Paolo i Parma med Fresker af mytologiske
Figurer som Diana, Eroter, Gratier, Ptitli osv.,

der tale ligesaa tydeligt om Kunstnerens Glaede

ved Livet, som om Klostrets fuldstaendige

Mangel paa kirkl. Sans. 1520—23 malede han
i S. Giovanni Evangelista sammesteds Fresker
i Kuppelen og Apsis. De forste, hvis Hoved-
billede med dramatisk Liv fremstiller de paa
Skyer hvilende nogne Apostles henrykte Skuen
af den mod Himlen farende Frelser, have
banet Kunsten nye Veje. C. ser helt bort fra

de Hensyn, Dekorationen af det bestcmte Byg-
ningsled kraever; han omformer Kuppelen til

iEterens gennemsigtige Rige og skaber med
sterste Dristighed et uendeligt Rum som Bag-
grund for Figurerne, ja tilstrteber den Illusion,

realistisk at genfremstille Underet. Men Per-

sonlighcdskarakteristiken svigtcr, og Legemer-
nes underste Lemmer i de dristige Forkortnin-

ger drage Beskuerens Opmarksomhed fortrins-

vis hen paa sig. C.s Fortrin og Mangier trcede

staerkest frem i hans Hovedvaerk, Udsmyk-
ningen af Domkirkens Kuppel i Parma (malet
1526 f.). Hovedbilledet, Marias Himmelfart,
beskuet af Apostle, som naesten glaededrukne
felge den opadsvaevende Skikkelse, der i Sky-
erne haeves op mod det himmelske Lys af

Himmelens Haerskarer, er en Hvirvel af lys-

bestraalede Skikkelser i dristige Forkortninger
og Skyer, men Kompositiouens Klarhed og
Formgivningens Tydelighed tilsidesaettes for at

give en Illusion af Underets 0jeblik. Dette
Storvaerk blev Forbilledet for Baroktidens
Plafondkunst, men ikke uden Ret kaldte en
samtidig Vserket for en >Froragout«.

Stort Ry ved Fyrstehofferne og ivrig Efter-

ligning vare C.s mytologiske Billeder Gen-
stand for (Amors Skole, Jupiter og Antiope,

Leda, Danae, Io, Ganymed). Hans Forherligelse

af den jordiske Kaerlighed i den umiddelbare
Hengivelses Ojeblik og Valget af de saerlig pir-

rende Emner vidner tilstraekkelig, sclv om Kunst-

neren i genial Naivitet har formaaet at hteve

den kodelige Driftsglaede op i en hojere Sfa-re,

om Humanismens Brist paa dybere etisk Bal-

last, og betaenkeligt er det i hvert Fald i disse

Billeders Skikkelser at genfinde de samme
Stemningsudtryk, som i de religiose Billeder

tolkede Menneskelivets dybeste Indhold.

C. dade 5. April 1534 i Correggio. Hans
talrige Efterlignere drev en uhort Kultus med
Mesterens Genius. Deres Vaerker viste blot

sterre Mangel paa Karakter og saedelig relig.

Alvor. Typernes Ynde blev hos dem til Behage-

syge, den idylliske Gratie til Affektation, de

sedt svaermende Ansigter bleve koket sentimen-
tale, og Mesterens nervese Sensibllitet aflostcs

af en Jagen efter teatralsk Virkning, der ved-
varede lige til vort Aarh. genfodte den kirkl.

Kunst (Biografier af Jul. Meyer, Leipzig 1871;
H. Thode, Leipz. 1878). " J. O. A.

Corsini, fiorentinsk Patricierfamilie. Til den
horte bl. a. Andrea C, f. 1302, forst Karme-
liter, siden Biskop af Fiesole, ded 6. Jan. 1373,
helgenkronet 1629; Pietro C, Biskop af Fi-

renze, d. i Avignon 1405, som spillede en Rolle

under det pavelige Skisma; Filippo Amerigo
C, der 1420 blev Firenzes forste iErkebiskop,
og Lorenzo C, der 1730 besteg St. Peters Stol

som Clemens XII (se S. 522).

Corvei ved Weser naer ved Byen H6xter var
tidligere Nordtysklands beremteste Benedictiner-
kloster. Af Hensyn til Missionen blandt Sachs-
erne havde Abbed Adalhard af Corbie sendt
Munke til et Sted i Nserhedeu af Uslar, men
822 flyttedes Samboet til C. og indrettedes paa
en Grund, som Ludvig d. hi. skaenkede. ikke
langt fra Brunsberg, hvor Karl d. st. havde
overvundet Sachserne. Biskoppen af Pader-
born indviede Nooa Corbeja til Protomartyren
Stefanos. Det fik frit Abbedvalg, kgl. Beskyt-
telse, Immunitet og Montret, og snart sikrede

store Gaver dets Eksistens. Under Adalhards
Efterfolger overfortes fra St. Denis Relikvierne
af d. hi. Vitus til C. Under de sachsiske Kejserc

naaede C. sin hojeste Blomstring. Klosterskolen,

der havde vaeret ledet af Ansgar. som fra C. drog
ud til sin nordiske Mission, udmaerkede sig da
ved literaer Virksomhed. Saerlig Betydning har
den Historieskrivning, som foretoges i C, faaet.

Her skrev saaledes i 10. Aarh. Munken Widukind
sin Sachserkronike. 1 12. Aarh. blomstrede under
Abbed Wibald de klassiske Studier i C. Ogsaa
for Kunstindustrien fik Klostret Betydning;
ved Aar 1000 havde C. en beromt Metalstober
Gottfried, og Abbed Thiatmarus kunde for-

herlige sit Kloster ved den store Klokke Canta-
bona. Fra C. udgik ogsaa Maend som jErke-

biskop Adaldag af Bremen, Biskop Brim af

Verden osv. Klosterbygningerne bleve allerede

885 fornyede og ombyggedes atter o. 1060. Et
beromt Bibliotek, hvoraf Rester ere bevarede,

samledes her; det blev odelagt under Tredive-

aarskrigen, da C. led meget. 1792 gjorde

Pius VI C. til et Bispedomme, 1803 begyndtc

Stekulariseringen, da C. tilfaldt Nassau-Oranien,

den fuldendtes 1815, da Territoriet som Del af

Kongeriget Westfalen annekteredes af Preussen.

Nu tilhorer C. Prins Hohenlohe-SchillingsfOrst,

der forer Titel af Fyrste til C; Klostret er et

Slot(Jafte, Monumen'ta Corbeiensia, Berlin 1864;

Wigand, Gesch. der Reichs-Abtei C, Hoexter

1819). J. 0. A.

Corvinus, Antonius. hed oprindelig Rabe og

blev fodt 27. Febr. 1501 i Warburg i Stiftet

Paderborn. Han sluttede sig tidlig til Ref. og

virkede for dens Udbredelse som Praest i Goslar

1528—31. Derpaa gik han til Hessen, hvor
han, paa Landgrev Philipps Tilskyndelse, tog

Del i alle vigtige Sammenkomster (1532 i

Ziegenhain, 1535iCassel, 1537 i Schmalkalden).

1536 gjorde han et forgaeves Forsog paa at

omvende de faligne Gendobere fra Munster, og

s. A. blev han Mag. ved Universitetet i Mar-

burg. I den folgende Tid virkede han for
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560 Corvinus — Courayer.

Ref.s Sag i Fyrstendommerne GSttingen og
Kalenberg og i Hildesheim og Braunschweig-
Wolfenbuttel. Paa Grand af sin Modstand
mod Interim'et (S. 170) blev han kastet i Freng-

sel og sad fangen 1549—52. Da han kom nd
af Fcengslet, var hans Helbred nedbrudt, og
han dode i Hannover 5. April 1553. Hans
Postil og Bonnebog vandt en Del Udbredelse

i luth. Kredse (G. Uhlhorn, A. C, ein MSrtyrer

des evang.-luth. Bekenntnisses, Halle 1892).

Cosmas fra Prag, Bohmens forste Historie-

skriver, f. o. 1045, tilharte en polsk adelig

Praesteslsegt. 1074 kom han paa Skolen i Prag,

og senere gik han til Liege, hvor han flittigt

studerede Klassikerne. Efter Hjemkomsten blev

han noje knyttet til Prags Biskopper, der brugte

ham til forskl. vigtige Sendelser. 1097 blev

han prsesteviet i Gran, men han vedblev at

leve i iGgteskab med sin Hustru Bozetecha
(d. 1117); en af hans Senner, Henrik, blev

siden Biskop af OlmOtz (1126—1150). C. dode
som Dekan i Prag 21. Okt. 1125. 0. 1110 be-

gyndte han at skrive sin Kronike (aftrykt i

Mon. Germ. Script. XI), der indtager en hoj

Plads mellem Middelalderens Kroniker; for de
sidste Afsnits Vedkommende maatte C. dog, af

Hensyn til de samtidige bohra. Stormsend, fortie

meget. I den nyeste Tid er C.s Paalidelighed

og Originalitet bleven stserkt angrebet af J.

Loserth, se W. Wattenbach, Deutschlands Ge-
schichtsquellen im Mittelalter II

6
, 182 f. —

Om andre med Navnet C. se Kosmas.
Cossa, Baldasarre, se Pave Johan XXIII.

Coster, Francois, f. i Malines 1531, traadte

1552 ind i Jesniter-Ordenen. Ignacio Loyola
sendte ham til K61n, og der fik ban 1564 den
teol. Doktorgrad. Han var Rektor ved forskl.

tyske og nederl. Jesuiter-Kollegier og 3 Gange
Forstander for Jesuiterne i denne Provins. Han
dode 6. Dec. 1619 i Bruxelles. Man kaldte

ham >Ka?tternes Hammer « paa Grund af hans
store Dygtighed til at optage Forhandlinger
med Modstandere. Hans Enchiridion contro-

versiarum, der forste Gang udkom i K61n 1585,

var en rom.-kat. Polemik, der blev oversat paa
forskl. Sprog og fremkaldte mange Modskrifter

fra protest. Side. Han har desuden skrevet fl.

Prsedikensamlingcr og opbyggelige Skrifter.

Cotelier (Cotelerius), Jean Baptist, f. i Ntmes
1629, var Sen af en ref. Prast, der gik over til

den rom.-kat. K. C, som tidlig udmaerkedc sig

ved sine rige Kundskaber i de klassiske Sprog,

blev 1649 Medlem af Sorbonnen. En Tidlang
var han iErkebiskoppen af Embruns Husftelle,

men 1659 rejste han tilbage til Paris, hvor han
udgav fl. patristiske Skrifter, navnlig en beromt
Udg. af de saakaldte apostolske Fsedre (Patres

cevi apostolici, Paris 1672 ; senere, med vtesentlige

Forbedringer, paany udg. af le Clerc i Amstd.
1698 og 1724). Colbert satte ham i Arbejde
som Prof, i Gr. ved College de France i Paris

og overdrog ham Katalogiseringen af de gr.

Manuskripter i det kgl. Bibliotek. 1677 be-
gyndte han Udgivelsen af Monum. ecclesice

Graecce; det 3. Bd. af disse udkom kort for

hans Dad. Han dode 12. Aug. 1686. Af hans
Efterladenskaber udgav Maurinerne 1692 et 4.

Bd. (Analecta gr. sen varia opuscula gr., hac-
lenus non edita).

Cotta. 1) Johann Friedrich C, Son af den

bekendte Boghandler J. G. C. i Tubingen, blev
fodt 1701 og dede 1777 som Tubinger-Uni-
versitetets Kansler. Han var en ivrig Luthe-
raner, der har udgivet fl. dogmatiske og dogme-
hist. Monografler, men han er navnlig bekendt
ved sin Udg. af Johann Gerhards Loci theolo-

gici (Tab. 1762—89, 22 Kvartbd.), der inde-
holder mange Tillreg og Exkurser. Ogsaa til

Gottfried Arnolds >Unparth. Kirchen- und
Ketzerhistoriec (S. 148) gav han forskl. Tillieg

og Forbedringer og skrev navnlig en •L'n-

parth. Einleitung in die Gesch. der Arnoldschen
Streitigkeitenc. — 2) Ursula C, f. Schalbe,
gift med Kunz (Konrad) C. i Eisenach, var
>en andsegtig Matrone<, der tog sig af Luther,
da han 15 Aar gl. kom til denne By. Om
den >lilleRomanf, den ultramontane Historie-
skrivning har lavet af Luthers Ophold i Fra
Ursula Cottas Hus, se Fr. Nielsen, Rom.-kat.
Angreb paa Luthers Person (Kbhvn 1893) 28 1
Coucheron, Peter Jacob Barthold, Skole-

direktor, f. 17. Marts 1828, blev teol. Kand.
1850. Efter at have virket som L«rer i Kri-
stiania og Trondhjem, blev han 1860 Skole-
dirckter i Tromso Stift, 1871 ligesaa i Bergen
og 1876 i Kristiania. C. har derhos syslet med
Studier, isser over Norges nyere Kirkehistorie,

til hvilken han har leveret flere Bidrag. De
vigtigste er hans Afhandl. om >Mag. Niels
Svendsen Kronikes Stridigheder med Prseste-

skabet i Kristiania i Aarene 1642—52 < og om
>De syv trondhjemske Prsesters(>Syvstjernenst)

Bonskrift til Kirkebestyrelsen om Ska?rpelse i

Kirketugten< etc., begge trykte i norsk >Theol.
Tidsskr.«. A. B.

Coudrin, Pierre Joseph, Stifteren af Picpus-
Kongregationen i Paris (1805), blev fodt i

Stiftet Poitiers 1768 og var Pnest i Paris,

Poitiers og Tours. Han dode 27. Marts 1837.

Se Picpus-Kongregationen.

Courayer, Pierre Francois le, fr. Teolog. f.

i Rouen 1681, fik 1697 et Kanonikat ved St
Genevieve i Paris, blev 1706 Prast og La?rer

i Teol. og 1711 Bibliotekar ved det beremte
Abbedi. Tilskyndet ved et Skrift af en irsk

Prast udgav han 1723, uden Navn, Dissertation

sur la vahditt des ordinations anglaises et sur
la succession des ivSques dans Viglise anglicane,

der sogte at paavise den anglik. K.s Ret til at

hsevde apostolsk Succession for sine Biskopper.
C.s Afhandling blev angreben af Hardouin.
le Quien o. a., men Forf. lod sig ikke rokke;
1724 navngav han sig i Journal des Savants,

og 1726 skrev han et Forsvar for sin Paastand.

Fra Universitetet i Oxford modtog C. 1727 den
teol. Doktorgrad, men en Kommission af fr. rom.-
kat. Teologer fordomte kort efter 32 Stetninger,

uddragne af hans Afhandlingcr. /Erkebiskop
Noailles af Paris, som hidtil havde stottet bam,
lod ham falde, og Abbeden af St. Genevieve
ekskommunicerede ham. C. rejste da til Eng-
land, hvor han fik en god Modtagelsc og fort-

satte sine laerde Arbejder ved fr. Oversaettelser

af Paolo Sarpis Skildring af Trienter-Konciliets

Historie (London 1736) og Sleidans Reforma-
tionshistorie (La Haye 1767 f.), begge ledsagede

af Tillaeg og Noter, der viste hans krit. Stil-

ling over for mange af Romerk.s Lterdomme.
Men dog vilde C. ikke bryde helt med den
rom. K. Han dode i London 17. Okt. 1776.
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Court — Cousin. B61

Court, Antoine, >den fransk-ref. K.s Gen-
opretter«, blev f. i Villeneuve-de-Berg (Viva-

rais) 27. Marts 1695 i en protest. Familie.
A. C, der tidlig mistede sin Fader, voksede
op, omgiven af relig. Overspsendthed og from,
viljekraftig Bekendertro — de naturlige Folger
af Romerk.s Omvendelsesraseri, Camisardkrig-
enes blodige Lidelser sarat Mindet om de
talrige Martyrer og Skarer af Trosfaeller, der
hensled Livet paa >den allerkristelige Konges<
Galejer og 1 hans Spindehuse. En bnendende
Tro ejede den unge Mand, og den var nasret

ved ivrig Bibellssuing, ved Praesten Drelin-
courts Consolations og ved Gudstjenesterne i

-de hemmelige Forsamlinger, hvor rnodigc Rejsc-

pnedikanter, trods Edikter, fra Tid til anden
samlede de sergeiige Rester af den offlcielt op-
hievede Kirke. Allercde 1714—15 var han
paa sin forste >Rejse<. Han saa snart, at,

hvis Resten af Menighederne skulde bevares,

maatte der skaffes Mulighed for regelnuessige

Forsamlinger, som kunde bringe den pro-

fetisk-eksalterede Inspirationsaand til Ro, Pres-

byterialdisciplinen maatte fornyes, og teol.

dannede Mend maatte aflese de udannede Prre-

dikanter. Til dette store Maals Virkeliggorelse

medte C. med ct betydeligt Organisations-
talent, praktisk Klarhed og ubetvingelig Iver

for Menighedens hellige Sag. I Aug. 1715 fik

han samlet den forste >Synode< i et afsides

Stenbrud ved Monoblet (Afsendinge fra Menig-
beder i Cevenneme og Bas-Languedoc); den
vedtog (som Modtrak mod Profetien), at Biblen
er den eneste Trosregel, den valgte iEldste og
forbod Kvinder at predike. Ved uafladelige,

farefulde Rejser og ved at trade i skriftlig For-
bindelse med Ind- og Udland, samt ved at

undervise de vordende Predikanter fremmede
C, trods Spioner og Udsigt til Galgen eller Ga-
lejerne, sit Vaerk, der fandt redebon Stette

hos Menighederne og fl. dygtige Medarbejdere
<f. E. Pierre Carriere, kaldet Corteis). 1718
viede Corteis C. til ministre paa en af de nat-

lige Forsamlinger 1 »0rkenen< (Menigheden
kaldte sig, efter Aabenb. 12, 6, I'tglise du disert,

og alle dens offlcielle Skrivelser dateredes >fra

0rkenen<). 1720—22 opholdt C. sig i Geneve,
hvor han udvidede sine teol. Kundskaber og
vandt Talsmsend for Protestanternes Sag. Da
Menighederne nu vragede Romerk.s Daab og
Vielse, fornyedes 1724 Straffebestemmelserne
i skarpere Form; alligevel greb den nye Or-
ganisation mere og mere om sig, og en General-
deputeret sendtes til Udlandet for at vaekke
Interesse for Sagen. 1726 kunde man atter efter

66 Aars Afbrydelse holde en Generalsynode
(for Dauphinc, Vivarais og Languedoc; det

sidstes Kirkeordning blev normerende). 1729
gik C., paa hvis Hoved der var sat en Pris,

til Lausanne, hvor et teol. Seminarium for fr.

Flygtninge var oprettet efter hans Plan. Her
virkede han til sin Dad og sogte at uddanne
Predikanter, som havde fyldige Kundskaber
og vare fyldte af den >0rkcnaand« , der var rede
til Martyriet. Herfra ksempede han ogsaa for sin

Sag ved en udstrakt Brcweksling med andre
Landes Protestanter, isaer efter at han, under
et Besog paa en fr. Generalsynode 1744, var
blevet K.s Generaldeputerede. Han samlede
-endvidere Bidrag til Menighedens Historie (siden

Kirks-Leksikon for Norden. I.

1685) og forsvarede den 1 apologetiske Skrifter
(Biblioteket 1 Geneve ejer C.s Manuskripter i

116 Bind). Hans Selvbiografl (Memoires d'A. C.)

er nu udgivet af E. Hugues (Toulouse 1885).

C. dede i Lausanne IS. Juni 1760. Ved den
Tid talte de fr. Menigheder l

1
/, Million Men-

nesker, talrige Toleranceskrifter forsvarede deres
Sag, og Regeringen havde indset det haablese
i at kue dem med Magt. — C.s Sen, Antoine
C. de Gebelin (f. 1725, d. 1784 i Paris) ud-
gav Faderens >Camisardernes Historie< og var
fra 1765 Kirkens Generaldeputerede. Han faer-

dedes som anset Videnskabsmand (Hovedvserk

:

Le monde primitif 1773—84, et foneldet Ar-
bejde om Ursproget og Mytologierne) i Paris's

fine Selskab og talte sine Trosfiellers Sag (E.

Hugues, A. C, Paris 1872; E. Combe, A. C.

et ses sermons, Lausanne 1896). J. 0. A.

Courtenay, William, en yngre Sen af Greven
af Devonshire og paa medrene Side i Slasgt

med Kong Edvard I, blev 1370 viet til Biskop
af Hereford; 1375 blev han flyttet til London,
1381 blev han .Erkebiskop af Canterbury. Han
dede 31. Jul! 1396. Det var rimeligvis paa
hans Tilskyndelse, atWyclif 1377 blev stsvnet
for convocation, og han var ogsaa som jErke-
biskop en af Wyclifs ivrigste Modstandere.
En kirkelig Notabelforsamling, der i Maj 1382
under hans Forsaede samledes i Dominikaner-
klostret i London (>Jordskaelvs-Konclliet«), for-

demte 10 af Wyclifs Ssetninger som kaetterske

og 14 som vildfarende, og senere fik W. C.

ved Overhusets Hjaelp Oxforder-Universitetet

til at udjage alle Wyclifiter og opsegc og til-

intetgere alle wyclifitiske Skrifter.

Cousin, Victor, fr. Filosof og Psedagog, blev
fedt i Paris 28. Nov. 1792. Han var Eklektiker,

havde hentet mest fra Maine de Biran, Am-
pere, Royer Collard, Schelling og Hegel, og
stod i personlig Forbindelse med den sidste.

Med enestaaende Veltalenhed og for talrige og
begejstrede Tilherere holdt han ForeUesninger
ved Sorbonnen over Filos.s Historie og over
den hegelske Filos. Efter Juli-Revolutionen
kom han til at spille en fremtredende Rolle

i det offentlige Liv; han blev Medlem af Con-
seil royal de I'instruction publique, Direkter for

iZcole normale og 1840 Undervisningsminister.
Den sidste Stilling beklaedte han kun i 8
Maaneder, men disse brugte han til meget
aktivt at gribe ordnende ind i Frankrigs Op-
dragelsesvaesen. Efter Revolutionen 1848 trak
han sig tilbage til Privatlivet og brugte saa
sine Krsefter til Forf.virksomhed. Han dode i

Cannes 13. Januar 1867.

C. var ingen Kr., men som Idealist betragtedc

han dog den kr. Religion med iErbedighed;
for ham var Filos. og Religionen to udedelige

Sostre, af hvilke den forste mildt opdrager den
sidste fra Symbolernes Halvlys til den rene
og billedfri Sandheds fulde Dagslys. Deraf
kom det, at han, som Leder af Undervisnings-
vcesenct, paa den ene Side kraftigt afviste Gejst-

lighedens Forseg paa at bemaegtige sig og be-
herske Skolerne, men paa den anden Side ikke
tillod, at nogen irreligies Paavirkning fandt
Sted inden for disse. C. liar forfattet talrige

Skrifter; som det vigtigste af disse nsevne vi:

Du vrai, du beau et du Men, desuden: Frag-
ments philosophiques, Instruction publique, Le-
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$ons sur la philos. de Kant; 1 mange Skrifter

behandler han Filos.s Historie; han har over-

sat Platon, udgivet Descartes og skrevet ad-
skillige Monografler over fremragende franske

Kvinder i 17. Aarh. F. L. 0.

Constant, Pierre, Mauriner, f. i Compiegne
30. April 1654, gik ferst i Skole hos Jesuiterne.

1672 blev han i Reims optagen i Benedictiner-

Ordenen, og efter Studier der og i Soissons
blev han kaldet til St. Germain des Pres for

at arbejde med paa den nye Udg. af Augu-
stins Skrifter. Senere udgav han Hilarius af

Poitiers's Vaerker (Paris 1687—93). Da dette

Arbejde var til Ende, blev han Prior i Nogent
ved Coucy, men blev 1696 kaldt tilbage til Paris

for at tage Del i Maurinernes Udg. af Fare-

bogen og i Udarbejdelsen af Registret til Augu-
stins Skrifter. Hans sidste store Vserk var
forste Bind af en Udg. af de rom. Pavers Breve
fra Clemens til Innocentius III ; dette Bind, der
meddeler Pavebreve indtil 440, alle ledsagede
af laerde Indledninger og Noter, udkom i Paris

1721. 18. Okt. s. A. dode han.

Covenant er Navnet paa de Pagter, som de
skotske Presbyterianere i 16. og 17. Aarh.
sluttede til Forsvar for deres Bekendelse. Ved
det forste C. afsvor protest, sindede adelige

3. Dec. 1557 Papismen og lovede at ofre Liv

og Blod for Evangeliet. 31. Maj 1559 under-
tegnede de protest. Lorder i Perth et lignende

C. Denne Sammenslutning forberedte den
presbyterianske K.s Grundlaeggelse 1560. 1580
sluttede Jakob VI et C. med Folket, hvorved
begge Parter forpligtede sig til at opretholde
Landets K., og dette C. fornyedes 1590. Da
Jakob, og endnu mere Karl I, alligevel indferte

Anglikanismen, samlede Presbyterianerne sig

til Forsvar for deres Folkekirke ; i et Antal af

60,000 medte de 28. Febr. 1638 ved Fransi-

skanerkirken i Edinburgh og vedtog det store

C, som er optaget iblandt den skotske K.s

symbolske B0ger. Et C, som Skotterne 1642
sluttede med Parlamentet, fik kun ringe Be-
tydning, da Independenterne snart tog Magten.
Covenanter kaldtes det Parti, som under
Karl II kaempede for den presbyterianske Be-
kendelse. C. E. F.

Cowley-Fsedrene ere et eng. Broderskab
(Order of St. John the Dioine), der o. 1860
blev stiftet i Cowley ved Oxford. Det giver
sig navnlig af med Missionspraediken og har
sendt Medlemmer til de forenede Stater og
Indien.

Cox. 1) Richard C, eng. Biskop, f. 1499,

studerede i Cambridge og blev tidlig greben
af den luth. Ref. Han var Edvard Vl's Laerer,

og da den unge Fyrste kom paa Tronen, fik

C. hoje Stillinger og stor Indflydelse. Under
Maria den blodige var han en Tid faengslet,

men rejste derpaa til Fastlandet og blev et

imegtigt Medlem af Flygtningemenigheden i

Frankfurt (se Art Knox, John). Under Elisa-

bet blev C. 1559 af iErkebiskop Parker viet

til Biskop af Ely. Han dade 22. Juli 1581.

C. (og Taylor) havde en vaesentlig Del i Ud-
arbejdelsen af Edvard Vl's anden Udg. af
Common Prayer Book; under Elisabet forsvarede
han Pnesternes iEgteskab over for Dronningen,
som heist havde villet forbyde dette, og han
skrev Fortalcn til den nye Homilibog. — 2) Sa-

muel C, eng. Baptist, f. nserved London 19.

April 1826, studerede i Baptisternes Pnesteskole
i Stepney ved London. Da Studierne vare tit

Ende, blev han Prsest for forskl. Baptist-

menigheder, sidst (1863—88) i Nottingham.
1873 var han President for General-Baptisternes

eng. Association; 1875 begyndte han Udgivel-

sen af Maanedsskriftet The Expositor, som han
redigerede indtil 1884. 1882 modtog han den teol.

Doktorgrad fra St. Andrews. Han dede 29. Marts
1893 i London. Han har skrevet forskl. sterre

og mindre ekseget. Arbejder.

Cramer. 1) Jacobus C, nederl. Tcolog, er
fedt i Rotterdam 24. Dec. 1833. 1858 fik han
Ansaettelse ved Missionsselskabet i Rotterdam

;

1859 blev han ref. Pra?st i Oude Wetering,
1862 i Charlois og 1866 i Amsterdam. 187&
blev han Prof, i kr. Religionshistorie og kr.

Literatur i Groningen og 1884 forflyttet til

Utrecht. Han vandt 1858 Doktorgraden ved
en Afhdl. om Arianismen, og 1883 fik han
Haager-Selskabets Pris for et Skrift om Alex-
ander Vinet som Moralist og Apologet. Sammen
med G. H. Lamers udgav han >Nieuwe Bij-

dragen v. godgeleerdheid en wijsbegeerte<. —
2) Johann Andreas C, Sen af en sachsisk
Landsbypnest, er fodt 27. Jan. 1723. Efter
at han som Prsest paa forskellige Steder i

Tyskland havde vundet Ry som Praedikant,

fik Klopstock sin Ven Bernstorff til at for-

anledige ham indkaldt til Kobenhavn 1751, og.

1754 udnaevntes han til tysk Hofpraest. 176&
blev han tillige Professor i Teologi. Han herte
i Kobenhavn til den Kreds af Udlaendinge, der
havde sit Midtpunkt i det Bernstorffske Hus.
Disse Mend bleve ikke danske i den Forstand,
at de opgav deres eget Sprog, men de havde
en oprigtig Kaerlighed til Landct. C. udgav
et Tidsskrift >Der nordische Aufseher<, i hvilkct

han ogsaa henlcdte Opmcerksomheden paa
danske Arbejder, som Tullins >Majdagen<. —
Som Teolog var det mcrmest hans Opgave at

bringe den da gaengse almindelig europaeiske

Oplysning til Anerkendelse ved Kabenhavns
gammeldags Universitet. Han vilde egentlig

maegle mellem de saakaldte Fritaenkere og den
gamle Teologi, idet han bestandig frembaevede
Biblens moralske Betydning og aestetiske Vaerd.

Dette fremkaldte Indsigelser fra Prof. P. Holm,
men C. gik af Vejen for Striden. — Som Praedi-

kant talte C. dristigt mod de lose Saeder ved
Hoflet i Christian VU's forste Aar. Da Struensce
forsogte at reducere Embedsmaendenes Antal,

afskedigedes han 1771, hvorefter han blev Su-
perintendent i Lubeck. Men da A. P. Bern-
storff var bleven dansk Minister, og hele Hol-
sten samledes under Daumarks Krone, ansattes

han 1774 som Prokansler og Prof, theol. i Kiel,

hvor han fik stor Del i Universitetets Om-
organisation. Han fortsatte sine Bestraebelser

for at lede nye aandelige Stromme ind over
den danske Stat og oprettede et Pastoralsemina-
rium. Alt i Lubeck havde han skrevet en ny
Katekisme, nu samlede han en Psalmebog, af
hvis Psalmer o. 250 vare af ham selv. Begge
disse Boger, der vidnede om, at Rationalismen
med Aarene havde vundet mere Herredomme
over ham, indfortes i Hertugdommerne i Skoler

og Kirker. C, der 1784 udnaevntes til Kansler,

dode 11. Juni 1788. — Det var ikke blot, medens
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han opholdt sig i Kobenhavn, at han havde
betydelig Indflydelse paa mange i Danmark.
En af nans Disciple var Biskop P. 0. Boisen,

der kaldte ham sin aandellge Fader og takkede
ham, fordi han havde tsendt >den virksomste
Gavnelyst i hans Hjerte<. Denne Gavnelyst
opfyldte ogsaa C. selv, til han kastedes paa
det lange og smertelige Dedsleje. L. K. —
3) Michael John C, metodistisk Teolog og
Gesandt, er todt i Schaffhausen 6. Febr. 1835.

1847 kom han til Nord-Amerika, hvor han
studerede ved Wesleyanernes Universitet i Ohio,
og 1860 blev ban Metodistprsest i Cincinnati.

1867 blev han sendt til Leipzig som amerik. Kon-
sul, og der og i Berlin fortsatte han sine teol.

Stndier. 1870, efter at hans Svoger, General
Grant, var bleven President, kom han til Kbbvn
som nordamerik. Gesandt og var der til 1881. Ved
Indvielsen af Metodistkirken i Rigensgade i

Kbhvn talte ogsaa han, og han var i det hele

et meget virksomt Medlera af den kebenhavnske
Metodist-Menighed. 1881 blev han Nord-Ameri-
kas Gesandt i Bern, men 1885 vendte han til-

bage til Amerika som Prof, i systematisk Teol.

ved den teol. Skole i Boston. Han har skrevet

teol. Afhandlinger i forskl. metodistiske Tids-

skrifter.

Cranacb, Lucas, tysk Kunstner, f. 1472 i

Kronach ved Bamberg, blev 1504 Kurfyrst

Frederik den vises Hofmaler i Wittenberg.

Hos Sachserne og deres Naboer, som intet Side-

stykke havde til det rige Kunstliv i Schwaben
og Franken, og hvis Kunstforstand gennem-
gaaende var uudviklet, nod den flittige og al-

sidige Mester stor Anseelse. Hans Vssrksted

paatog sig med lige stor Samvittighedsfuldhed
Leverancen af relig. Billeder og Staffelistykker,

hvis Indhold imodekom Datidens Krerlighed til

antike Emner (Venus og Amor, Apollo og
Diana, Paris's Dom, Lucretia osv.) og Allego-

rier (Ungdomsbranden), som af malede Vaaben-
skjolde og ligefremt Haandvaerksarbejde. Kur-
fyrsten sksenkede C. et Vaabenmeerke (en kronet
Slange), der gjorde ham >turnierfahig«, Witten-

berg valgte ham til Borgmester, og med Uni-
versitetskererne der stod C. paa fortrolig Fod.

Da Christian II 1528 var i Byen, boede han
hos C, og C. var, som et af det wittenbergske
Borgerskabs mest ansete Medlemmer og en af

Katharina von Boras naermeste Vernier, et af

de faaVidner ved Luthers Giftermaal (13. Juni

1525).

C. var en foretagsom Mand, der, foruden

sit egentlige Kald, kunde passe en Bog- og
Papirhandel og drive et Apotek. Hans kunst-

neriske Begavelse, der ikke stod paa Hejde
med den Frejdighed, hvormed han behandlede
alle mulige Emner, lsegger sig dygtigst for

Dagen i hans karakteristiske Portrsetter (f. E.

af Reformatorerne ; bl. a. af Luther som Munk
og som Junker Georg), men iovrigt have de
mange Billeder, der under hans Navn og
Maerke Andes i Samlinger og Kirker, hejst

forskellig Vaerdi ; i Reglen er hverken Tegning,

Kolorit eller Komposition ulastelig, men de
vise ofte en frisk Naturopfattelse og en vis

gemytlig Elskvserdighed, der beder paa Mang-
len af Adel og Vserdighed. Man har kaldt C,
hvis Kunst vidner om aegte tysk Folkeejen-

dommelighed, >Malerkunstens Hans Sachs<

(Kugler). Sine Emner gentog C. hyppig (Adam
og Eva, Judit, Kristus og jEgteskabsbrydersken,
Kristus som Smertens Mand), og Figurernes
Traek og Dragter have en trattende Ensformig-
hed. Interessantest ere de Arbejder, der skyldes
hans Forhold til Reformatorerne. Vel ejede
C. ikke en Genialitet, der kunde skabe Vserker,
hvori det nyvakte evang. Trosliv fik et stor-
slaaet og gribende kunstnerisk Udtryk, men
han har sikkert, ved hvad han ydede, bidraget
til at befseste Reformatorernes Agtelse for
Kunsten som en guddommelig Gave — et vigtigt

Forhold for vor Kirkeafdeling. Disse Vaerkers
Vaerdi er dog fortrinsvis historisk og ptedagogisk,
og de robe vel meget Formaalet: at skulle gore
Propaganda for de Tanker, der fremsattes i

Wittenberg; de skildre Modsaetningen mellem
Lov og Naade, Syndefald og Forlosning og ind-
skserpe Retfserdiggerelseslseren (Kobberslangen
i 0rkenen); de afbilde Nadver, Skriftemaal,
Daab og Praediken under de forandrede Former,
ofte med Reformatorerne som de handlende
(Alterbilleder i Schneeberg, Meissen, Sogne-
kirken i Wittenberg); fuldstaendigst gengives de
luth. Tanker paa Altertavlen i Sognekirken i

Weimar, C.s Hovedvserk (fuldendt 1553 af
Sennen). Dog vedblev C. at udfore rom.-kat.
Alterbilleder. Et sikkert og godt Greb paa
folkelig Kunst vise hans mange Traesnit (Por-
trsetter af Reformatorerne, Passionate Christi

et Antichristi 1521, >Papstesel< 1523, >Papst-
thum< 1545 osv.), hvis Polemik mod det romer-
ske ikke altid var den fineste, hvorfor selv

Luther kaldte ham en >grovMaler<. C.s Tro-
skab mod det kurfyrstelige Hus fik et smukt
Udtryk, da han 1550 fulgte Johann Friedrich
i Fsengsel. Han dede 16. Okt. 1553 ved dennes
Hof i Weimar. — Hans Son, Lucas C. (f.

1515, d. som Borgmester i Wittenberg 1586),

arvede en Del af Faderens Evner (Kristi Daab,
1560, i Wittenberg; hi. Nadver med Portrsetter

af Reformatorerne, 1565, i Dessau; Herrens
Vinbjerg, dyrket af Reformatorerne, 1569, i

Wittenberg). J. O. A.
Cranmer, Thomas, f. 2. Juli 1489, studerede

i Cambridge, blev 1515 Fellow, opgav paa
Grund af iEgteskab denne Stilling, men traadte
igen ind i den, da hans Hustru dede, blev 1523
prsesteviet og snart efter Doktor i Teol. Han
var en sedel, men svag Karakter og blev et

Redskab for Henrik VIII i hans iEgteskabs-
affserer. 1530 fulgte han med en Sendefserd
til Kejseren og Paven, 1532 blev han atter

sendt til Tyskland, hvor han segtede en Niece
af Osiander, og 1533 blev han mod sin Vilje

sat paa iErkestolen i Canterbury. Han er-

klserede Kongens iEgteskab med Catharina for

ugyldigt og godkendte hans iEgteskab med
Anna Boleyn; men 3 Aar efter erklserede han
ogsaa dette for ugyldigt. Saaledes var han
Kongens villige Tjener endog ved hans senere
iEgteskaber. C. stettede Henrik VIII, da han
1534 lesrev den eng. K. fra Pavedemmet og
derefter indferte en lempelig Reformation (se

anglikansk Kirke); Ophsevelsen af Klostrene

var ikke hans, men Th. Cromwells Vajrk. Da
Kongen ved >Blodartiklerne< af 1539 standsede
Reformvserket, holdt C. igen; disse Artikler

nodte ham til at sende Hustru og Born til

Tyskland. C. strabte altid at modvirke
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Henrik VIII's Grosomhed; saaledes sogte han
at frelse Anna Boleyn, Catharina Howard, Th.

Cromwell og mange andre fra Daden. Han
vilde nedig domfselde nogen for Ksetteri, men
var et Redskab i andres Haender, hvorfor det

hed: >Ger Canterburys jErkebiskop Uret, saa

bliver han din Ven til evig Tide (Shakspeares

Henrik VIII, V Akt). Kongen holdt ham paa

Afstand, men serede ham og holdt sin Haand
over ham, hver Gang hans Fjender vilde styrte

ham. Itolge Henrik VIII's Testamente blev

C. Formynder for den mindreaarige Edvard VI,

og han gennemfarte nu den Reformation, han
i mange Aar havde forberedt (se anglikansk

K.). Han var i Beg. af sin reformatoriske

Virksomhed nsermest Lutheraner, svingede der-

efter over i calvinsk Retning, men indtog tilsidst

en Mellemstilling, og denne hans Udvikling

afsatte sine Spor i den eng. Ref. Kort efter

Marias Tronbestigelse blev han fart som Fange

til Tower og herfra til Oxford, hvor hans Sag

blev undersegt, og han blev som Keetter damt
til Deden. Efter lang Vsgring lod han sig

overtale til at tilbagekalde sin protestantiske

Ltere, men da han 21. Marts 1556 blev bitendt,

bad han Gud om Tilgivelse derfor og gik

frimodig i Daden, idet han ferst lod den
hajre Haand brsende, fordi den havde skrevet

Genkaldelsen (A. J. Mason, Th. C, London
1898). C. E. F.

Crantz, Albert, se Krantz.

Cranz, David, f. 1723 i Naugard i Pommern,
var en Tid Skriver hos Zinzendorf og blev der-

paa sendt til Grenland. Efter sin Hjemkomst
blev han Prsest, farst i Rixdorf (1766), derpaa

i Gnadenfrei i Schlesien (1771); han dade 6.

Juni 1777. Han har forfattet en »Historievon

Gr6nland< (I—II, Barby 1765, med Fortstettelse

1771), der er meget partisk og ser alt fra et

herrnhutisk Standpunkt, samt en >Alte und
neue Bruderhistoriec (Barby 1772, overs, paa
Dansk s. A.).

Crasselius, Bartholotnaens, Psalmedigter, f.

21. Febr. 1677, blev Pra»t i Nidda 1701 og i

Dfisseldorff 1708. Som en ivrig Discipel af

Francke segte han at vaskke aandcligt Liv

i Menigheden; men da han f6r uklogt frem
og fra Praedikestolen kom med personlige An-
greb paa denne og hin, blev han 1715 suspen-

deret og maatte love at holde sin Lidenskabe-

lighed i Temme. D. 10. Nov. 1724. Den af

Brorson oversatte Psalme: >Dig, dig, min Herre

vil jeg prise< er af ham. Lige saa (efter Jo-

docus van Lodensteins hollandske Original) den
i Pontoppidans Psalmebog 1740 optagne >Hel-

ligste Jesu, Helligheds Kildec. Han skal ogsaa

have forfattet V. 1—3 og 5—8 af den af H. A.

Brorson oversatte Psalme: > Min Jesus, han er

min Begyndelse og Endec ; det 4. Vers er der-

imod af Johann Heermann. J. N. S.

Creatianisme er Navnet paa en sieregen

Teori, der seger at forklare, hvorledes de en-

kelte Menneskesjsle blive til. Allerede Ori-

genes angiver 3 Forklaringsmaader, som her

kunne felges: den pneeksistentianske, den tra-

ducianske og den creatianskc. Den sidste gaar

ud paa, at medens de enkelte Menneskelegemer
avles paa naturlig Maade, saa opstaar Sjaelen

ved en direkte Skaberakt fra Guds Side: naar
Spiren til det enkelte Legeme i Modersliv er

given, fejer Gud paa Foranledning heraf en
Menneskesjrel hertil. Der bliver saaledes ikke
nogen direkte Forbindelse mellem de enkelte
Mennesker i sjaelelig, men kun i legemlig Hen-
seende. Denne Teori blev efterhaanden hersk-
ende i Oldtidskirken, saavel i den gneske
Kirke, hvor den fortnengte den tidligere raad-

ende Prseeksistensteori, som i den vesterland-

ske Kirke, hvor det af Hieronymus og Leo den
store betegnes som en almindelig kirkelig An-
tagelse, at Gud daglig tilvirker Sjsele (jfr. Joh.
5, 27). Vistnok gaar Tertullians Tanker 1 tra-

duciansk Retning, men selv Augustin felger

ham ikke her, skant det ud fra hans Arve-
syndsltere vel kunde ventes. Der foreligger en
Udtalelse af Augustin, som gaar ud paa, at han
staar tvivlraadig overfor, hvilken Forklaring
han skal vslge, enten den, hvorefter Sjtelen

ligesom Legemet er smittet ved Urenhed fra

Udspringet af (den traducianske), eller den,
hvorefter Sjselen farst bliver smittet ved Be-
reringen med Legemet (den creatianske). Men
den Va?gt, som Augustin ltegger paa Kadslysten
som Grundsynden, viser dog, at han nsermest
hffilder til den creatianske Betragtning. Det
er ogsaa denne, som blev antaget af Skolast-

iken og den rom.-kat. Kirkclaere; den strerke

Fremhaevelse af Sanselighedens Moment i Synden.
som altid har vaeret ejendommelig for den rom.-
kat. Kirke, peger i denne Retning. Men ogsaa
de fleste aeldre Teologer i den reformerte Kirke
hylde den creatianske Forklaring, omend af
anden Grund endderom. Katoliker; detvarsrorlig

den Maade, paa hvilken her den enkelte Men-
neskesjjel efter sin Opstaaen blev sat i et direkte
Afhrengighedsforhold til Gud, der tiltalte den
reformerte Bevidsthed. Kun de lutherske Teo-
loger sluttede sig overvejende til Traducian-
ismen. Hvad der i Modsretning til denne sikkert
er Creatianismens Fortrin, er den Forstaaelse.

som den medferer af det ejendommeligt nye
og originate ved hvert enkelt Menneske ; dette

synes nemlig kun at kunne forklares ved en
selvstsndig Skaberakt for hvert Menneskes Ved-
kommende. Det er af den Grund, at denne
Teori er bleven gjort gseldende ved Siden af
Traducianismen af nyere lutherske Teologer
som I. A. Dorner og Martensen. Hvad man altid

har bebrejdet den, er, at den senderriverSltegts-

enheden og kun ufuldkomment forklarer Arve-
lighedens, sa:rlig Arvesyndens Kendsgerning.

At det hele her omhandlede Spargsmaal ligger

udenfor Teologieu, er vel den almindelige Be-
tragtning i Nutiden, og dette har selv enkelte

mellem de seldre forstaaet, saaledes J. Gerhard,
der siger: vi overlade Undersogelsen om For-
plantelsens Art til Filosoferne, da det ikke
er os klart, at den er fremstillet i den hellige

Skrift (se Pneeksistens og Traducianisme). F. C. K.

Credentsbord er Navn paa et lille Bord.

der i rom.-kat. Kirker opstilles i N«rh. af Al-

tret, i Reglen paa Epistelsiden. Paa C. staar

som oftest, foruden Kalken, Messekanden og
de andre ved Nadveren brugelige Kar, et Kru-
cifiks og 2 Lys; det er diekket med en stor

hvid Dug, der naar ned til Kirkegulvet. Hvis
det er en Biskop, der Ueser Mcsse. bruges ofte

2 saadanne Bordc, det ene til Kalken og Messe-
kanden, det andet til Messebogen, Vandtuek-
kenet og andre liturg. Genstande. — Et lig-
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nende Bord (Tioi&tots >Skuebredsbordetf ) Andes
ogsaa i Koret i gr.-kat. Kirker, og paa det hen-
ssettes ved Gudstjenestens Begyndelse de hi.

Kar og de hi. Gaver.

Credner, Karl August, protest Teolog, f. 10.

Jan. 1797, begyndte 1829 som Privatdocent
Forekesninger i Jena, blev 1830 Prof, extraord.

i Teol. der, 1832 Prof. ord. I Giessen, og der
dade han 16. Juli 1857. Han har navnlig gjort

sig bekendt ved >Beitrage zur Einleitung in die

bibl. Schriften« I—II (Halle 1832. 38), ved Ud-
givelsen af Landgrev Philipps >Hessische Kir-

chenreformations-Ordnung< (Giessen 1852) og
ved forskl. teol. Stridsskrifter. Efter hans Ded
ndgav G. Volkmar hans >Gesch. des neutestl.

Kanon< (Berlin 1860). Jvfr. W. Baldensperger,

K. A. C, sein Leben und seine Theol. (Leipz.

1892).

Credo (jeg tror) brnges til Betegnelse: 1) af

den apostolske Trosbekendelse; 2) af den ni-

ksensk-konstantinopolitanske Lserebekendelse,

der lyder i enhver rom.-kat. Messe og, som
Trospsalme (»Vi tro, vi alle tro paa Gud«), ofte

ogsaa ved luth. Gudstjenester.

Creighton, Mandell, eng. Biskop, er fodt i

Carlisle 5. Juli 1843. Efter at have studeret

i Oxford blev han Fellow i Merton College

der; 1873 blev han prasteviet, 1879 rural dean
af Alnwick, 1882, da Bisped. Newcastle blev
oprettet. „Eres-Kannik af Newcastle og eksa-

minerende Kapellan hos den nye Biskop. 1884
blev han Dixie-Professor i Kirkehist i Cam-
bridge og Fellow af Emanuel College der.

1886—90 var han eksaminerende Kapellan hos
Biskoppen af Worcester; 1886 reprsesenterede

han Emanuel College ved det amerik. Harvard
College's 250. Aarsfest. 1889 blev han ^res-
Fellow af Merton College, 1890 udntevntes han
til Kannik i Windsor, men for sin Installation

blev hau valgt til Biskop af Peterborough og
bispeviet 1891. 1893 var han Hulsean Lecturer

i Cambridge (On Persecution and Tolerance), 1895
Rede Lecturer sammesteds (The Early Renais-

sance in England), og 1896 holdt han Romanes-
Forehesningen i Oxford. 1. Nov. 1896 ombyt-
tede han Peterborough med Bispestolen i Lon-
don. Ved Kejseren af Ruslands Kroning i

Moskva reprsesenterede han den eng. Kirke.

C. er en fremragende Kirkehistoriker, der
navnlig er bekendt ved et stort kirkehistorisk

Arbejde : Hist, of the Papacy during the Period

of the Reformation I—V (2. Udg. i 6. Bd.,

1896 f.), han har ogsaa 1886 grundlagt The Hi-
storical Review, som han ledede til 1891.

Crell, se Krell.

Cremer, August Hermann, protest. Teolog,

f. i Unna i Westfalen 18. Okt. 1834, blev 1859
Preest i Ost6nnen i Westfalen, 1870 Prof. ord.

i Teol. og Priest ved Mariakirken i Greifswald.
Han er navnlig kendt ved sin »Bibl.-theol.

Wdrterbuch der neutestl. Gracitat< (8. Udg.
1895). Sammen med A. Schlatter begyndte han
1897 Udgivelsen af >Beitrage zur christl. Theo-
logies og i 1. Bd. af dette Tidsskrift har han
skrevet en Afhdl. om Guds Egenskaber. Han
tog ogsaa (1892) Del i Striden om den ap.

Trosbekendelse.
Crescens (2. Tim. 4, 10) var hos Paulus i

Rom under dennes andet Fangenskab, drog
derfra til Galatien. Herudfra har Sagnet gjort

ham til Galatiens Evangelist. En senere Form
af Sagnet setter Gallien i Steden for Galatien.

Cresconius var en afrik. Biskop, der o. 690
omarbejdede den dionysiske Codex (se Diony-
sius) til en Concordia canonum, der blev ind-

ledet med en kort Indholdsangivelse (Breviatio

canonum).
Cretineau -Joly , Jacques - Augustin - Marie

,

rom.-kat. Historieskriver, »Vildsvinet fra Ven-
dee*, blev fedt i Fontenay-le-Conte i Vendee
23. Sept. 1803. Efter en kengere journalistisk

Virksomhed i Legitimisternes Tjeneste begyndte
han at udgive Skildringer af Vendues ogVendeer-
Krigens Historie. Hans Hovedvserk er Hist, relig.,

polit. et littiraire de la Compagnie de Jesus(l—VI,

3. Udg. Paris 1859), men han er ogsaa bekendt ved
forskl. Arbejder om Pave Clemens XIV, ved
Skriftet L'fglise en face de la Rivolution (I—II,

Paris 1859) og ved Udgivelsen af Consalvis

Memoirer (1— II, 2. Udg., Paris 1866; om hans
Virksomhed som Udgiver af dtsse se A. von
Draffel i Hist. Zeitschr. 1864). Han dode 1.

Jan. 1875 (U. Maynard, J. C.-J., sa vie polit.,

relig. et litteraire, Paris 1875).

Crenciger, se Cruciger.

Creutz, Karl, flnsk Greve, en af Pietismens

Ledere i Tobolsk, f. 10. Juli 1685, tjente som sv.

Kaptejn, da han blev tagen til Fange ved Pol-

tava. Han blev fort til Tobolsk, hvor han og
flere andre Officerer udovede en mserkelig Ind-

flydelse paa de fangnes aandelige Liv. En stor

Vickkelse begyndte, Skoler bleve anlagte, selv

et luth. Konsistorium indrettedes. Alleredc

1713 blev C. dog flyttet til Galitsch, hvorfra

han 1722 kora hjem og blev Major. 1736 tog

han sin Afsked og boede dereftcr paa sine

Ejendomme i Oster-Nyland, der bleve Hjem
for varm og levende Krdm. Her fik Abr. Achre-
nius d. aeldre sin relig. Vsekkelse, og gennem
C. staar den finske Pietisme i det 18. Aarh. i

Forbindelse med den relig. Beviegelse i Tobolsk.

C. dede 20. April 1740. Hans San med Barbro
Wrede var den beremte Digter, Ambassador
og Rigsraad, Gustaf Filip C. (1731—85), i

hvis Poesis blide Toner en elegisk Stemning
og en mild, indcrlig Felelse er den segte finske

Grundklang. A. N.

Creutzberg, Amadeus, er det Navn, hvormed
Philipp Balthasar Sinold (von Schutz)
oftere kaldte sig i sine Skrifter. Han blev fedt

5. Maj 1657, studerede Retsvidenskab i Jena,

stod en Tid i italiensk Krigstjeneste og indtog

siden forskl. Stillinger i sit Ftedreland, indtil

han 1727 blev Gehejmeraad i Laubach. Her
dede han 6. Marts 1742. Han udgav flere

Andagtsbeger, og af hans Psalmer har Pon-
toppidan indlemmet en i sin Psalmebog (Nr.

429), medens en anden er oversat af N. Bror-

son: >Den, som der vinder, skal tede de sede,<

hvoraf Nr. 551 i Landstads Psalmebog er dan-

net. J. N. S.

Crentziger, se Cruciger.

Crispinus. 1) C. og Crispinianus hed 2

fornemme unge Romere, der skulle have lidt

Martyrdeden o. 287. Legenden fortseller, at

de slog sig ned i Soissons for at virke for Ud-
bredelsen af deres kr. Tro, og at de der om
Natten arbejdede som Skomagere, indtil dc

begge bleve Martyrer efter frygtelige Pinsler.

De solgte deres Arbejde meget billigt; derfor
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566 Crispinus — Cromwell.

hed det sig, at de havde stjaalet Lsederet.

Disse 2 Martyrer bleve Skomagernes Helgener;
25. Okt er deres Helgendag. — 2) C. af Pavia,
Pavias naestferste Biskop, d. 465, var en For-
kaemper for Ortodoksien over for Evtykian-
ismen (se Evtykes). — 3) C. af Viterbo, f. i

Viterbo 13. Nov. 1668, d. 19. Maj 1750, var
Laegbroder i sin Fedebys Capucinerkloster. Han
stod i stort Ry for sin Hellighed og blev 26.

Aug. 1806 af Pius VII optagen bl. de salige.

Crispns, se Krispos.

Cromwell. 1) Oliver C, blev fodt 25. April

1599 i Huntingdon, hvor bans Familie, der
herte til Landadelen, bavde sin Ejendom.
Baade i Skolen og ved Sidney Sussex College

i Cambridge var ban under en puritansk Paa-
virkning, der blev bestemmende for bans Liv.

Ved Faderens Dad forlod han Universitetet

for at overtage Godset, dog studerede han en
Tid Jura i London og tegtede der Elisabet

Bourchier. I Huntingdon gennemgik han svsere

indre Kampe, der modnede ham til den of-

fentlige Virksomhed, han 1628 begyndte som
sin Fedebys Rcprsesentant i Parlamentet. Det
er betegnende, at han i sin Jomfrutale krevede
Pnedikefrihed for Puritanerne. Mens han fra

1630 levede i St. Ives, fra 1636 i Ely, rejstes

Bevtegelsen mod Karl I's Enevtelde. 1640
blev han valgt for Cambridge, forst til >det

korte«, derefter til >det langec Parlament.
Da Borgerkrigen brad ud 1642, traadte han
ind i Parlamentets Hrer som Kaptajn og blev
hurtig General. De store Sejre skyldtes hans
Soldater, Independenterne, men Flertallet i

Parlamentet og en Del af Hseren var presby-

teriansk; 1643 havde Parlamentet afskaffet

Bispedommet og indfort den presbyterianske
Kirkeforfatning. Forgseves sogte C. at holde
de to Partier sammen; Parlamentet forenede
sig med Kongen imod Heeren, og steltet til

denne lod C. 1649 Kongen henrette. Efter

Republikens Indferelse kuede han med Streng-

hed Oproret i Iriand (Blodbadet ved Drogheda),
slog Skotterne og oprev den kgl. Hser. 1653
oploste han det lange Parlament og indkaldte

140 Maend (Barbones Parlament), som skulde
give en Forfatning. Da Forseget mislykkedes,
udnsevnte Offlcererne C. til Lord-Protektor og
stillede ved hans Side et Statsraad og et Parla-

ment. Efter henved 5 Aars Regering dede C.

3. Sept. 1658; han blev begravet mellem Kong-
erne i Westminster Abbedi, men efter Re-
staurationen blev hans Lig taget op og bnendt.

C. blev tidligere uden videre betragtet som
en Fanatiker, Usurpator og Tyran, men gen-
nera hans af Carlyle udgivne Breve og Taler
have vi lsert ham at kende som en storslaaet

religies Personlighed, og Gardiners Vserker om
Englands Hist, i 17. Aarh. have tillige godt-
gjort, at ban, trods sine Fejl, var en genial

Haerferer og Statsmand. Man kan kun ud fra

hans religiose Aandsform forstaa hans Liv og
Gerning. >C. var ikke blot en religies Mand,
men en Mand, for hvem hans Religion var
alt« (Horton). I en Tid, da Enevsslden truede
Folkets Liv, satte han alt ind paa Frihedens
\d&, og hans Karakters Styrke viser sig i den
Energi og Konsekvens, hvormed han ktempede
for sit Ideal. Som Officer reformerede han
sin Troppeafdeling efter gltest. Forbilleder;

den sknlde kun bestaa af gudfrygtige Msend, som
troede paa hans Sag. Ved Bon og Lsesning i

Biblen beredte han sig til Karap; hans Sjael

var fyldt af Ord som Ps. 110, 5—7. Han be-
tragtede sig som et Redskab i Guds Haand;
med profetisk Myndighed uddelte han sineOrdrer
som guddommelige Befalinger, og hans Soldater

ad lod under Psalmesang. Han onskede ikke
Kongens Dod, men gjorde for at frelse bans
Liv, hvad han kunde, uden at svigte sit For-
maal. Da Kongen ikke vilde beje sig, beted
det for C, at han ikke vilde fries fra Doden.
Henrettelsen var i C.s 0jne en uafvendelig
Gudsdora, og han fortred derfor aldrig, at han
havde fuldbyrdet den. Ligeledes handlede han
ved Drogheda med velberaad Hu for at give

Oprorerne et afskreekkende Eksempel. Som
Protektor formaaede han ikke at gennemfere
sine independentiske Idcer, haemmet som han
var, fra den ene Side af de kongeligsindedes
Reaktion, fra den anden af Svtermernes Radi-
kalisme; hans Regering var dog baaret af de
samme relig. Grundsaetninger, ban tidligere

havde fulgt, men viser os tillige nye Sider af
hans Geni. Som en Ven af Videnskaben stet-

tede han Universiteterne, og han var ligeledes

Kunstens Beskytter. Fremfor alt forstod han
gennem sine Gesandter at skaffe England sterre

Indflydelse i Udlandet, hvorved han i hoj Grad
styrkede Rigets Magt. Han vsegrede sig ved
at lade sig krone, men den relig. Aandsmyn-
dighed gav hans Person den fornedne kgl.

Vaerdighed.

C.s Storhed som Karakter beroede paa hans
ildfulde Troskraft; hans Begraensning betegnes
ved det gltest. Prteg, hans Krdm. bar. Han
begik store Fejl; ban kunde vaere vilkaarlig,

haard, grusom. Men der er ingen Grund til

at tvivle om, at ban handlede i god Tro, over-

bevist om sit guddommelige Kald. Ogsaa i

sit private Liv viste han sig som en oprigtig

Kr. ; han var en god /Egtemand og Fader og
kunde laegge dyb Medfolelse for Dagen overfor

andre. Hvad Karl I's Henrettelse angaar, maa
det tages i Betragtning, hvorledes Kongen havde
kraenket Landets Forfatning, og C.s Strenghed
ved Drogheda maa ses paa Baggrund af de rom.
Katolikers langt sterre Myrderier. Ansvaret maa
tilberligt fordeles, for at der kan fseldes en
retfterdig Dom om den store Independent, der
har bidraget mere end nogen anden Statsmand
til at sikre Storbritannien borgerlig og kirkelig

Frihed (Th. Carlyle, Life and Letters of O.
C, I— II, 1845; L. v. Ranke, Englische Ge-
schichte, I—IX, 1859 fig. ; S. R. Gardiner, Hist,

of England from the Accession of James I to
the Outbreak of the Great civil War 1603—42.
I—X, 1883—86; Hist, of the Great civil War
1642—49, 1— III. 1886—91; Hist, of the Com-
monwealth and Protectorate 1649—60, I. 1894

;

R. F. Horton, O. C, a Study of personal Reli-

gion, 1897 ; R. J. Gardiner, C.s Place in History.

1897). C. E. F. — 2) Thomas C, Jarl af
Essex, skal have vsret Sen af en Grovsmed i

Putney, og i sin tidligste Ungdom skal han
have tjent som menlg Soldat i Italien. Der-
paa kastede han sig over Handelen og opholdt
sig en Tidlang som Kebmand i Venezia, Ant-
werpen og Middelburgh i Zeeland. Efter at

vasre vendt hjem til England laante han i
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Henrik VIII's Dage ofte fettige Hoffolk Penge,

og 1524 kom ban i Kard. Wolseys Tjeneste.

Wolsey brugte ham til at undertrykke de
mindre Klostre og til at anlegge Wolsey-
Kollegierne i Ipswich og Oxford. Ved Wolseys
Fald (1529) raadede Tb. C. Kardinalen til at

erhverve sig Venner ved den urette Mammon,
og da han paa Wolseys Vegne udforte dette

Raad, flk han selv mange Velyndere og banede
sig Vej til Kongens Tjeneste. Han tilskyndede

Henrik VIII til at erklrere sig for K.s Over-
hoved og til at afgore Skilsmissesagen for en
hjemlig Domstol. Dette Raad fulgte Henrik
VIII, og C. blev da ferst Medlem af Privy

Council, siden Statssekretaer. Som Politiker

var Th. C. en Discipel af Machiavelli, og han
gjorde alt, hvad han kunde, for at hceve den
kgl. Myndigbed. Efter at Bruddet med Rom
var sket, og Skilsmissen fuldbyrdet, blev Th.
C, der i Forvejen var Kansler, Kongens Yicar-

Gcneral i alle kirkl. Sager, og derved flk

han stor Indflydelse baade paa verdsl. og relig.

Anliggender. Det var hans Opgave at bringe

K. til fuldstaendig Lydighed mod Kronen. Han
behandlede Biskopperne som kgl. Embedsmtend
og gik haardt frem mod Praester og Klostre;

hans Spioner vare paa Faerde alle Vegne, og
enhver Modstand (More, Fischer) blev slaaet

ned. Men Henrik VIII blev tilsidst bange for,

at han havde ladet sig drive forvidt, og efter

1539 vaagnede der en rom.-kat. Reaktion, der

truede Th. C.s Stilling. Den maegtige Kansler

haabede at ride Stormen af ved en dristig

udenlandsk Politik. Men medens Henrik VIII

satte mest Lid til Alliancen med Frankrig,

sogte Th. C. Forbund med de luth. Fyrster i

Tyskland, og han dremte en stolt Dram om,
at Frankrig, England og de tyske Lutheranere
i Faellesskab skulde knuse Osterrig. Det lyk-

kedes ham at faa Henrik VIII gift med Anna
af Cleve, der var en Niece af Kurfyrst Johann
Friedrich af Sachsen, Hovedet for det schmal-
kaldiske Forbund, og til Len herfor blev han
selv Jarl af Essex. Men Henrik VIII blev

snart ked af sin nye Dronning, Frankrig nser-

mede sig til Kejseren, og de luth. Fyrster

gjorde ikke Mine til at gaa virksomt frem.

Derved vaktes Henrik VIII's Tvivl ora Rigtig-

heden af Th. C.s Politik, og da Kongen saa,

at hans Yndling var ilde lidt af alle, beslut-

tede ban sig til at lade bam falde. 10. Juni
1540 blev Th. C. anklaget for Hejfornederi og
fsngslet, og allerede 28. Juli s. A. maatte han
bode med Livet for sin polit. Styrelse. Han
har mere end nogen anden Ansvaret for Eng-
lands Brad med Pavestolen. Fr. N.
Crone, Martin Anton Christian, dsk. Pnest

og hist. Forf., er fedt 20. Sept. 1817 i Odense.
1834 blev han Student, 1839 teol. Kand., og
kort efter en Tidlang Caspar Paludan-MuIIers
Stedfortraeder ved Odense Skole og siden Adjunkt
ved denne. 1849 blev han Praest i Herrested

paa Fyn. Han har udgivet Mester Jacob Mad-
sens Visitatsbog (Odense 1853) og skrevet fl.

hist. Afhandlinger.
Crosby, Howard, presbyteriansk Teolog, f. i

New York 27. Febr. 1826, blev 1857 Prof, i Gnesk
ved denne Bys Universitet, senere Prof, i det
samme Sprog ved Rutgers College i New Bruns-
wick i New Yersey. 1852—55 var han Presi-

dent for >unge Mends Forening< (Y. M. C. A.)

i New Brunswick, blev 1861 tillige Priest ved
den presbyt. Kirke der, 1863 Priest ved en
presbyt. Kirke i New York. 1870—81 var
han Kansler for New Yorks Universitet og i

de samme Aar Medlem af den amerik. Komite'
for Revisionen af N. T. 1880 holdt han Yale-
Lectures (The Christian Preacher).
Crotus Rubianns hed oprindelig Johannes

Jfiger og var fedt 1480 af fattige Foneldre i

Landsbyen Dornheim ved Arnstadt i Thu-
ringen. Navnet R. skulde vaere en latiniseret

Gengivelse af Fodebyens Navn (rubus, Brombaer-
busk, Tornebusk). Hvad Fornavnet skal be-
tyde, vides ikke sikkert; nogle udlede det af
xomttv, klappe, saa at det sknlde vajre en
Slags Gengivelse af Navnet >Jager<. C. R.
studerede forst skolastisk Teol., men blev i

Erfurt greben af Humanismen og traadte i

Forbindelse med Erfurts »Poeter«. Ogsaa Lu-
ther leerte han at kende i Erfurt. 1517—19
var han i ltalien, og paa denne Rejse sendte
han Luther opmuntrende Breve og udtalte sin

Glaede over, at hans Studiefaelle fra Erfurt havde
genoplivet >den aegte Fromhed«. Dengang Lu-
ther 1521 paa Vejen til Worms kom gennem
Erfurt, havde C. R., der da var Universitetets

Rektor, beredt ham en festlig Modtagelse, skont
han godt vidste, at slig >Pomp< ikke tiltalte

>den fromme Fader< ; men Guds Ord, hvis
Forkaemper Luther var, maatte seres. 1524
besogte Melancbthon C. R. i Fulda, og i de felg-

ende Aar ophoidt den livlige Humanist sig

forskl. Steder i Preussen og Polen. Men 1531
var hans Sympati for Luther og Ref. saa
grundigt forvunden, at han slog sig ned i Halle,

vasrnet af Kurfyrst Albrecht af Mainz, og nu
angreb han Ref. som Kilde til alskens Forvir-
ring og Ryggesleshed. Justus Jonas skrev da et

bittert Skrift mod ham, og Luther kaldte ham
'Dr. Krotec og > Kardinalen af Mainz's Tal-
lerkenslikker< . C. R. er rimeligvis ded i Halle
1540.

Crowther, Samnel Adjai, d. 31. Dec. 1891
i Lagos i Vestafrika som Biskop for Niger-Mis-
sionen (C. M. S.), var kommen til Sierra Leone
som 12 Aars Dreng, bortfort fra Hjemmet i

Oshogun i Nigerlandet, men befriet ved en en-
gelsk Orlogsmand. Debt 1825 blev han ud-
dannet paa Fourah Bay College og 1843 prseste-

viet i London. Efter at have virket i Yoru-
ba-Missionen fulgte han 1857 med den tredje

Niger-Ekspedition for at grundlaegge og lede Ni-

ger-Missionen og blev bispeviet i Canterbury
1864. Niger-Missionen blomstrede rask op (4200
Kr. i 1888), udelukkende betjent af sorte Praester

af Hensyn til det for Europeeere dodbringende
Klima, men der viste sig Mangier ved deres
Karakter og Virksomhed; med al sin person-

lige Haederlighed og Fromhed manglede C.

Kraft til at gribe ind, hvorfor der maatte sset-

tes engelske Missionaerer til Ledelsen. Dette
forte til et Skisma med Udtrsedelse af en
Del sorte Praester og Menigheder, hvilket for-

merkede den gamle Biskops sidste Dage. Ferst

1896 blev det bilagt. V. Sn.
Cruciger (Creutziger, Creutzinger), Kas-

par, f. 1. Jan. 1504 i Leipzig, flk en human-
istisk Opdragelse og var, som Student i Leip-

zig, til Stede ved Disputationen (Juli 1519)

Digitized byGoogle



568 Cruciger — Cuculla.

mellem Luther og Eck. Paa Grand af Pesten

flygtede han 1521 til Wittenberg og stnderede

Teol. der; han sluttede sig isser noje til Me-
lanchtbon, der lserte ham Hebraisk. 1525
blev C, som ogsaa havde Indsigt i Matematik,
Astronomi og Botanik, Rektor og Priest i

Magdeburg; 1528 kom han tilbage til Witten-

berg som teol. Prof, og Prsest ved Slotskirken,

1533 blev han Dr. theol. Skont C. var en
Del tilbageholden over for Luther, satte denne
dog stor Pris paa ham og kaldte ham >en
fortraeffelig Theologusc. Han var >Ref.s Steno-

graf<, for saa vidt som hans Fsrdighed i Hurtig-

skrivning ofte blev brugt til Nedskrivning af

Luthers Praedikener og Katederforedrag og ved
teol. Forhandlinger. Cordatus (se S. 555) ret-

tede et sberkt Angreb paa C.s Teol., fordi han
i en Forelcesning havde sagt, at, skent Kristus

er Aarsagen til vor Retfserdiggorelse (causa,

per qvem), er vor Anger og vort Arbejde dog
ueftergivelige Betingelser (causa;, sine qvibus

non) for denne. Efter Cordatus's Angreb fulgte

en heftig Strid, som Luther gjorde en Ende
paa ved at erklere, at han vel ikke holdt af

Paastanden om, at ny Lydigbed var nedvendig
til Salighed, fordi dette kunde misforstaas af

den store Hob; men han indrommede, at den
nye Lydighed maatte blive en nedvendig Folge

af Retfserdiggorelsen. At C. selv var nidkser

for den rene Laere, kan man se af hans Skrift

De puritate doctrinal in ecclesia conservanda,
der blev skrevet kort efter Striden med Cor-

datus. 1537 uhderskrev C. de schmalkaldiske
Artikler; under Traktaten De potestate et pri-

matu Papa staar hans Navn derimod ikke,

fordi han og Justus Jonas vare blevne tilbage

i Wittenberg. 1539 blev han af Henrik den
fromme kaldt til Leipzig for, sammen med Fr.

Myconius, at virke for Ref.s Indferelse i denne
By; men Luther vilde ikke undvsere ham, og
han kom derfor inden Aarets Udgang tilbage

til Wittenberg. D£r begyndte han, sammen med
G. Rorer, at udgive Luthers Skrifter, og han
tog Del i Gennemsynet af Luthers Bibclovers.,

ved hvilket navnlig hans grundige hebr. Sprog-

kundskaber gjorde god Tjeneste. 1540 tog han
Del i Religionssamtalerne i Leipzig, Schmal-
kalden, Hagenau og Worms, hvor Kard. Gran-
vella roste ham, fordi han kunde faa saa

meget af det, der blev sagt, bragt paa Papiret.

1541 var han i Regensburg. Den schmalkald-
iske Krig og Strid ighederne om Interim'et

voldte ham megen Kvide i hans sidste Aar,

men trods de urolige Forhold og stor legemlig

Skrobelighed fortsatte han sit daglige Arbejde.

Dagen for sin Dod sluttede han Overs, af

Luthers Udlsggelse af Davids sidste Ord. Han
dode 16. Nov. 1548. Fr. N. — Hans Hustru,

Elisabeth C, med hvem han blev gift 1524,

tilherte en polsk adelig Familie, v. Meseritz,

og er antagelig fedt i Beg. af 16. Aarh. Hun
afgik ved Deden i Maj 1535. Hun har digtet

Psalmen »Herr Christ, der einig Gottes Sohn<
1524, som lige siden o. 1529 har vseret optagen
i dansk-norske Psalmeboger som >Herre Krist,

Gud Faders enbaarne Sent. Paa Sv. fra 1536.

J. N. S. — Deres Son, Kaspar C, f. 19. Marts
1525, d. 16. April 1597, blev Melanchthons
Efterfolger ved Wittenberger-Universitetet. Som
Philippisternes Ferer blev han kastet i Faengsel

og 1576 forvist fra Sachsen. Han dede som
Preest og Konsistorialpresident i Kassel. —
Kaspar C.s Sen, Georg C, var ferst Lcerer for
den reformerte Prins Moritz af Hessen, siden
teol. Prof, i Marburg (Th. Pressel, C. C, Elberf.

1862).

Crusius, Christian August, luth. Teolog af
Bengels Skole, blev fedt 10. Jan. 1715 i Leuna
ved Merseburg og studerede i Leipzig, hvor
han 1744 blev ekstraord. Prof, i Filos., 1750
ord. Prof, i Teol. Han ksempede med stor

Iver imod Cbr. Wolfs logiske Formalisme og
J. A. Ernestis grammatiske Eksegese, og Stu-

denterne delte sig i >Ernestianere< og >Crusi-

anere< ; Goethe herte til de ferste.J >Medens
Crusiusc, hedder det i en Dialog fra 1782,

•sukkede over eller smilede ad Profanitet og
krit. Uvteseu, slueldte og spottede Ernesti over
Uvidenhed ogSynskhed<. C. fandt, at det var
uforsvarligt at forstaa alle Forjsttelser om
K.s Lyksalighed aandeligt, og han ventede, at
Jorden tilsidst skulde blive et Seede for Guds
Majestset og for Kristus. I hans Hovedvsrk
Hgpomnemata ad theologiam propheticam (1764)
kalder han Apokalypsen Neglen til alle pro-

fetiske Beger og finder i den et fuldstaendigt

System af Forjaettelser og sublimia dogmata,
og paa den vil han ikke alene bygge en Kri-

stologi, men ogsaa en Dfemonologi og Urano-
logi. Kiliasmen blev hos C. til en Lsere om
2000 lykkelige Aar, nemlig de 1000 Aar, i

hvilke Satan ligger bunden i Afgrunden, og
de 1000 Aar, i hvilke Martyrerne skulle herske
med Kristus i Himlen. Trods Haan og Spot
fra lserde og kege Modstaudere luevdede han
sin ejendommelige bibelsk-profet. Teol. til det

sidste, og han dede 18. Okt. 1775 med den
glade Bekendelse: >Min Sjael er fuld af Jesu
Kristi NaadeW (F. Delitzsch, Die bibl.-prophet.

Theol., ihre Fortbildung durch C. A. C, Leipz.

1845). Fr. N.

Crtiger, Johannes, tysk Psalmekomponist,
f. 9. April 1598, d. 23. Febr. 1662 i Berlin,

uddannede sig ferst til Skolelerer, studerede
senere Teol. i Wittenberg og erhvervede sig

samtidig grundige musikalske Kundskaber. 1622
blev han udneevnt til Organist ved Nikolaj-

kirken i Berlin, hvilken Stilling han beholdt
indtil sin Ded. Hans smukke og karaktcrfulde
Melodier vandt hurtig lndgang i den luth.

Kirkeafdeling og have endnu luevdet deres

Plads, ligesom de ogsaa for en Del have fundet
Vej herop til Norden (>Nu takker alle Gud<,
>Herre, jeg har handlet ilde< o. 11.). Ogsaa
som kyndig Bearbcjder af sldre Melodier ud-
micrkede han sig (>Neues Gesangbuch< 1640,

>Geistliche Kirchemelodeyen« 1649, »Dr. M.
Luthers wie auch andrer gottseliger christ-

licher Leute Geistliche Lieder und Psalmen<
1657 osv.), komponerede forskl. sterre Kirke-

kompositionerog forfattede fortjenstfuldt musik-
teoretiske Vserker. A. H.

Cuculla (cucullus, cucullio) var et Stykke af
Benedictinernes Dragt; den vrernede Hovedet
og Skuldrene og skulde paa en Gang were
et Tegn paa Ydmyghed (fordi den ellers kun
blev brugt af Bender og Bern) og »hindre
Munken i at se til hejre og venstre<. Den
blev baaret baade af Munke og Nonner. Senere
brugtes c. til Betegnelse af hele Munkekutten,
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og man sagde: >Kutten gor Ikkc Munken< (c.

non facit monachum).
Cudbert, se Cuthbert.

Cudworth, Ralph, eng. Teolog, f. 1617 i

Aller Pnestegaard i Somersetshire, blev 1641
Prjest 1 Nord-Cadbury i Somerset. 1642 ud-
gav ban The true Notion of the Lord's Sup-
per, i hvilket ban bekaempede den rom.-kat.

Teori om Nadverofret; 1644 blev nan For-

stander for Clare Hall i Cambridge og 1645
Prof. 1 Hebr. der. 1678 fuldendte han den
ferste (og eneste) Del af det beremte Vaerk:

The true Intellectual System of the Universe,

et af de vigtigste Modskrifter mod Deismen ; til

Fortstettelsen efterlod han i Haandskrift forskl.

Forarbejder, der senere ere udgivne, nogle

allcrede i 18. Aarb. Han dede 26. Juni 1688.

Efter bans Dad oversatte ferst le Clerc Brud-
stykker af Intellectual System; 1733 (2. Udg.
1773) gav Mosbeim en lat. Overs, af det hele

Bind, ledsaget af en biogr. I ridled n. og herde
Noter. C.s Polemik er navnlig rettet mod
Hobbes, der bliver betragtet som en Reprae-

sentant for Ateismen. Han htevder over for

Hobbes Gods Personlighed, Menneskets Frihed
og Ansvar og den objektive Forskel paa godt
og ondt. Som Filosof var C, som fl. Cambridge-
Maend dengang, naermest Platoniker, men ban
laeste Platon med Nyplatonikernes Briller. Som
Teolog var han Latitudinarier, lige langt fjernet

fra Hojkirkens Formalisme og Independenternes
Fanatisme, men ikke uden Sympati for en
Mystik, der undgaar Overdrivelser. Han for-

kastede den absolute Praedestinationslaere,

haeldede i Treenighedsheren til Sabellianisme,

var en Modstander af al Intolerance og over-

bevist om, at Karlighed til Gud og Mennesker
er Hovedpunktet i den sande Kristendom.
1829 udgav T. Birch bans Skrifter i 2 Bd.
Cues, Nikolaj fra, (Chrypffs, Cusanus), fedtes

1401 i Cues, gik i Skole hos Bradrene af Faelles-

livet 1 Deventer, studerede Jura i Padova, men
vendte sig snart til den gejstlige Lebebane.
Hans Navnkundighed begynder med Kirke-

modet 1 Basel, hvor han ferst ivrigt haevdede,

at det aim. Kirkemede staar over Paven (saa-

ledes 1 Skriftet de catholica concordia 1433),

men faa Aar efter se vi ham som Pavens
(Eugen IV's) Legat og nidksere Forkaemper mod
Kirkemedet. Han blev nu benyttet som Pav-
ens Tillidsmand i mangen vigtig Sendeficrd,

1448 blev han af Nicolaus V udnaevnt til Kar-
dinal og 1451 til Biskop i Brixen. Denne
Stilling forte ham ind i stadige Stridigheder

med iErkehertug Sigmund, der endog en Tid
holdt ham fangen, og da Kejseren omsider af-

gjorde Striden til C.s Fordel, var denne allerede

ded (1464) i Todi. C. var en af det 15. Aarh.s
betydeligste Maend. Hans ovenfor omtalte,

noget uforstaaelige, bratte Omslag beted i al

Fald ikke nogen Svaekkelse af bans Iver for

K.s Beform. Han foretog selv 1451 som Pavens
Legat en Reformationsrejse i Tyskland og
Nederlandene, hvor han, ikke uden Held, segte

at genoprette Klostertugten, modarbejde Tigger-

munkenes Overgreb i Sjaelesorg, beksempe Over-
tro og den overvaettes Misbrug af Valfart og
Afladshandel. Hans prunklose Optraeden og
tyske Praedikener gjorde stserkt Indtryk. Ogsaa
senere, paa Fyrstemedet i Mantova 1459 stillede

han vldtgaaende Forslag til en Kirkereform, der
imidlertid ikke flk praktiske Folger. C.s Betyd-
ning ligger dog ikke alene paa Kirkestyrelsens,

men ogsaa paa Videnskabens Omraade. Hans
store Laerddom og kritiske Sans viste sig 1 bans
Paavisning af de psevdoisidorske Dekretalers
Uaegthed (ban godtgjorde Urigtigbeden af Paa-
standen om Constantins Gave), og ogsaa som .

teologisk Tsenker gik han sine egne Veje, idet
han, paavirketaf Dionysius Areopagiten ogandre
Mystikere, opstillede en mystisk Teol., med An-
vendelse af en matematisk Metode, der kunde
minde om Spinoza, med Saetninger om Gud,
som alle Modsaetningers Enhed, der foregriber

Scbelling og Hegel, og som faktisk — selv om
C. ikke vil v«ere Panteist, men bestemt under-
ordner sig den rom.-kat. Kristendom — senere
forte Giordano Bruno til bans panteistiske Sy-
stem. I hej Grad interessant er det at se,

hvorledes N. fra C. ud fra rent abstrakte Spekula-
tioner over Gudsbegrebet fortes til at opstille

Saetninger om Universet og Jordens Bevaegelsc,

der senere stadfaestedes af Kopernikus og Ga-
lilei. Hans Vaerker ere udgivne 1 Paris 1514
og Basel 1564; nogle af dera ere oversatte 1862
af F. A. Scharpff (J. M. Dux, Der deutsche
Card. N. v. C. und die K. seiner Zeit, I— II,

Regensb. 1847; Th. Stumpf, Die polit. Ideen
des N. v. C, Koln 1865; Scharpff, Der Card.

N. v. C. als Reformator, Tab. 1871 ; R. Falcken-
berg, Grundzuge der Philos. des N. v. C, Bres-

lau 1880; R. Eucken, Die Lebensanscbauungen
der grossen Denker, Leipz. 1890, 334 f.). J. P. B.

Cnlmann, Philipp Theodor. tysk Teolog, f.

13. Nov. 1824 i Bergzabern, studerede Teol. i

Erlangen, hvor han isaer folte sig tiltrukket af
I. C. K. Hofmann og E. A. von Schaden. Han
fordybede sig i Schellings Aabenbaringsfilos., i

Baader, Saint Martin og Jakob Bohme, og
Irvingianerne vakte hans kirkelige Sans. Under
et halvt Aars Ophold i Berlin laerte han af F. W.
Krummacber, >hvad en Praest skal undgaa«,
af Buchsel, »hvad han skal gere<. 1851 blev

han Landsbypraest i Freckenfeld, og der udgav
han 1857 >Tornerose, en kosmogonisk Digt-

ning efter Plato og Jakob B6hme«. 1859 blev

han Praest i Speier, og der skrev han Afhand-
linger om Baader og Schelling (i Fichtes Zeitschr.

f. Philos. und philos. Kritik Bd. 37 og 38) og
udsendte (1864) den forste Del af >Die christl.

Ethik<. 1863 segte han tilbage til Bergzabern
for, 1 sin gl. Moders Naerhed, at genvinde sin

Sundhed, men 22. Okt. s. A. dede han. Efter

hans Ded udkom nye Udgaver (3. Opl. 1889) af

hans Etik, der ogsaa indeholde de Udkast til anden
Del, som fandtes bl. hans Papirer. Som Etiker

indtager C. en ret betydelig Plads 1 den teol.

Literatur; hans Etik er, som en Ven sagde,

>skreven med Forf.s Hjerteblod<, og den har
vaeret en skattet Raadgiver for mange. En
kort Skildring af hans Levned Andes foran de
senere Udgaver af denne Bog.

Cumtning, John, presbyteriansk Praest og Kon-
troversialist, f. 10. Nov. 1807, studerede i Aber-
deen og blev 1832 Praest ved den skotske Kirke

i Crown Court, Coventgarden, London. Han
var en af denne Bys betydeligste Praedikanter

og samlede store Skarer om sin Pnedikestol;
1847—48 blev hans Kirke ombygget for at faa

Rum til Here. Han var tillige virksom for
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Opferelsen af Skoler, fremmede mange fiian-

tropiske Foretagender og gav jcevnlig Bidrag
til Draftelsen af de Stridsemner, der satte

Sindene i Bevsegelse. Han sogte saaledes baade
raed Mund og Pen at standse den kirkl. Tvist,

der tilsidst forte til Dannelsen af den skotske

Frik.; 1839 boldt ban i Hammersmith en meget
omtalt Diskussion om Katolicisme og Prote-

stantisme med en rom.-kat. Jurist; 1845 tog ban
Del i Maynooth-Striden, 1850 og senere havde
ban et offentligt Brevskifte med Kard. Wise-
man; 1861 holdthan ForelaesningeroverSkriftet

Essays and Reviews, 1863 bekaempede han i

Foredrag Biskop Colensos Bibelkritik; 1867
skrev han mod Ritualisterne (Ritualism, the

Highway to Rome). 1868 lod han foresperge,

om og paa hvilke Vilkaar Protestanter kunde
faa Adgang til det vatikanske Koncilium; Svaret
led paa, at Rom forlaengst havde fordamt Prote-
stantismen. Paa Predikestolen og i sine Skrifter

kom C. ofte ind paa apokalyptiske Spergsmaal
(The Sounders of the Last Trumpet, or the Last
Woe, 1867; The Seventh Vial, or the Time of
Trouble Begun og The Fall of Babylon fore-

shadowed in her Teachings, in History and in

Prophecy, 1870). I de korte Hviletider, han
undte sig, gav han sig isaer af med Biavl, og
han har skrevet et Skrift herom (Beekeeping

1864), der er meget paaskonnet af Bivenner.
1879 nedlagde han sit Praesteembede; han dede
5. Juli 1881. Fr. N.

Cunitz, August Ednard, tysk Teolog, f. 29. Aug.
1812 i Strassburg, blev 1837 Privatdocent ved
sin Fedebys protest. Seminarium, 1857 ekstraord.

og 1864 ord. Prof, i Teol. ved deune Laereanstalt,

og 1872, da det nye Universitet i Strassburg var
grundet. Prof, i det teol. Fakultet. Sammen med
E. Reuss udgav han 1847—55 > Beitrage zu den
theol. Wissenschaften< ; han tog Del i Udgivel-
sen af Calvins Skrifter (Braunschweig 1863 f.),

navnlig af Reformatorens Breve, skrev en
Fremstilling af den protest. Kirketugts Hist.

(Strassb. 1843) og udgav et katharisk Ritual (Jena
1852). 1885 nedlagde han sin Professur. Han
dude 16. Juni 1886. Han testamenterede sit

Vicrdifulde Bibliotek til Thomasstiftet og sin

Formue (200,000 Reichsmark) til Universitets-
stipendier.

Curci, Carlo Maria, italiensk Jesuit, f. i

Napoli 4. Sept. 1809, blev undervist af Jesui-
terne i Napoli og Rom og traadte 14. Sept.
1826 ind i Loyolas Orden. Han var enTidlang
Laerer i Literatur og Filosofl i Napoli og prse-

dikede 6 Aar ssteds, ialt— med forskl. Mellem-
rum — 20 Aar i Rom og tilsidst i Firenze. 1845
forsvarede han paa Jesuitergeneralcns Bud Or-
denen mod V. Gioberti, som havde begyndt
Angrebene paa den t sine Prolegomeni. 1850
grundede han i Napoli Tidsskriftet Cioilta Catlo-
lica, der snart blev Vatikanets officielle Organ.
Men Tidsskriftets Haevdelse afPavedemmets Hoj-
hedsret over Konger og Kejsere vakte Kong Fer-
dinands Harme, og C. maatte forst henlsegge Re-
daktionen til Rom, siden standse med Udgivelsen
af det og forlade Rom, fordi Kong Ferdinand
truede med at jage Jesuiterne ud af sit Rige,
hvis Tidsskriftet ikke gik ind. I nogle Aar opholdt
C. sig derpaa i Bologna og andre ital. Byer,
men 1859 vendte han tilbage til Rom for igen
at overtage Redaktionen af Civilta Cattolica.

Da var han imidlertid selvbleven enanden. Frl-

heds- og Enhedstankerne, der fyldte saa mange
Italienere med Begejstring, havde ogsaa faaet

Magt over ham selv, og han trak sig tilbage

fra sit gamle Tidsskrift, uden dog i nogen
Maade at ville bryde med Romerk. 1873—74
boldt han i Firenze eksegetiske Forelaesninger

over de 4 Evangelier, som 1874—76 udkom i

5 Bd. I Indledningen til dem tog han Ordet
for en Udsoning mellem Pavedommet og Italien

og opfordrede Prtesterne til at tage Del i de
polit. Valg. 1877 lod han i Rioista Europea
trykke en Afhandling om Italien og dets Kirke,

som han 1875 havde overrakt Pius IX. Da
hans > polit. Program < kom frem i det naevnte

Tidsskrift, flk Jesuitergeneralen Ordre til at

krarve Tilbagekaldelse af forskl. dristige Ytringer

i det og til, hvis dcnne blev nregtet, at

stede ham ud af Ordenen. 18. Okt. s. A. bad
C. selv om Tilladelse til at tnede ud af sin

Orden, og den ilk han 4 Dage efter. I Dec.

1877 udgav han et storre Skrift: // modern o
dissidio tra la Chiesa e lo Slato, considera^o

per occasione di un fatto particolare (overeat

paa Tysk, Wien 1878), hvori han fremkom med
forskl. Oplysninger om sin Strid med Rom og
paany udtalte sine Tanker om en Udsoning
med den verdslige Magt. Der blev straks

gjortSkridt til at forbyde Bogen, men Leo XIII

tog ham under sine Vinger. I de folgende Aar
oversatte og fortolkede C. det nye Testament
(I—HI, Napoli 1879—80), som Leo XIII modtog
•med faderlig Velviljec. Det nye Skrift (La
nuova Italia ed i vecchi zelanti, overs, paa Tysk,
Leipz. 1882), som han udgav 1881, kom imidler-

tid straks paa Index; men Forf. underkastede
sig. Hans naeste Skrift : II Yaticano regio (1883)

kom forst efter fi. Maaneders Forlob paa Index,

og da Fordammelsen 12. Maj 1884 blev fore-

ltest for ham, faldt han atter til Feje, men
erklserede tillige i Aviserne, at han ikke kunde
underkaste sig, saahenge man ikke bavde efter-

vist bestcmte Vildfarelser i hans Bog. 1 5. Juni

modtog han et Inkvisitionsdekret, stadfsestet

af Leo XIII, som krsevede ojeblikkelig og
ubetinget Underkastelse og truede med Sus-

pension, hvis han udgav et nyt Vaerk om sit

gamle Yndlingstema, som han havde stillet i

Udsigt. C. lod sig ikke skraemme, men udgav
det omtalte nye Skrift: Lo scandalo del Yati-

cano regio. Ogsaa det blev straks fordemt, og
da Leo XIII i et Breve af 28. Aug. 1884 til

iErkebiskoppen af Firenze erklserede, at han
billigede alle Forholdsreglerne mod C, under-
kastede den gamle Jesuit sig atter. Derpaa
trak han sig tilbage til Firenze, hvor han dede
i Villa Careggi 8. Juni 1891, efter kort i For-

vejen atter at vsere bleven optagen i Jesuiter-

Ordenen. Efter hans Dad udkom et Bind af

hans >nyttige Erindringer om et unyttigt Liv«

(Memorie di Padre C, Firenze 1891), der om-
fatter Tiden fra 1816 til 1849. Fr. N.

Cureton, William, eng. Prsest og Syriolog,

blev fadt i Westbury i Shropshire 1808. Efter

at have studeret i Oxford blev han pnesteviet

1832. 1834 blev han Underbibliotekar ved det
bodleyanske Bibliotek; 1837 blev han kaldet

til British Museum for at forfatte Katalog over
de arabiske Beger og Haandskrifter. 1847 blev

ban en af Dronningens Kapellaner, 1850 Kannik
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i Westminster og Prast ved St. Margaret, og
17. Juni 1863 dode ban. Han har navnlig
gjort sig bekendt sora Udgiver af en Del af
de syriske Haandskrifter, der fra de nitriske

Klostre (1841) vare bragte til England. Han
udgav saaledes 1845 den gl. syr. Overs, af

nogle af de ignatianskc Breve, senere (London
1849) Corpus Ignatianum; 1848 udgav han
Atbanasios's Festbreve paa Syrisk, 1853 tredje

Bog af Johannes fra Efesos's syriske Kirke-

historie, 1855 Spicilegium Syriacum med Brud-
stykker af Bardesanes og Meliton, Maras Brev
til Serapion osv., 1858 Levninger af en gl. syr.

Overs, af Evangelierne (C. Hermansens Univer-
sitetsprogram, Kbhvn 1859), 1861 Evsebios's

Martyrhistorie, og efter hans Dad udkom en
Samling edessenske Aktstykker.

Cuthbert. 1) St. C, northumbrisk Helgen,

f. i ferste Halvdel af 7. Aarb., skal 651 ved
et Syn vaere kaldet fra Hjorden til K.s Tjeneste.

Han tog ferst Bolig i Klostret Melrose (Old
Melrose), og derfra kom han en kort Tid til

Ripon, hvor Abbeden i Melrose byggede et

Kloster paa en Grand, som Kongen af Deira
skaenkede ham. 664 blev C. Prior for Munke-
boligen i Lindisfarne, og det blev hans vanske-

lige Pligt at bringe Brodrene der til at opgive

deres gl. keltiske Saedvancr m. H. til Paaske-

beregning og Tonsur. Efter 12 Aars Forleb
laengtes han saa stoerkt efter Ensomhed, at

han trak sig tilbage til et Enebo i Nrerh. af

Landsbyen Howburn (hvor man viser C.s cave)

og senere til en endnu vildere og mere ode
Egn, 0en Farnes Basaltklipper. 684 blev han
af en Synode i Twyford valgt til Biskop af

Hexham, men han var ikke til at bevsege til

at overtage denne Bispestol. Derimod overtog

han Bispeembedet i Lindisfarne, hvor han
kendte og var kendt af alle, men efter 2 Aars
Forleb gav han Afkald paa det og roede til-

bage til sin 0. Der dode han 20. Marts 687.

Efter sin Dad blev han en af Nord-Englands
navnkundigste Helgener. Hans Lig blev bragt

til Lindisfarne, men 875, da Danerne gjorde

et nyt Angreb paa denne Egn, tog Munkene
St. C.s Lig med sig, da de flygtede. Tilsidst

fandt de et Fristed i Durham, hvor der 999
blev fuldendt en Kirke til St. C.s JEre. Senere
blev den oprindelige Stenkirke aflest af den
praegtige Dorakirke, som nu gemmer St. C.s

Helgenlevninger. Paa Grandlag af en Levneds-
beskrivelse, som skyldes Brodrene i Lindisfarne,

skrev Beda 2 Biografler af den hellige Mand,
forst en paa Vers, siden en i Prosa, der er en
af Middelalderens bedste Helgenkroniker. 1827
blev St. C.s Grav aabnet; Resultatet af den da
stedfhndne Undersegelse er meddelt i J. Raines's

Beskrivelse af Helgengraven (Durham 1828).
— 2) C, iErkebiskop af Canterbury, blev 736
viet til Biskop af Hereford af /Erkebiskop Not-
helm, men efter dennes Ded (17. Okt. 740)
overflyttet til jErkesedet. Han dode 26. Okt.
758. Den vigtigste Begivenhed under hans
Styrelse afiErkestolen var Afholdelsen afSyn-
oden i Clovesho i Sept. 747 (S. 524). C. var

en Ven af Bonifatius (S. 357), og da den tyske

Missionser var ded, skrev han et Brev til hans
Efterfelger Lull, i hvilket han lovede, at den
eng. K. hvert Aar skulde mindes sin store Sen.

William af Malmesbury bar opbevaret et Par

sraaa Prever paa hans poetiske Evne (De gestis

pontif. Angl., Hamiltons Udg., London 1870,
299).

Cygnaens. 1) Zacharias C. d. aeldre, flnsk

Biskop, f. 1. Nov. 1733 i Mantyharju, hvor
hans Fader var Spr., blev Student 1754 i Abo
og Mag. phil. 1757. Efterat have gjort Tjeneste
som Priest i Here Menigheder, blev han 1791
Domprovst i Borga og Aaret efter Biskop ssteds.

Ved Jnbelfesten i Upsala holdt han som Fest-

prtedikant en for Tidens teol. Ketning meget
betegnende Tale. Paa Rigsdagen i Norrkdping,
den sidste, medens Finland var forenet med
Sverig, var han >Ecklesiastikdeputationens<

Ordferer. Han dade under Landdagen i Borga
5. Apr. 1809. — 2) Zacharias C. den yngre,
foregaaendes Sen, f. 23. Okt. 1763 i Lovisa,

blev Student 1781 og var under Krigen 1788
—90 Prajst ved det Flemingske Regiment. 1793
blev han Spr. i Tavastehus. Under Krigen 1808
erhvervede C. sig stor Yndest hos Kejser

Alexander I, der tillod ham at udbede sig en
saerlig Naadesbevisning. C. bad da om Hjaelp

til Sognekirkens Bygning. Kort efter blev han
Spr. i Hollala og 1819 Biskop i Borga, men
allerede 1820 blev han Biskop over det cvang.-

luth. Stift i St. Petersborg samt President for

Generalkonsistoriet for de evang.-lutb. Menig-
heder i Kejserdemmet. Paa denne Plads vir-

kede han til Velsignelse, og indferte de For-

andringer i Kirkevassenet, som Tillempning
efter Forholdene i Kejserdemmet kravede. Han
dade 14. Juni 1830. — 3) Uno C, foregaaendes

Brodersen, Grundlsegger af det flnske Almue-
skolevaesen, f. i Tavastehus 12. Okt. 1810, blev

Student 1827 og Mag. phil. 1836. Efterat have
vasret Pnest i Wiborg, blev ban 1839 udnaevnt
til Prsest for de evang.-luth. Menigheder i det

russisk-amerikanske Kompagnis Koloni Sitka.

1845 vendte C. tilbage fra denne Stilling.

Efterat han derpaa havde vseret ansat ved de
sv. og flnske Menigheder i St. Petersborg og
ssteds havde fungeret som Inspekter ved disses

Kirkeskoler, foretoghan 1858—59, paa det flnske

Senats Vegne, Rejser til forskellige Lande i

paedagogisk Ojeriied og udgav 1861 sit >Fflr-

slag rdrande Folkskolevasendet i Finland <•

Samme Aar blev C. udneevnt til Overinspekter
for Landets Almueskoler og ordnede samt
aabnede paa Senatets Vegne Seminarier i Jyvfi-

skyla 1863, Ekenas 1871 og Nykarleby 1873.

Fra 1870 var C. Medlem af Overstyrelsen for

Skolevaesenet i Finland, og paa denne Plads

har han vedblivende indlagt sig Fortjenester

af Landets Almueskole. C. blev 1877 JEres-

doktor i Filos. fra Upsala og dode 1 Hel-

singfors 2. Jan. 1888. A. N.

Cynewulf, en oldengelsk Skjald, synes at

stamme fra Northumbrien. Hans Levetid er

usikker. Nogle (J. M. Kemble, T. Wright og

B. Thorpe) have ment. at de C. tillagte Digte

ere forfattede af en Abbed C. (Kenulf), der 1005

blev Biskop i Winchester; men det er ikke

sandsynligt. Andre mene, at Forf. til de om-
handlede Digte maa vaere aeldre end Midten
af 10. Aarh., og flere saette ham i 8. Aarh.

Af C.s Digtning kunne vi se, at han i sin Ung-
dom faerdedes blandt de store >i Mjadhallen<

og var stolt af de gyldne Ringe og Kaedei,

med hvilke man lennede hans Sang. Senere
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572 Cynewulf — Cyprian.

blev han greben af Krdm., og maaske blev
han Munk. Under hans Navn gaar Messiadeu
>Kristc og Legendedigtene >Juliana< og >Elene<,

saint en lille Gaade, hvis Losning er C.s Navn
i den northumbriske Form (Coenewulf). Nogle
have ogsaa tillagt ham Digtet om Apostlen
Andreas, Herrens mandige Helt, der med sine

>Sejrsbrodre< ilede Matthaeus til Hjaelp, da han
var falden i Mermedoniernes Void, og Sangen
om St. Guthlac fra Crowland (Croyland), en
angelsachsisk Helgen, der dode o. 714. C. er
en leerd Lyriker, der naar hojest i sin Skildring
af Dommedag (Fr. Hammerich, De episk-kr.

Oldkvad hos de gotiske Folk, Kbhvn 1873,
54 f.).

Cypres, Naaletrsesfamilie med Here Slaegter,

dels med naaleformede, dels skaelformede Blade.

C. semperoirens borer til de sidste; Bladene
ligge henover hinanden ligesom Teglsten, Kog-
lerneerekuglerunde, Greneneflrkantede, Kronen
meget slank (som paa en italiensk Poppel). C.

bliver indtil 40 Alen hoj og over 2000 Aar
gammel. Fra aeldgammel Tid har dens aervaer-

dige Udseende skaffet den en Plads i de vest-

asiatiske Folkeslags religiose Forestillinger.

Hos Griekere og Romere var C. Symbol paa
Sorgen, og paa tyrkiske Begravelsespladser
Andes den altid. Veddet er gulrodt, haardt,
vellugtende, fortrinligt til al Slags Bygnings-
brug, Gavntommer og Kunstskaereri. Tidligere
anvendtes C. ogsaa i Lsegekunsten. — Mserke-
ligt nok har man ikke nogen bestemt Over-
levering om C. i gl. T. Sandsynligvis menes
dette Trae, hvor Ordet >berosh< forekommer.
Den grseske Bibeloversrettelse gengiver det ved
>Kyparissos<, og de det tillagte Egenskaber
passe: det er hojt (Jes. 55, 13), smukt (Jes.

60, 13), voxer paa Libanon ved Siden af Ce-
drene (Jes. 14, 8; 37, 24), bruges til Skibsbyg-
geri (Hes. 27, 5), til Gulv og Dore i Templet
(1 Kg. 6, 15. 34.), til Strengeinstrumenter (2

Sam. 6, 5.). Luther gengav det efter Hierony-
mus med >Tanne<, hvad der er gaaet over i

dsk Overs, som »Fyr« ; dette Tree er imidlertid

slet ikke almindeligt i Middelhavslande. C. J.

Cyprian, Ernst Salomon, luth. Teolog, f. i

Osthcim i Franken 22. Sept. 1673, studerede
ferst Medicin i Leipzig og Jena, senerc Teol.
og Retsvidenskab i Helmstadt. 1699 blev han
extraord. Prof, i Filos. i Helmstadt, 1700 Dl-
rektor for det Casimirske Kollegium i Koburg.
1713 blev han Kirkeraad og Konsistorialasses-
sor i Gotha, 1714 blev han Medlem af Over-
konsistoriet, 1735 dettes Vicepraesident. Ordi-
nation modtog han aldrig. Han dede 1745.

C. var en ivrig Lutheraner, der allerede i

Helmstadt (1700) og senere (1702) tog til Orde
imod Gottfried Arnolds Kirkehistorie (S. 148).

Senere sendte han TQbinger-Kanslercn Pfaff
en privat Skrivelse imod kirkelig Forening
med de Ref.c, der indviklede ham i en heftig
Fejde med disse, og ogsaa med det pietistiske

Universitet i Halle kom han i en bitter Strid.

1719, i sin teol.-hist. Bcretning om Jubelfesten
1717 (Hilaria cvangelica), tog han til Orde for
en bedre Forbindelse mellem Luthers Disciple,
og han segte at opflamme det danske og det
svenske Hof imod Calvinisterne. Han bar
bl. a. skrevet: >Ueberzeugende Belehrung vom
Ursprunge und Wachstume des Papsttums,

nebst einer Schutzschrift fur die Reformation <

(Gotha 1719); >Historia der Augsburg. Conf.,

aus den Originalakten beschrieben< (Gotha
1730) og har efterladt sig en for hin Tids Hi-
storic betydningsfuld Brevveksling med V. E.
Loscher, der i mange Henseender var hans
aandelige SUegtning (E. R. Fischer, Das Leben
E. S. C.s, Leipz. 1749).

Cyprian. 1) C. fra Antiokia var enTrold-
mand, der ifolge en oldkr. Legende ved for-

fereriske Kunster skulde sage at bringe en kr.

Jomfru ved Navn Justina til at give sig hen
til Advokaten Aglaidas. C. sendte fl. Gange
en Daemon til Justina for at friste hende, men
den fromme Kvinde, der kun vilde vaere >Kristi

Brud<, sejrede lykkelig over alle Fristelserne

ved Hjaelp af Korsets Tegn, og da C. opdagede
Daemonens Afmagt og den hellige Kvindes
Styrke, sagde han sig selv los fra de daemoniske
Magter, blev Kr. og endte som Biskop. I denne
Troldmand, hvis Historie ligger til Grund for

Calderons El magico prodigioso, ville mange se
en af Urtyperne til Faust-Sagnet (Th. Zahn, C.
v. A. und die deutsche Faustsage, Erl. 1882).

Fr. N. — 2) Thascins Caecilius C, Biskop
i Carthago, er rimeligvis fodt i denne By ved
Skiftet mellem 2. og 3. Aarh. af en fornem
hedensk Sla;gt, og der blev han opdraget til

Lierer i Retorik. Ferst o. 245 blev han dobt,

og Daaben blev for ham en lndvielse til et

Liv, ikke blot i Forsagelse og Tro, men ogsaa
i alvorlige Studier, i hvilke, efter Hieronymus's
Vidnesbyrd, Tertullian var hans Laerer, en Ind-
fiydelse, som er kendelig gennem hele C.s Liv
og Vaerk. Hurtig tilbagelagde han de lavere

Trin af K.s Embedsstige, og allerede 248 var
han Biskop, mod sit eget 0nske og under Ind-
sigelse af de aeldre Presbytere, men efter

Menighedens paatnengende Krav. Med en
broderlig Mildhed ligeoverfor sine Modstan-
dere forbandt han en energisk Haandhaevelse
af K.s, isaer under Forfolgelserne, vaklende Di-
sciplin. Ved Siden af den bverken i sig selv

utvivlsomme, heller ikke af K.s Msend som ct

ubetinget Trosvidnesbyrd antagne blodige Be-
kendelse (confessores) kom Slapheden frem i

forskl. Former. Nogle frelste sig fra Deden
ved at udlevere de hi. Skrifter (traditortt),

flere ved at deltage i de hedenske Ofre (thuri-

ficali, sacriftcati) ; adskillige ved at erhverve
sig upaalideligc Beviser for at have ofret

(libellatici). Under denne Vaklen var Biskop-
pens Stilling vanskelig ; men endskont C.s Op-
trseden helt igennem var praeget af hans natur-
lige Mildhed, bortgav han intet af Herrens jEre
eller af K.s Ret.

En Anerkendelse heraf var dobbelt vanskelig
for C. at finde, da han i den frygteligc For-
felgclse under Kejser Decius (249—250) und-
drog sig Folkeskriget: >Kast C. for Leverne<.
ikke af Fejghed, som han beskyldtes for, men
baade >for ikke at baere Ved til lldem og for

selv >at opbevares til et Offer for Herren<.
Men heller ikke i sin Fravaerelse tabte han
Kirketugtens Krav afOje. Under den voksende
Slaphed ligeoverfor de faldne haevdede C, med
en lykkelig Tilslutning af Menigbeden i Rom,
at den Tilgivelse af Faldet, som >Bekenderne<
mente at kunne uddele paa egen Haand, forst

blev gyldig ved Biskoppens Haandspaalaeggelsc,
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Cyprian. 673

dog paa Sottesengen undtagen. Uden Tvlvl

var det disse Tvistigheder, som gav Anledning
til det carthagiske Skistna, man plejer at be-

naevne efter Diakonen Feliclssimus, skant dets

egentlige Ophavsmand var Presbyteren Novatus.

Under C.s Fravaerelse havde denne, stettet af

4 andre Presbytere, egenmaegtig indsat den i

Spergsmaalet om de faldnes Genoptagelse slappe

Felicissimus i bans kirkelige Stilling, et Over-
greb, som C, skent nan gik vidt i Indremmel-
ser ligeoverfor det slappe Partis Fordringer,

besvarede med at afsstte baade F. og hans
Hjaelpere, uden dog ved sin Tilbagekomst efter

det 14 Maaneders frivillige Eksil at kunne lege
det skete Brud. Navnlig konstaterede F.s Be-

stnebelser for at forhindre en af C. anordnet
Visitation, sserlig ved at opstille en Modbiskop,
Fortunatus, Bevaegelsens skismatiske Karakter.

En Synode i Carthago 251 gav imidlertid C.

Ret i alle Punkter. De, der havde erhvervet
sig Attest for at have ofret, skulde optages,

naar de blot viste Anger, men de, der virkelig

havde ofret, kun i Dedsfare og efter en lang

Bod, en Mildhed, som under en ny, kun ved
Tilfaeldigheder begraenset Forfelgelse under
Kejser Callus endog gik saa vidt, at alle
faldne skulde finde Tilgivelse, blot paa Be-
tingelse af Anger. Denne Mildhed forargede

det strenge Parti og forogede Spaendingen,

isser under en ophidsende Indflydelse fra en
anden, paa samme Basis staaende, skismatisk
Bevaegelse i Rom, opkaldt efter den grund-
lterde, men hejtstrsebende, rigoristiske Pres-

byter Novatian, der havde glemt Forskriften i

1 Tim. 3, 3 for den, som attraar et Biskops-
erabede, at ban skal vaere >mild og fred-

sommeligc. Menigheden i Rom valgte imid-
lertid efter Fabianus's Martyrdod ikke Nova-
tian til Biskop, men den mildere, maaske altfor

eftergivende Cornelius (se S. 556). Idet C. af-

gjort stillede sig paa Cornelius's Side under
Tilslutning af en ny Synode (251 i Rom), som
stadfaestede Cornelius's Valg og ekskommuni-
eerede Novatian, kom ban til at indtage en
Midtstilling mellem begge yderlige Partier. Ad
irenisk Vej lod sig nu vistnok en grundig
Lasgedom ikke finde for det dybtgaaende Skisma,
som skulde vende tilbage under forskl. Former
omtrent gennem hele K.s Historic. Men idet

C. haandheevede det biskoppelige Embedes Ret
i Kirketugtens Udevelse, efterlod han K. en
Type paa den staerkc og dog milde Styrelse,

der, idet den heevder Omvendelse og Bod som
Syndsforladelsens ueftergivelige Betingelser, ikke
knuser det brudte Ror og ikke slukker den
rygende Tande. Ved sin energiske Fremstil-
ling af Kirketugtens Betydning i Biskoppens
Haand (i Skr. >om den aim. K.s Enhedc) bar
han vtere daekket mod Anklage for Slapbed i

dette Stykke, ligesora C. i det hele staar som
en myndig Talsmand for Bispeembedets Ret
og Magt.
En sserlig Ret tillagde C, omtrent i Lighed

med Irenaeos, den rom. Biskop i Kraft af dennes
Stilling til Peters Stol, Hovedk. i Rom (cathe-
dra Petri, ecclesia principalis). Men at han paa
den anden Side intet vilde vide af en herpaa
begrundet rom. Superioritet, et Overherredomme
over de evrige apostolske Saeder, beviste han
ikke blot ved sin Breweksling med Biskop

Firmillan af Kaesarea og sin energiske Optraeden
mod de rom. Anmasselser paa det nordafrikanske
Koncilium 256, men ister ved sin Stilling til en
enkelt betydningsfuld Sag, i hvilken han, fej-

lende, afveg fra det katolske Spor. Der maa her
taenkes paa den ikke uden Sammenhseng med
det novatianske Skisma opstaaede Forhand-
ling om Kaetterdaabs Gyldighed, et Grund-
spergsmaal, fordi med dettes Afgerelse staar

og falder Sakramentindstiftelsens Objektivitet.

I Modssetning til den nordafrikanske Opfat-
ning, der allerede tidligere havde beneegtet

Gyldigheden af denne Daab, stod den rom.
K. fra Begyndelsen, og nu ligeoverfor Nova-
tianeme, paa den Plads, som den altid har
maattet indtage, hvor den har vaeret sig selv

bevidst: at enhver i den hi. Treenigheds Navn
udfart Daab er den rette; at derfor Hasretikeres

Daab, under denne Forudseetning, ved Over-
traedelse til den kat Kirke ikke bar gentages,

men kun behever den biskoppelige Haands-
paalaeggelse for ogsaa at tilkomme Kirkens
Anerkendelse. Til Trods for sit Fejlsyn paa
dette Punkt, som boldt C. fast hos dem, der
paa Grundvold af lilleasiatisk og nordafrikansk
Tradition naegtede Kaetterdaab K.s Ret, fordi

Hceretikere ansaas som ikke tilherende den hi.

aim. K., beholder han som Personlighed her
alligevel Palmen ligeoverfor sin Modstander,
Biskop Stephanus af Rom. I Daarskab og
aandeligt Hovmod udslyngede denne fanatiske

Beskyldninger mod C, som medte ham med
kr. Sagtmodighed, at i denne Sag maatte hver
gore Gud Regnskab for sig selv (Rom. 14, 12).

Sit eget Regnskab for sit omtvistede Forhold
til Bekenderne og til de faldne opgjorde C.

under den Valerianske Forfelgelse ved en ly-

sende Martyrdod under Svsrdet, uden for

Carthago (14. Sept 258).

C. var ikke egentlig Teolog — det bliver man
kun fra Ungdommen — , men praktisk Kirke-

laerer, en Hyrde for Kristi Hjord. I tilsvarende

Retning gaa ogsaa hans Skrifter. Af de som
aegte almindelig anerkendte skal naevnes : Hoved-
vserket om den aim. K.s Enhed (de cath.

ecclesia anitate, overs, paa Norsk af J. N.

Skaar, Kra. 1880), i hvilket bar bemserkes, at

de C. saa ofte tillagte Ord: extra ecclesiam

nulla salus (udenfor K. ingen Frelse) ikke

Andes; derimod vel andre ligesaa praegnante

og af samme Betydning, f. E. : >Den kan ikke

have Gud til Fader, som ikke har Kirken til

Moder<. Desuden: Om Afguderiets Tomhed
(de idolorum vanitate) : 3 Bager Vidnesb3Td mod
Jaderne (Libri III testimoniorum ado. Judaos)

;

om Herrens Bon (de oratione dominica, overs,

paa Norsk af J. N. Skaar, Kra. 1880) og om
Taalmodighedens Gode (de bono patientias),

begge under stserk Paavirkning af Tertullian

;

om Dadelighed (de mortalitate) og om Barm-
hjertighedsgcrninger (de opere et eleeomosynis),

begge under Pest og Hungersnad; blandt 83
Breve det skanne til Donatus om hans Om-
vendelse ; en Opmuntring til Martyriet (exhor-

tatio ad martyrium). Den bedste Udg. af C.s

Skrifter skyldes W. Hartel (1—HI, Wien 1868
—71). Om hans kirkl. Stilling og dogmehist.

Betydning se O. Ritschl, C. v. K. und die

Verfassung der K., G6tt. 1885; K. G. Goetz,

Das Christenthum C.s, Giessen 1896. F. Y. A.
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Cyprans, Johan Adolf, er fodt i Slesvig

1592. Han studerede i Giessen og Wittenberg
og blev 1631 Priest ved Michaelis Kirke i Sles-

vig. Under en Sygdom opstod der Tvivl hos
ham om den evang. Laeres Sandhed. Han
foregav da for sin Sundheds Skyld at ville

rejse til Amsterdam, men gik 1633 i Kdln over

til den rom.-kat. K. Han har, paa Grundlag
af sin Faders, Poul C.s (f. 1536, d. 1609),

kirkehist. Efterladenskaber, udgivet Annates
episcoporum Slesvicensium, en vigtig Kilde til

Sonderjyllands Historie i Middelalderen. I

dette Vrerk har han forbigaaet alt, hvad der
kunde skade Komerk.s Anseelse, og tilladt sig

fl. Angreb paa Rcf. Det er ubekendt, naar og
hvor ban dode. L. K.

Cyran, St., beromt Abbedi 1 Brenne, paa
Grtensen af Touraine, Berry og Poitou. Der
var Jean Duvergier de Hauranne, der spillede

en Hovedrolle i Jansenismens Historie, Abbed,
og han kaldes som oftest Saint-Cyran. Se Du-
vergier de Hauranne.

Cyrillus, se Kyrillos.

Czerski, Johannes, tysk-kat. Praest, blev fodt

12. Maj 1813 i Warlubien i Vest-Preussen.
1842 blev han presteviet, og i l

1
/, Aar var han

derpaa Vikar ved Domkirken i Byen Posen.
Forargelse over mange rom.-kat. Praesters Levned
og bans egen Lresning i Biblen vakte hans Tvivl
om Colibatets Gavulighed og Rigtigheden af

enkelte Punkter i det rom.-kat. Lteresystem.

1844 kom han som Praest til den lille By
Schneidemuhl, og der forefandt han blandt
Byens rom.-kat. Indbyggere en Kreds, der var
naaet til den Overbevisning, >at de rom. Praest-

ers Lsere ikke stemmede med Jesus's og hans
Apostles klare og rene Lrere i de vigtigste Tros-
saetninger< ; og de, der horte til denne Kreds,

ghededc sig over, at deres nye Prsest >ikke vilde

vsere en romersk Vasal, men en virkelig Tjener
for Evangeliet<. Kort efter Ankomsten til

Schneidemuhl indgik C, tilskyndet af sine
Venner, ethemmeligtiEgteskab med en ung polsk
Kvinde. Til Straf blev ban af sin kirkelige

Ovrighed demt til 4 Ugers Penitense, men Menig-
heden i Schneidemuhl indgav en Adrcsse med
500 Underskrifter, i hvilken den stillede sig paa
C.s Side og forlangte Reformer. Da der ikke kom
Svar paa denne Adresse, nedlagde C. 22. Aug.
sit Embede og dannede en fri Menighed. Denne
fremsatte 19. Okt. 1844 sin >krist-kat. Be-
kendelsec, og nssste Dag holdt C. Messe paa
Tysk og uddelte Nadver under begge Skikkelser.
Romerk. svarede med Ekskommunikation af C.

og hans Menighed, men t Elberfeld og Berlin,

samt fl. Steder i Provinsen Posen, dannedes
der storre eller mindre Kredse, som sluttede

sig til C. Samtidig havde Prsesten Johannes
Ronge (se d. Art.) i Schlesien rejst en lignende
Bevffigelse, der dog fik en langt radikalere
Farve end Kredsen i Schneidemuhl, som vilde

holde fast baade paa den niksenske Laerebe-
kcndelse og Sakramenterne. C. var for svag
til i Lamgden at hsevde sit eget, mere positive
Standpunkt over for Rouge. Han lod sig,

efter en Del Vaklen, tnekke langt videre, end
han oprindelig havde villet, og »Tysk-Katoli-
cismen< (se d. Art.), der fra Beg. var hilset med
store Forventninger fra mange Sider, endte
i Fornsegtelse af det grundkristelige. C.s Rolle

var hurtig udspillet. Efter 1860 rcjste han
jtevnlig rundt til de frireligiese Menigheder.
for hvilke han holdt religiose Foredrag; men
hans Indflydelse var kun ringe. Han dode
22. Dec. 1893 i Schneidemuhl. I Skriftet >Recbt-
fertigung meines Abfalls von der rom. Hofkircbe<
(Bromberg 1845) har han gjort Rede for sit Ud-
gangspunkt (E. Bauer, Gesch. der Grundung
und Fortbildung der deutsch-kat. K., Meissen
1845; F. Kampe, Gesch. der relig. Bewegung
der neueren Zeit, Leipz. 1852—60). Ft. N.

Caecilia, Helgeninde, skal have vaeret en
Jomfru af adelig Byrd, der, fra sin tidligste

Barndom, af en kr. Moder blev opdragen i

Krdm. Legenden forteller, at hun paa sin

Bryllupsdag overtalte sin Brudgom, den unge
hedenske Patricier Valerian, til at lade sig dene,
og begge jEgtefsellerne vandt siden Valerians
Broder, Tiburtius, for Krdm. Da Valerian og
Tiburtius ikke vilde ofre til Afguderne, bleve
de halshuggede; men den hedenske Officer.

Maximus, der udferte Dodsdommen over dem,
blev saa stserkt greben ved at se deres Stand -

haftighed, at ogsaa han blev en Kr. og fik

Martyriets Krone. Senere skulde C. selv lide

Doden. Hun blev forst indespserret 1 sin egen Bad-
stue (caldarium), hvis Ovn blev hedet >7 Gange
staerkere end s«edvanlig<, og da Heden ikke
voldte hende nogen Men, blev ogsaa hun hen-
rettet. Legenden forteller, at hun endnu var i

Live, efter at Bedlens 0kse 3 Gange var falden

paa hendes Hals, og at hun forst efter 2 Dages og
Natters Forlab udaandede, henstrakt paa Bade-
kammerets Marmorgulv. — 1851 mente G. B. de
Rossi, ved Siden af den saakaldte >Pavekrypte<
i Calixt-Katakoraberne at have fundet Cieci-

liernes Gravhvselving og i den et Billede af C.

og forskl. graffiti, der formentlig tydede paa
Helgeninden. HvornaarC. har levet, er meget
uslkkert, og Here se i hende en mytisk Person.

Nogle henlaegge hendes Levetid til Alexander
Severus (o. 230) eller Diokletian (o. 300), men
de Rossi mener, stottet til sine Fund, at kunne
sajfte hendes Martyrium til Marcus Aurelius's

Dage (177). Hendes Lig skal af Pave Pascha-

lis I (817) vaere bragt til Kirken S. Cecilia in

Trastevere i Rom, og da Kard. Sfondrati, der
havde den som Titelkirke, sidst i 16. Aarh.
foretog en Ombygning, fandt han et kvindeligt

Lig i en Cypreskiste, og i en anden Sarkofag
Levninger af 3 andre Lig (Valerian, Tiburtius

og Maximus?). Hele Rom lob ud til S.Cecilia

for at se det moerkelige Fund, og Baronio

(S. 223) og Bosio (S. 369) gjorde de fundne
Helgenlevninger til Genstand for en omhygge-
lig Undersogelse. Sfondrati gav C.s Lig Plads

under Kirkens Hojalter, og Stefano Maderno
mejslede hendes Skikkelse ' i Marmor 1 den
samme liggende Stilling, hvori han selv havde
set Liget. Det reldste kendte Billede af C. er

det, der Andes i Jomfruernes Kreds i S. Apolli-

nare nuovo i Ravenna; det beremteste er det.

som Rafael o. 1515, paa Kard. Puccis Opfor-

dring, malede til S. C.s Kapel i S. Giovanni
in monte i Bologna (om dette se G. Ljunggren,

Fran en resa, 1871, 241 f; J. Lange, Billed-

kunst, 1884, 129 f.). En Rajkke aeldre Fresko-

billeder til C.s Legcnde fra Francesco Francias

Haand findes i Levningerne af S. C.s Kapel
ved S. Giacomo i Bologna. Paa disse frem-
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stilles hendes Trolovelse, hendes Brudetog,
Martyrium, Jordefaerd osv. ; men hverken paa
Francias Billeder eller paa det Cimabue til-

lagte (i Uffizierne i Firenze) er der noget, der,

som paa Rafaels Maleri og paa senere Billeder,

tyder ben paa Musiken. Opfattelsen af C.

som Musikens Helgeninde stammer rimeligvis

fra en Misforstaaelse af nogle Ord i hendes
Martyrakter, der ere gaaede over i Farebogens
Liturgi til bendes Helgendag (22. Nov.). Pave
Gregor XIII stillede det musikalske Akademi,
han 1584 oprettede i Bom, under S. C.sVare-
tsegt. Den fr. Benedictiner Dom Gueranger
bar (Paris 1874) udgivet et pragtfuldt Billed-

vaerk til Oplysning af C.s Legende, men Teksten
til dette bar kun ringe Vserd. Fr. N.

Caecilian var ferst iErkedegn og blev 311,

ved Biskop Mensurius's Ded, Biskop i Carthago.

Se Art. Donatisme.
Caecilius er Navnet paa Hedningen i Minu-

cius Felix's Dialog Octaoius. Det er muligt, at

Forf. af den omtalte Apologi ved C. bar tenkt
paa C. Natalis fra Cirta, hvis Navn nylig er
fundet paa fl. Indskrifter, som melde, at han
rejste en Triumfbue for Kejser Caracalla og
gav Skuespil i Here Dage.
Caedmon (Cedmon) kalder Beda i sin Khist.

(IV, 24) en northumbrisk Skjald, hvem Gud
selv ved en sserlig Kaldelse gav Sangens Gave,
hvorefter han skabte relig. Digtninge af ukendt
Storhed og Skonhed. C. synes at have vasret

Hyrde, maaske i Klostret Whitbys (Streanes-

halchs) Tjeneste, da Befalingen led til ham om
at synge til Skaberens Pris. Da C. havde
foredraget sin Hymne for den beromte Abbed-
isse Hild, lod hun Klostrets Bredre oplaesc

Stykker af Biblen for ham, og dem gengav han
derpaa i smukke og rerende Vers, >saa bans
Lerere vare glade ved at blive hans Tilhorere«.

Siden bptog Hild ham i Klostret, og her sang han
om Verdens Skabelse og Menneskets Byrd, ja

gengav hele 1. Mos. og andre Afsnit af det gl.

og det ny Test. Omsider hensov han fromt i

Klostret (o. 680). Udover at C. optoges i

Klostret af Hild, og da var en seldre Mand,
gives ingeu Tidsbestemmelse; men da Beda der-

efter kan vsere en yngre samtidig af C, og da
han naje kendte bans Sange, maa de Forsog, der
ere gjorte paa at henvise ham til Legendens
Verden, forstumme. William af Malmesbury
beretter, at C.s Ben o. 1125 hojtidelig optoges

for at faa en Htedersplads, og uden Kanonisa-
tion fejrcde hans Landsmasnd hans Aarsdag,

som Bollandisterne ssette til 11. Febr. — Naar
undtages de faa Linier af C.s forste Hymne,
der Andes paa Northumbrisk i et Manuskript
af Kong Alfreds Beda-Overssettelse, eksisterer

nu intet, der bterer C.s Navn, eller utvivlsomt
kan kaldes hans Vuerk. Imidlertid er der
levnet os store Brudstykker af metriske
Gengivelser af den hi. Historie paa Angel-

sachsisk (Vestsachsisk), der i sterre og mindre
Omfang ere Genspejlinger af C.s religiose Epik.
Hovedstammen af denne Digtning, der i den
foreliggende Form skyldes Here Forfatterc, ud-
gav Franc. Junius (Amsterdam 1655) under
C.s Navn, efter et illustreret Haandskrift fra

10. Aarh. i Bodleys Saml. i Oxford (det bar
muligvis paavirket Milton). Disse episk-relig.

Digte gengive Stykker af 1. og 2. Mos. og Da-

niel samt skildre Englenes Fald og Stykker
af Jesa Liv (>Krist og Satan c). De indebolde
storslaaede Partier, hvor Tankens Dybde og
den ejendommelige nordiske Billediklaedning

vidner om det nyomvendte Folks inderlige,

men selvstamdige Tilegnelse af Krdm. Skil-

dringen af den ophajede Kserlighed mellem
Adam og Eva, >den yndigste Dis og fagreste

Fruec, af Kristus, >Sejrvolderen< og den »alt-

raadende Drot«, af >Heltenes Bonn, der hilse

ham, som spraengte Dedens Lsenker og med
sin Straaleglans gennemlyste Dodsriget, af den
bundne Satan i >Ormegaarden< er nordisk,

men aander en dyb Syndsbevidsthed og Glxde
ved Frelsen. Hejest af denne i kirkehist. og
digterisk Henseende vigtige Poesi (om dens
Vserdi se Hammerich, De episk-kr. Oldkvad
hos de gotiske Folk, Kbhvn 1873) staar dog
The Dream of the Holy Rood (udg. 1834 af
Thorpe), det skonne Drommesyn om Korset
der selv fortasller sin Historie. Dette Digt
citeres paa Ruthwellskorset, paa hvilket Ste-

phens og andre teste C.s Navn. Selv om Ltes-

ningen var utvivlsom, og Henforelsen af Korset
til 7. Aarh.s Slutning (jfr. Stephens i Aarboger
f. n. Oldk. 1883, 285 f.), uagtet kyndig Indsigelse

(S. Mflller, Dyreornamentiken i Norden, 1880),

mulig, sigter Navnet maaske til Stenhuggeren.
>C.< blev 1832 udgivet ved Thorpe, 1883 ved
Hunt (C. Watson, C, the first English poet,

London 1875). Se Heliand. J. O. A.

Caerularins, se Mikael Kerularios.

Caesareopapi er Navnet paa det kirkepolit-

iske System, der, i diametral Modssetn. til

Papismen, hevder, at K. skal staa under Statens

Overherredomme. Ifelge det er Fyrsten, som
Landets Herre, tillige everste Biskop (sum-
mits episcopus) og K.s Styrer. C. traadte forst

frem i det gr. Bige efter Konstantins Tid (se

Bysantinisme, S. 429); siden blomstrede det
i England og indenfor mange lath. Statskirker.

Allerede Luther klagede i sine senere Aar over,

at >Apap< var kommen i Steden for papa.
Se Art. Erastianisme og Summepiskopat.

Csesarius. 1) C. af Aries, Biskop, f. o. 470
i Naerh. af Chalons sur Sadne, var en Tidlang
Spisemester i Klostret Lerina, men da hans
strenge Faste havde odelagt hans Helbred, gik

han til Aries for at soge Raad hos Byens be-

romte Laeger. Der blev han prcesteviet og 502
valgt til Biskop iEonius's Efterfelger. Han
sogte at drage Menigheden til Kirke ved at

lade Klerikerne synge ved de daglige Guds-
tjenester, og han lod ogsaa Lsegfolk synge med.
Han formanede tillige Ltegfolk til at lsese flittigt

i Biblen og var virksom for at opretholde Tugt
og Orden. Mange nyere Forskere mene, at de
saakaldte Statuta ecclesice antiqva ere forfattede

af ham. 505 forviste den vestgotiske Kong
Alarik II ham til Bordeaux som skyldig i

Hejforrsederi, men allerede nteste Aar vendte
han tilbage og holdt et vigtigt Koncilium i

Agde (Agatha) i Languedoc (Hefele, Conc.-Gesch.

II, 649 f.). Under de polit. Ulykker, der kort

efter hjemsogte Alarik II's Bige og forte til

Byen Aries's Indlemmelse i det estgotiske Rige,

viste C. baade Kserlighed og Klogskab. 512
blev han ikke des mindre som anklaget fert

til Ravenna, men det lykkedes ham helt at

vinde Kong Theodorik. Fra Ravenna rejste
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han til Rom, hvor ban af Pave Symmachus's
Haand (513) modtog Palliet med Ret til Over-
opsyn over Gallien og Spanien og til at sammen-
kalde Synoder. Disse Rettigheder brugte C.

i stigende Grad ; mellem 524 og 533 holdt han
ikke miudre end 5 Koncilier (529 i Orange og
Vaison, se Art. Semipelagianisme). I den felg-

ende Tid blev hans Forh. til Rom spandt,
og Sygdom lammede hans Energi. Han dede
543 eller 542. C. var en stor Praedikant, der
i en lang Aarrsekke prsedikede nresten daglig.

Mange af hans Pnedikener have vteret tillagte

Augustin, Faustus fra Riez og andre. En
samlet Udg. af hans Skrifter Andes ikke, men
Benedictineren Dom G. Morin af Beuron-
Kongregationen har henge veeret sysselsat med
at forberede en saadan. Et Udvalg af hans
Prtedikener Andes overs, i Bd. XXX af >Die
Predigt der Kirche< (Leipz. 1896). Om hans
Liv se I lulled n. til denne Overs, og C. F. Ar-
nold, C. v. A. und die gallische K. seiner Zeit

(Leipz. 1894). — 2) C. af Heisterbach, Munk,
f. o. 1180, rimeligvis i Kdln, traadte o. 1198
ind i Klostret Heisterbach, et Datterkloster af

Clairvaux. Han var en ivrig Munk ; en Tidlang
var han Novitsemester, maaske ogsaa Prior.

Han dede o. 1240. Sora Novitsemester skrev
han, for at fore de unge Munke ind i den rette

cisterciensiske Taenkemaade, med Gregor den
stores Dialoger som Forbillede, en Dialogus de
miraculis et visionibus sui temporis (udg. af J.

Strange, I—II, Kflln 1851), der indeholder en stor

Maengde hist. Trask fra celdrc og nyere Tider.

Derved bliver Bogen vigtig i kulturhist. Hen-
seende, og til Dogmernes, Liturgiens, Munke-
vaesenets, Saedelighedens og Overtroens Historie

kan der hentes mange Bidrag fra den. Den
blev laest hojt ved Maaltiderne i Cistercienser-

Klostrene, indtil Wessel Gansfort i 15. Aarb.
vakte Kritiken over for den ved at sige, at den
>ikke alene indeholdt mange taabelige, men
ogsaa mange farlige Tinge. Desuden har C.

forfattet en Fortegnelse over Kolns iErke-
biskopper og en udnuerket Biografi af jErke-
biskop Engelbert (myrdet af en Slsegtning 1225);

et Par Skrifter af ham om Abbederne i Prum
og den hi. Elisabet af Thfiringen ere endnu
ikke trykte. Ogsaa Pnedikener har C. efter-

ladt sig, og de ere ved de mange hist. Eksempler,
ligesom Dialogen, blevne en Fundgrube for

Kulturbistorien. — 3) C. af Speier, Frans fra

Assisis Ledsager og Tilhaenger, var >stor som
Predikant og Efterfelger af den evangelske
Fuldkommenhed< og >prydede den Regel, Frans
havde skrevet med jsevne Ord, med Evange-
liets Ord< (Jordan). Han blev 1221 Fransi-

skanernes forste Provinsial i Tyskland, men
Lysten til det kontemplative Liv og Nidkaer-
hed for den apostolske Fattigdom bragte ham
til allerede 1223 at nedhegge Provinsialvaerdig-

heden for at sage Ensomheden i Frans's Naer-

hed (Analecta Franciscana, Quaracchi 1895, II,

4f.). Ft. N.
Colestin. Paver. C. I blev i Sept. 422

valgt til Biskop i Rom; han dede sidst i Juli

432. C. I greb ind i de semipelagianske og
nestorianske Stridigheder og strasbte, men for-

geeves, at hajvde den rom. Biskops Ret til at

modtage Appellationer fra de afrikanske Kr. —
C. II, der oprindelig hed Guido, var fedt i den

toskanske By Citta Castello. Han var Pave
fra Sept. 1143 til Marts 1144. C. II havde i

sin Ungdom siddet ved Abllards Fodder, og
da han (1140) var Legat i Frankrig, vilde han,
til Bernard af Clairvaux's store Forargelse.

holde Haanden over Arnold fra Brescia. —
C. Ill hed oprindelig Jacinto Bobo og tilherte

SUegten Orsini. Han var 85 Aar gl., da han,
i Marts 1191, besteg St. Peters Stol. Hans
Papat faldt i vanskelige Tider. Forste Paaske-
dag 1191 blev han selv viet til Pave, og nsestc

Dag maatte han, meget imod sin Vilje, krone
Henrik VI og Constantia i Peterskirken. 1194
havde han den Sorg, at Henrik VI ogsaa flk

det normanniske Rige uden at ville aflregge

Lensed eller betale Lensskat til Pavcn. Da
Henrik VI tillige udnasvnte Biskopper og satte sig

til Doms over disse, havde C. Ill stor Lyst til at

slynge Bandstraalen imod ham, men han vovede
det ikke. Forholdet mellem Kejser og Pave blev
dog en kort Tid nogenlunde godt, da Henrik VI
tog Korset, men det viste sig snart, at Kejscrens
Korstogsplan skyldtes Egennytte og polit. Be-
regning. I Dec. 1191 maatte C. Ill lose Philippe

August af Frankrig, der vendte hjem uden at

have erobret den hi. Grav, fra Korstogsloftet,

og kort efter kom han i Strid med den fr.

Konge, da denne forskod sin Dronning. Inge-

borg af Danmark. 1193 bandlyste han Hertug
Leopold af Osterrig, der havde holdt den fra

Palsestina hjemvendende Richard Levehjerte i

Fangenskab. C. HI dede 8. Jan. 1198. —
CIV., Goffredo Castiglioni fra Milano, en
Sostersen af Urban III, blev valgt til Pave
efter Gregor IX 25. Okt. 1241, men han dede
allerede 10. Nov. s. A. uden at have modtaget
Indvielsen. — C. V, Pietro fra Morronc. f. i

den napolitanske By Isernia o. 1215 af fattige

Foreldre, blev valgt til Pave 5. Juli 1294,

efter at St. Peters Stol havde staaet ledig i

over 2 Aar. Da Valget faldt paa ham, levede
han paa et Bjerg i Abruzzerne, omgivet af en
lille Kreds, der delte hans asketiske Liv og
hans Svaermerier. Han kom straks i Karl II

af Napolls Void og blev, endog 2 Gange, ferst

af 3, siden af flere Kardinaler, kronet i den
napolitanske Graenseby Aqvila, det eneste Eksem-
pel paa Gentagclse af en pavelig Kroning. I Steden
for at gaa til Rom fulgte han til Napoli med
Karl II, og i det Palazzo, der blev anvist ham
til Bolig, indrettede han en Celle, der var en
Kopi af bans Enebo i Abruzzerne, og der hen-
gav han sig til de vanlige Andagtsevelser med
et Par af sine gamle Venner og nogle fransi-

skanske Spiritualer. Det var hurtig gaaet

op for Kardinalernc, at Valget af C. V var et

stort Misgreb, og C. V folte selv, at ban ikke
var paa sin rette Plads. Han begyndte at

frygte for, at han i sin heje Stilling skulde
ssette sin Sjaels Frelse til, og en Decemberdag
i 1294 opheste ban i Kardinalcrnes Kreds, paa
Benedetto Gaetanis (S. 356) Opfordring, et Doku-
ment, der tillod en Pave at nedlregge Tiaraen.

Derpaa forkyndte han, med Henvisning til

sine egne, skjulte og aabenbare, Mangier, at

St. Peters Stol var ledig. Efter at alle Forsog
paa at overtale ham til i det mindste at op-
saette sin Tilbagetradclse vare strandede, skyndte
han sig ud til sin Klippehule i Abruzzerne.
Mange priste hans Fiugt fra Pavetronen som
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«t vidunderligt Eksempel paa Ydmyghed ; andre
vare enige med Dante, der i Helvede ogsaa
medte Skyggen af ham, >hvem Fejghed til det
store Afkald ferte«. Benedetto Gaetani, der,

sotn Bonifatius VIII, blev bans Efterfelger,

sendte Folk ud, for at sikre sig den verdens-
lede Eneboers Person, og C. V blev derpaa
lnkket inde I et skummelt Rum i Klippeborgen
Fumone, og den daarlige Luft i den usle Celle,

Fasten og de strenge Bodsevelser gjorde snart
efter Ende paa bans Liv. Han dede 19. Maj
1296. Clemens V gav ham Plads blandt K.s
Helgener; bans Relikvier skulle Andes i Cele-

stinerklostret Colmadio ved Aquila. Legenden
fortailler, at det var under hans Kegering, det
hi. Hus blev flyttet fra Nasaret til Loreto.

19. Maj er C. V's Mindedag. Se Celestinere
(H. Schultz, Peter von Murrhone, Berlin 1894
og i Zeitschr. f. Kgesch. XXVII; Jubilseums-
skriftet: C. V ed il centenario della sua in-

coronazione, Aquila 1894, indeholder 15 forskl.

Afhdl. om ham). Fr. X.
Celestinere kaldes 2 forskl. Munkelag, der

bsere Navn efter Celestin V (se ovenfor). De
benedictinske C. (congregatio Celeslinorum)
stamme fra Eneboere, som Celestin V, der da
kaldtes Pietro fra Morrone, o. 1254 samlede om
sig paa Majella-Bjerget i Abruzzerne. 1264
skal Pave Urban IV vcd en Bulle, hvis ^Egt-

hed dog er sterkt omtvistet, have stadfsstet en
Kongregation af disse Eneboere, der kaldte sig

efter Pietro Damiani og lededes af Pietro fra

Morrone. Men 1286 trak Pietro fra Morrone
sig tilbage fra det nye Eneboerlag for at leve

i fuldsbendig Ensomhed. Da han 1294 blev

Pave, gav han den unge Kongregation, som
efter ham kaldte sig >C.< og havde 23 Klostre,

mange Privilegier. C. bredte sig i den folg-

ende Tid til Frankrig, Nederlandene og Bohmen,
hvor de havde beremte Klostre i Prag, Konig-
stein og Oybin ved Zittau. De bdhmiske Klo-

stre gik til Grande paa Kef.s Tid, de fr. Klostre,

der stod under en egen Provinsial, holdt sig der-
imod til Hevolutionen. Kongregationens Hoved-
kloster var Hellig-Aands-Klostret paa Morrone

;

dette forte Titel af Abbedi, de andre vare

kun Priorater. C. bar hvid Kjortel og Ba?lte,

men sort Skapule> og Kabuds; under Kor-
tjenesten, og naar de gik ud, bar de en sort

Kutte over den hvide Kjortel. — 1294 ud-
skiltc, med Celestin V's Tilladelse, 2 Fransi-

skaner-Spiritualer, Pietro da Macerata (Libc-

rato)og Pietro da Fossombrone (Angelo Clareno),

sig fra Frans's Orden og dannede >Celestiner-
Eneboerne< (Pauperis eremitat domini Coele-

stini). Da denne Kongregation blev ophxvet
allerede 1302, dannede nogle af dens Medlemmer
Clareninernes Kongregation (S. 515); andre
drog en Tidlang hjemlese om, indtil de 1308
i Narbonne dannede en streng klosterlig For-
ening, >Minoriterne i Narbonne*.

Celestins, Katteren Pelagius's Stalbroder,

var rimeligvis af Byrd en lrer. O. 405 om-
tales han som Pelagius's Felgesvcnd i Rom,
Han skal ferst have studeret Retsvidenskab,
men blev siden Munk. Da Alarik og hans
Goter gik mod Rom, flygtede C. til Sicilien og
derfra til Carthago, hvor Biskop Aurelius (Ik

ham fordemt paa en Synode 412. Fra Carthago
rejste C. til Efesos, hvor han blev prccsteviet,

Kirke-Leksilon for Xorden. I.

men snart efter forfulgt for sin Vranglaerc.

Han appellerede forgieves til Biskop Zosimus
i Rom, og baade Augustin og Hieronymus
skrev imod ham. Han blev, sammen med
Pelagius, fordemt paa det okumeniske Kon-
cilium i Efesos 431. Hans Dedsaar kendes ikke.

Celibat, ugift Stand, >Jomfruelighed< (Vir-

giuitet), blev tidlig indenfor den kr. Menighed
af mange sat hejere end /Egteskab. Ignatios

skrev til Polykarp: >Hvis nogen kan blive

1 jomfruelig Renhed, saa blive han saaledcs,

i Efterligning af Herrens Ked, men uden at
rose sig<. I en apokryf Apostelhistorie fra 2.

Aarh. tillegges der Paulus en Ros over den
ugifte Stand, der udmundcr i Saligprisninger

af de afholdende, af dem, der havde Hustruer,

som de, der ikke have dem, og af de jomfrae-
lige; og mange Gnostikere, som t. E. Markion,
udtalte, i Reglen ud fra et dualistisk Stand-
punkt, en suvenen Foragt for iEgteskabct.

Kristi Ord i Mt. 19, 12 og Paulus s i 1 Kor.

7, 7. 32 f. bragte tidlig mange af K.s Tjenerc
til at foretrtekke C. for ^Bgteskab, og i Ori-

geues havde >Jomfrueligheden< en veltalende

Forsvarer. Men de to Kendsgerninger, at dc
jodiske Prestcr og Ypperstepnester havde levet

i iEgteskab, og at flere af Apostlene vare gifte

(Mt. 8, 14; 1 Kor. 9, 5), stod henge som
Hindringer for et Paabud om C; og Paulus's

Ord til Timotheos (1 Tim. 3, 1 f.) virkede i samme
Rctning. I de 3 ferste Aarh. vedblev derfor

iEgteskab, selv for K.s Tjenere, at vsere en
fri Sag. Nyere rom.-kat. Teologer (som t. E.

G. Bickell, Der C, eine apost. Anordnung, i

Zeitschr. f. kath. Theol. 1878 og 79) have sogt

at fore det tvungne C. for K.s Tjenere tilbage

til Aposteltiden, men en af dc ypperste rom.-
kat. Kirkebistorikere i Nutiden, Prof. F. X.

Funk i Tubingen (Kirchengesch. Abhdl. und
Untcrsuchungen, Paderb. 1897, I, 121 f.), har i

den hist. Sandheds Navn gjort Indsigelse mod
denne Paastand.

Det forste Paabud om C. kom frem paa den
spanske Synode i Elvira (o. 300), der i sin 33.

Kanon forbod Biskopper, Prester, Diakoner og
alle, som tjentc ved Altret (omnibus clericis

positis in ministerio) at fortsiette et allerede

indgaaet iEgteskab ; den, der vovede det, skulde

udelukkes af Prssteskabet. Paa det ferste oku-
meniske Koncilium i Niktea (325) stillede en
Biskop (rimeligvis Spanieren Hosius) det For-

slag, at man skulde forlange, at alle K.s Tjenere

afholdt sig fra Omgang med deres Hustruer;
men Forslaget gik ikke igennem. Biskop Pafnu-

tios fra 0vre-Thebats, en hojt anset >Bekender<,

som selv fra sin Ungdom havde vieret Asket,

tog med stor Varme Ordet for iEgteskabets

Renhed og paaviste de stedelige Farer ved

Tvang til C. Konciliet besluttede derfor at

tillade de Klerikere, der for deres Optagelse i

Pnesteskabet vare gifte, Fortssettelse af deres

..Egtcskab; derimod skulde det ikke vsere en
Kleriker tilladt at indgaa ^gteskab efter Ind-

vielsen.

Den ostlige Del af K. vilde i det hele ikke

beje sig for de Krav om Klerikernes C, der

udgik fra Vesten, navnlig fra Spanien. En
lillcasiatisk Synode i Gangra i Paflagonien (o.

350) udtalte sig imod dem, >der foragte gifte

Pnester og ikke ville tage Del i saadanues

37
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D.

Daa, Olnf, Biskop af Roskilde, havde som
Roskilde-Kannik studeret i Rostock (1423); 1439
blev han Provst og 1448 Biskop i Roskilde. Under
hele hans Embedstid arbejdcde man paa Gen-
opferelsen af Domkirken eftcr dens Odclscggelse

ved Branden 1441 ; Reparationen fuldendtes dog
ferst nogle Aar efter hans Dad. Han stiftede

1452 de 12 Apostles Alter i Domkirken, og
gav betydeligt Gods dertil, men i det offentlige

Liv synes han ikke at have taget sterre Del.

D. 13. Febr. 1461, begravet i Domkirken. J. O. A.

Daaben er det Sakrament, hvorved Menne-
sker indlemmes i Jesu Kristi Menighed (sacra-

mentum initiationis). Den har sit gltestl. For-

billede i Omskserelsen, som ligeledes var den
Handling, hvorved Mennesker optoges i Guds
Folk. Men det nye i Kristendommen afspejler

sig klart i, at den nytestl. Optagelseshandling
ingenlunde er en Fortsarttelse eller Genoptagelse
af den gltestl., hverken i sin udvortes Skik-

kelse eller i sin aandelige Kraft og Bctydning.
D.s udvortes Skikkelse har sin nrcr-

mcste historiske Tilknytning i den D., hvor-
med Johannes Dober fremtraadte. Denne var
ikke et Va?rk af hans egen Tanke eller frie

Beslutning, men var den Gerning, hvormed
han var udsendt af Gud (Joh. 1, 33; Mt. 21,

25). Men dens udvortes Skikkelse mindede
om de Renselser ved Tvtetning eller Badning,
som vare foreskrevne i Loven ved adskillige

Lejligheder (3 Mos. 14,8—9; 15, 5f.; 17, 15—16;
4 Mos. 8, 7 ; 19, 19), og som forklarc os, at

Profeterne ofte beskrive den kommende Frelse

som en Tvtetning i rent Vand til Borttagelse

af Syndens Urenhed (Es. 4, 4; Hes. 36, 25;

Sak. 13, 1). Den samme Symbolik laa ogsaa
til Grund for Proselytdaaben, som de under-
kastede sig, der gik over fra Hedenskabcts
Urenhed til Jededommen, — en Skik, der
rimeligvis allerede var i Brug paa N. T.s Tid.
— Naar Herren nu efter sin Opstandelse be-

faler sine Disciple at udfore en D., der i rent
udvortes Hensecnde har Lighed med Joh.s,

saa er det iejnefaldende nye ved den, at han
til Handlingen knytter et bestemt O rd : de
skulle debe >til Faderens og Sonnens og den
Hellig-Aands Navn< (Mt. 28, 19). Dette Ord

gor D. til Sakrament og sammenfatter hele

dens Indhold.
Som Neddyppelse (scedvanlig 3 Gauge med

Hcnblik til Treenigheden) udfartes D. oprinde-

lig; senere aflestes denne Form af Overeselse
eller Bestsenkelse, der allerede i Didakfi (se d.

Art.) omtales som tilladelig og ved syges D. var

almindelig fra den teldste Tid; men Neddyp-
pelsen vedblev, sserlig ved Barnedaab, at vwt
det sffidvanlige indtil Udgangen af 13. Aarh.,

da Bestrenkelsen blev godkendt uden For-

behold i den vested. K., hvorimod den osterl.

fastholder Neddyppelsen den Dag i Dag. For-
andringen bererer ikke D.s Viesen, der beror
paa Foreningen af Ordet og Vandet uden at

Vandets Mcengde kan have Betydning.

D.s aandelige Kraft svarer til Fylden af

Guds Barns Livsvilkaar under den nye Pagt
Den gl. Pagts Handlinger havde kun symbolsk
Betydning, vare Billeder paa aandelige Goder,
som de ikke selv formaaede at meddelc. Ud
over den symbolske Betydning kom heller ikke

Johannes's D., efter hans eget Ord : >Jeg dober

med Vand, men den, som kommer efter mig,

skal dobe med den Hellig-Aand og Ud< (Mt
3, 11). Joh.s D. kaldes derfor kun enOmven-
delsesdaab (f. E. Mk. 1, 4) d. e. en Legemlig-

garelse af hans Omvendelsesprsediken ; de, der

lode sig debe, maatte bekende deres Synder
og beslutte at fore et gudvelbehageligt Levnot.

for at de kunde faa Adgang til det nerfore-

'

staaende messianske Rige. Saaledes kan denne
D. ogsaa kaldes D. til Tro paa den Kommende
(Ap. G. 19, 4) og en D. til Synders Forladelse

(Mt. 3, 11; Mk. 1, 4). Naar Frelseren selv under-
kaster sig D. ved Johannes, skent han ikke for

sin egen Person har nogen Synd at bekende eller

trsenger til Syndsforladelse, saa indvier han
sig ved denne Handling til sit Kald: at trade

i Menneskeshegtens Sted og overtage dens

Syndebyrde. Derfor modtager han, paa samme
Tid som han efter sin Person evigt lever i

Faderens Kserlighed og besiddcr Aanden i dens

Fylde, nu som Svar Faderens Tilkendegivelsc

afVelbehag i hans Overtagelse af denne Kalds-

gerning og Aandens Meddelelse til dens Ud-

ferclse. Hvad der her skete ved Herrens D.,
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Daaben. 581

kan siges at profetere om D. i bans Menig-
hed, men kan ingenlunde kaldes dens Ind-
stiflelsc. Naar vi senere ltese (Joh. 3,22; 4,2),

at Jesus lod sine Disciple debe dem, der
sluttede sig til ham, cr dette endnu kun en
Fortsaettelse af Joh.s D., en Godkendelse af,

at den var >fra Himlen<, saa at de, der be-

redte sig til det kommende Guds-Rige, skulde
debes med den; thi ferst efter bans Frelser-

gemings Fuldbyrdelse kunde der debes med
den Hellig-Aand (Job. 7, 39). Derfor indstifter

ban ferst Daabssakramentet meilem sin Op-
standelse og Himmelfart, og det med Ord, som
udtrykkc hele dets Fylde. Som D. til (a: til

Samfund med) den treenige Guds Navn
or den Overgangen fra at staa udenfor dette

Navn til at faa Del i det Naar Skriften under-
tiden betegner D. med det forkortede Udtryk:
D. i JesuNavn (Ap. G. 2, 38; 10, 48), saa bar
dette sin Forklaring i, at Jesn Navn er Midt-
punktet i det kristne Gndsforbold, ikkc i, at

der nogen Sinde skulde vrere debt til dette

Navn alene. D. er Deren til Guds Rige (1

Pet. 3, 21: den frelser os, jfr. Joh. 3, 5).

Dens Betydning er at virke, bvad der skal

foregaa med Mennesket paa dette Overgangs-
punkt; den sksenker Optagelsen i Naadesfor-
holdet 3: Retferdiggerelsen og meddeler
den nye Livsspire a: Genfedeisen. Fra dette

dobbelte Synspunkt beskrives D. i N. T. Den
frerahseves idelig som Syndsforladelsens
Kilde : Ap. G. 2, 38 ; 22, 1 6 ; Ef. 5,26 (han rensede
den ved Vandbadet); Hebr. 10, 22; 1 Pet. 3,

21. Og den skildres som Genfedelsens
Kilde: den indplanter Jesus Kristus selv i de
troende, saa at bans Dad og Opstandelse gen-
tager sig i dem (Rom. 6, 3—11 ; Kol. 2, 11—12);
og den meddeler den Hellig-Aand som det nye
aandelige Livsprincip (Tit. 3,5; Joh. 3,5). Det
er urigtigt at anfere Ap. G. 8, 16 og 10, 44 f.

som Modbevis mod, at den Hellig-Aand skienkes
i D. ; thi her tales ikke om Aandens al-

mindelige gcnfedende Virkninger, men om
de overnaturlige Naadegaver (jfr. 8, 18 og
10, 46). Begge disse Sider af D.s Velsig-

nelse have tillige en synlig Afbildning i

Neddyppelsen eller Overeselsen, der baade
symboliserer Renselsen og den aandelige Be-
gravelse og Opstandelse.

Denne Skriftens La?re om D. er kommen
til sin Ret i vor luth. Kirkeafdeling; Augsburger-
bekendelsen fremhtever i Art. IX Optagelsen i

Naadesforholdet til Gud, i Art. II Genfedeisen
som dens Virkning. De samme to Sider keres
ogsaa af den rom. K., men paa en Maade, der
stemmer med dette Samfunds massive og
magiske Forestilling om de aandelige Ting.

Syndsforladelsen skal kun gelde Arvesynden
og de forud for D. begaaede Synder, — en
Misforstaaelse, der allcrede gjorde sig gsldende
i Oldkirken og dengang forte mange til at op-
sffitte D. saa lsnge som muligt. Herimod gael-

der, at naar D. er Optagelsen i Naadesforholdet
til Ham, som ikke fortryder sit Kald og sine
Gaver, men er trofast, selv naar vi ere utro,
saa er den en aaben Kilde til Syndsforladelse
for hele Livet. Genfedeisen 1 D. opfattes af
Romerk. som en saadan Forvandling, at de
Lyster og Begteringer, som ndspringe af Arve-
synden hos den debte, ikke ere virkelig Synd,

— en Leere, der hsenger sammen med dette

Kirkesamfunds overfladiske Syndsbegreb. Paa
den anden Side er det en fuldkommen Mis-

kendelse af D., naar Zwingli og senere Bap-
tisterne og Rationalisterne kun opfatte den
som en Bekendelseshandling, der har symbolsk
Betydning; ogsaa er det en viikaarlig Svrekkelse

af Sakramentet, naar Calvin kun betragter det
som et Pant paa, at Gud vil sluenke os den
Gave, som den synlige Handling afbilder. Det
ga?lder om den nye Pagts Sakramenter, at

hvor den aandelige Tilknytning er til Stede
(se S. 221 f.), sluenke de virkelig, hvad Hand-
lingen afbilder, og hvad det dertil knyttede
Ord udsiger.

For at D. kan virke til Velsignelse, krsever

den, da den bringer en aandelig Gave, en dertil

svarende troende Modtagelse. Men for at den
kan vffire gyldig, kraeves kun, at den er ud-

fort efter Herrens Indstiftelse o: i den treenige

Guds Navn. Derfor godkende de store Kirke-

samfund hverandres D. (selv Romerk. ger det,

i det mindste i Teorien) — et Udtryk for den
Enhedsfelelse, som trods alle Adskillelser for-

binder hele Kristi K. (se Art Kaetterdaab).

Jfr. J. W. F. Honing, Das Sakrament der Taufe,

I—II, 1859. P. M.
Daabens Udferelse. I den apostolske Tid

var det ingenlunde alene Apostlenes Sag at

debe (1 Kor. 1, 14—17; Ap. G. 8, 38); men
efterhaanden som Menighederne bleve organi-

serede, blev D. i Reglen udfert af Forstand-

erne eller i deres Nsrvsrelse. Allerede Ig-

natios (ad Smgrn. 8) indskaerpede, at der ikke

maatte debes >uden Biskoppen<. Tertullian

hrevdede imidlertid (de bapt. 17), at ogsaa

Legmtend, 1 Kraft af det almindelige Prseste-

demme, i Nedsttlfslde kunde debe; men Kvind-
erne, som skulde tie i Forsamlingerne, skulde

ikke have Lov til at meddele nogen D. Syn-

oden i Elvira (o. 300) fastslog senere, at det

vel var Biskoppernes og Presbyternes For-

ret at debe, men den bestemte tillige (Kanon
38). at det skulde vasre enhver troende og

ssdelig Lipgmand (fidelis, qui lavacrum tuum
integrum habet, nee sit bigamus) tilladt paa
Rejser, eller naar der ikke var nogen Kirke i

Necrheden, at debe en Katekumen i Dedsfare;

og i den felgende Tid blev Lsegmandsdaabens
Gyldighed ikke omtvistet Men medens tid-

lig enkelte sekteriske Partier, som Markionit-

erne, ogsaa sknlle have tilladt Kvinder at debe,

forholdt K. sig afvan-gende paa dette Punkt,
lige indtil Urban II 1088, i et Brev til Pnesten
Vitalis i. Brixen, udtalte, at en Neddaab, ud-

fort af en Kvinde i Treenighedens Navn, skulde

vasre gyldig. Ved denne Afgerelse er Romerk.
blevcn staaende. Catechismus Romanus laerer,

at baade Mend og Kvinder, >hvilken Sekt de

end bekende sig til* , i Nedstilfaelde >uden hej-

tidelige Ceremonier< kunne udfere en gyldig

D.; ja, selv >Jeder, vantro og Kaettere« kunne
gere det, naar de kun have det Forsset at fuld-

byrde det, som den rom.-kat K. fuldbyrder

ved sin D. Luther holdt ogsaa paa Ltegfolkets

Ret til i Nedstilftelde at forvalte D.s Sakra-

ment, og den luth. Kirkeafdeling har fulgt bam
hen. Calvin (Inttit. IV, 15, 20) betragtede

derimod D. ved >private Personer< som >en

Usurpation', og den ref. Kirkeafdeling knever
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582 Daaben.

D. udfart i Menighedens Forsamling og for-

kaster Noddaaben, hvorfor de sachsiske Visita-

tionsartikler (1592) bl. Calvinisternes falske

Laerdomme opfere den Paastand, >dass die

Seligkeit hange nicht an der Taufe, daher
denn auch die Nothtaufe in der Kirchen nicht

soil gestattet werden, sondern wenn man den
Kirchendienst nicht haben mag, soil das Kind-
lein immer ohne Taufe sterbein. Det danske
Kirke-Ritual bestemmer, i Samklang med Lu-
thers og de luth. Dogmatikeres Opfattelse, paa
den ene Side, atingen, uden ordinerede Praester,

maa forrette D., men paa den anden Side, at,

>dersom Barnet beflndes saa svagt, efter at det

fuldkommen er fedt til Verden, at det ikke

uden Livsfare kan komme til Kirke, da, saa-

fremt ingen Proest er saa noer ved Haanden
eller anden skikkelig Mandsperson, som er

kommen til Skelsalder, maa Jordemoderen
eller en anden gudfrygtig, aerlig Kvinde dabe
det«. Ogsaa i den norske og sv. K. er Nad-
daabens Gyldighed godkendt, men Forholdene
i Sverig have bragt K.s Mend til at modsaette

sig Brugen af en Laegmandsdaab, der ikke er

Neddaab, men Udtryk for visse Kredses Ringe-

agt for Statsk. og det kirkl. Embede.
I Beg. debtes som Regel kun voksne, med-

mindre hele Familier paa en Gang modtog D.

;

thi i saa Tilfaelde debtes sikkert ogsaa Bernene
med (se Art. Barnedaab, S. 222). Fereud en
voksen blev stedet til D., havde ban i Regie

u

i kortere eller laengere Tid modtaget Under-
visning i den kr. Bernclaerdom og vasret under-
givet en kirkl. Tugt, der skulde opdrage ham
til at fore et kr. Levned (se Art. Katekumenat).
Naar Bern bleve dobte, skcte det ofte meget
tidlig, som vi kunne se af en Strid i Cyprians
Dage, der drejede sig om, hvorvidt de nyfadte
skulde dobes allerede den 2. eller 3. Dag efter

Fedselen eller forst, efter Omskserelseus Ana-
log!, paa den 8. Dag. Mange af dem, der bleve

debte som voksne, opsatte D. til Sottesengen;

nogle, fordi de i D. kun troede at finde Til-

givelse for allerede begaaede Synder, andre,
fordi de ikke, snart i Overspasndthed, snart af

Mangel paa Alvor, vovede at paatage sig D.s

Forpligtelser, for deres Liv var ved at ud-

rinde, atter andre, fordi de haabede, at Viljen

til at modtage D. i Guds 0jne skulde vaere

tilstnekkelig.

D., der (se ovenfor) i den farste Tid i Reglen
blev udfort ved Neddykkelse, fandt Sted, »hvor
der var Vand< (Justinos Martyr), ved Havets
Bred eller i en Flod, eller paa et indhegnet
Sted, der kaldtes >Paradis< eller >Betesda
Dam< (Hippolytos), men ofte (t. E. i Sygdoms-
tilfaelde og over for Fanger) i Husene, maaske
i Gaardbassinet. I mange af de aeldste Kirker
var der Siderum, bestemte til Udforelsen af
D. ; ikke faa Steder var der saerlige Baptisterier

(se S. 214). D. skulde selvfelgelig udfares med
Vand, men adskillige Vranglserere debte med
Olie, og i Middelalderen here vi, at enkelte
dristede sig til at bruge Vin eller 01, naar de
ikke kunde faa Vand. Pave Stefan II (d. 757) er-

klaerede saaledes en Daab, der, i Mangel af Vand,
var udfort med Vin, for at vaere ugyldig, og det
samme gjorde Gregor IX (d. 1241) over for en D.
udfort med 01. 1666 debte en Jordemoder i

Stuevinge paa Sjaelland et Barn med 01 i Mangel

af Vand; det paagaeldende Barn blev da otn-
debt, og Jordemoderen hjemfaldt til K.s Tugt
(Khist. Saml. 2. R., II, 813 f.). D. kunde ud-
fares til enhver Tid, men der var i den gl. K.
saerlige Daabstider. Paaske-Lerdag, der ved sin
Stilling mellern Langfredag og Paaskedag af-

bildede Betydningen af at debes til den kors-
ftestede og opstandue Frelser, Pinsedag med
Mindet om den Hellig-Aands Udgydelse og Epi-
fani-Dagen med Mindet om Kristi D. vare de
almindeligste Daabstider for voksne Kateku-
mener.

D. blev udfort i Faderens og Sennens og den
Hellig-Aands Navn (Mt. 28, 19). Naar der
enkelte Steder i N. T. tales om D. i Jesu Navn
alene, er dette, som man kan se af Didak€,
uden Tvivl et Udtryk, der er valgt for Kort-
heds Skyld. Den kr. Menighed bar neppe
dristet sig til at afvige fra Herrens Daabs-
befaling i Mt. 28, 19. Saa langt vi kunne gaa
tilbage, synes D. at vaere opfattct som en Pagt
(1 Pet. 3, 21) og ferst meddelt efter Afiteggelsen

af et Lefte om Forsagelse af Djsvelen (se d.

Art.) og en Bekendelse af Tro paa Faderen,
Sennen og den Hellig-Aand (se Art. Symboler,
ekumeniske). Allerede i en gl. Glosse til Ap.
G. (8, 37) finde vi Hentydning til Afiseggel-

sen af en Trosbekendelse ved D., og enkelte
Steder i N. T. og hos de teldste kirkl. Skri-

benter er der mere eller mindre tydelige Heu-
tydninger til en Bekendelse, aflagt ved D. Senere
blev der til D. yderligere knyttet en Eksorcisme
(se d. Art.) eller Djaevleuddrivelse, der ikke
maa forveksles med Forsagelsen. I 0sterleden
sagde Deberen i Almindelighed (dog ikke hos
Kopterne og nogle af de syr. Ncstorianere):

>Deune debes til osv.< ; men i Vesterleden
sagde han: >Jeg deber dig i osv.«.

Som oftest synes den, der blev debt, at have
beholdt sit tidligere Navn, men dog kende vi

allerede fra Midten af 3. Aarh. et enkelt Eks-
cmpel paa, at nogle Bern, der bleve debte, fik

nye Navne. I den senere Tid here vi, at Theo-
dosios II's Gemalinde ombyttede sit oprindelige
Navn >Athenais< med >iElia Evdokia<, medens
Ambrosius, Augustinus og mange andre kendte
Maend ogsaa efter Daaben beholdt deres gl.

Navne. Efterhaanden som Barnedaaben blev
Regelen, blev det dog almindeligt at forene
Navngivningen med D., efter Omskaerelsens
Analogi. Den, der debtes, blev tidlig tegnet med
Korsets Tegn; efter Basilios d. st.s Mening
var dette en Arv fra Aposteltiden. Siden blev
der til D. knyttet forskl. Skikke, der vare ukendte
i den aeldste Tid. Til disse herte Haands-
paalaeggelse, Salving af Panden, Orene,
Naesen og Brystet med indviet Olie, og Over
rsekkelse af Mtelk og Honning (enten efter

1 Pet. 2, 2 eller som Tegn paa, at den, der
debtes, kom ind i det Land, der flyder med
Maelk og Honning) og af Salt (>Visdommens
Salt<). Den debte blev ifert en hvid Klted-
ning og en Kristenhue; i 0sten omgjordede
man ofte Barnets Laender (Lk. 12, 35), i

Vesten gav man det eller Fadderen et b raen-
dende Lys i Haanden (efter Lk. 12, 35 eller

Mt. 25, 1 f.).

Baade den gr.-kat. og den rom.-kat. Kirke-
afdeling bruger endnu mange af disse Skikke.
Romerk. har saaledes beholdt ikke alene
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Korstegnet og Haandspaakeggelsen, men ogsaa
Ovemekkelsen af Saltet, gentagne Eksorcismer,
Salvingen, det brendende Lys, der ved Boms
Daab overraekkes Gudfaderen (Fr. Nielsen, Akt-
stykker til Gstj.s og Liturgiens Hist., Kbhvn
1878, 70 f.). Zwingli afskaffede allerede 1525
alle disse gl. Skikke med Undtagelse af den
hvide Kkedning, og i Zurichs Daabsritual lied

<iet kort — uden Forsagelse og Trosbekendelse
— til Fadderne : >Wdllennd jr das kind getoufft

habend?< Efter at der herpaa var Svaret >Ja<,

blev Barnets Navn nsevnet, og dette blev da
debt i det trefoldige Navn (Fr. Nielsen, anf.

Skr. 137 f.). I den farste Udg. af sin Debebog
(1523) beholdt Luther alle de fra Romerk.
overlevcrede Ceremonier, men i den nceste Udg.

0526) gjordc ban et skensomt Udvalg af dissc,

og hans >Taufb<ichlein< blev Grand lag for alle

luth. D.s-Ritualer, ogsaa for de nordiske (om
senere iEndringer i disse se Art. Eksorcisme
og Forsagelse). 1528 udgav H. Tausen sin

>Debcbog< (>En ret chr. Fadzon at christne

Bern med paa Danske<, prentet i Viborg; af-

trykt i Khist. Saral. II, 547 f.), der danner en
Overgang mellem det seldre rom.-kat. D.s-Ritual
og det senere reformatoriske, som var en lige-

frem Gengivelse afLuthers >Taufbuchlein<. Og-
saa paa D.s-Ritualet i Olof Persons > Handbook
paa Swensk< (optrykt i O. Quensel, Bidrag til

sv. liturgiens historia, Upsala 1890, 14 f.) havde
Lutbers Ordning en aldelcs afgerende Ind-
flydelse. Calvin gav 1542, efter Tilbage-

komsten fra Strassburg, Geneve et D.s-Ritual

(Fr. Nielsen 168 f.), der 1 en Indledn. inde-
holder Trosbekendelser og kraever Faddernes
Lefte om at undervise Barnet i den hi. Skrifts

Laere og formane det til at leve efter Budet
om Kserlighed til Gud og Naesten, til at felge

Profeternes og Apostlenes Formaninger og for-

sage sig selv og sine egne Begaeringer. Efter

dette Lefte felger D. i det trefoldige Navn.
Dervcd mente Calvin at have bragt D. i Over-
cnsstemmelse med Kristi Befaling, Apostlenes
og den aeldste K.s Fremgangsmaade. Om den
eng. K.s Daabs-Ritual se Fr. Nielsen 184 f.

(F. Probst, Sakramente und Sakramentalien in

den 3 ersten Jahrh., Tab. 1872, 97 f; Duchesne,
Origines du culte Chretien, Paris 1889, 502 f.

;

Hofling, Das Sacrament der Taufe I—II, Erl.

1859). Fr. N. — Se forevrigt Art. Barncdaab
og Pagt.

Daab, betinget (konditionel). En Synode
i Carthago i Sept. 401 udtalte, at Born, m. H.
til bvis Daab man ikke var sikker, skulde
debes >uden OpssetteIse<. 458 paabed en Syn-
ode i Rom under Leo d. st., at man skulde
anstille grundig Undersegelse for at tilveje-

bringe Oplysning om, hvorvidt Born, der havde
vteret i Fangenskab, i dette havde modtaget
D. ; men hvis Undcrsegelsen ikke ferte til noget
Resultat, skulde man uden Frygt debe dem.
Paa den anden trallanske Synode (692) blev

der vedtaget en Kanon (Kan. 84), der gav Til-

ladelse til at dobe et Barn, naar det ikke var
sikkert, om det allerede tidligere havde mod-
taget D., og ligncnde Bestemmelser bleve tagne

paa et Par andre Synoder i den ferste Halvdel
af Middelalderen. Augustins Ord om, at der
ikke kunde vsere Fare for Gcntagelse af D.,

naar der ikke var Sikkerhed for, at vedk.

virkelig tidligere var debt (non potest diet

iteration, good netcitur esse factum), var i

dette Ttlftelde bleven tilegnet af mange. Alle-

rede i den tidligere Middelalder synes dog
enkelte at have haft Betsnkeligheder ved denne
Fremgangsmaade, og blandt de 36 Synodal -

bestemmelser (Statuta Bonifatii) der, vistnok

med Urette, tilltegges Missionasren Bonifatius

(S. 357) Andes der en (Kan. 28), som byder, at

man i tvivlsomme Tilfselde skal forrette D.
med felgende Ord: >Dersom du endnu ikke

er debt, deber jeg dig osv.<. 1175 stadftestedc

Pave Alexander III denne Fremgangsmaade,
og den er siden bleven gangs i den rom. K.

Rituale Romanum paabyder, at den b. D. skal

udfores med felgende Ord: >Dersom du ikke

er debt, deber jeg dig i Faderens osv.< (Si

non es baptlzatus, ego te baptizo in nomine
etc.), men Cat. Rom. indskaerper, at denne b.

D. kun ber bruges, hvor der, efter en om-
hyggelig Undersegelse, virkelig vedbliver at

vsere Tvivl om, hvorvidt vedk. allerede er debt.

I Praksis bruges den b. D. imidlertid ofte ved
Overgang fra Protestantismen, som et Udtryk
for Romerk.s Tvivl om den rette Udferelse og
Gyldighed af D. i vedk. protest. Samfund; saa-

ledes bleve t. E. baade Newman og Manning,
da de gik over til Rom, begge debte med b. D.

Luther synes en Tidlang at have vseret noget
vaklende m. H. til den b. D. 12. Maj 1531

udtalte han sig i et Brev til W. Link, efter at

have dreftet Sagen med Melanchthon, meget
bestemt imod den, fordi den ger D. usikker

(de Wette IV, 254 f.; jvfr. 267); men nteste Dag
skrev han til A. Osiander, at han ikke ube-

tinget turde fordemme Brugen af den (de Wettc
IV, 256). Han cndte dog med en afgjort For-

kastelse af den b. D., og ogsaa paa dette Punkt
fulgte de luth. Kirkeordninger ham. Det danske
K.-Ritual befaler, at >Hitteborn og alle andre,

om hvis Daab man ikke tilfulde er forsikret<,

skulle debes >uden nogen Vilkaar ellcr Om-
stzendighcd om Barnet ikke er debt, paa det

man ikke skulde gore denne deres Daab ligc

saa uvis som den ferste<. Fr. N.

Daab for dede. Apostlen Paulus's Ord (1

Kor. 15, 29): >Hvad ville ellers de udrette,

som lade sig debe for de dede?< have vteret

Genstand for en stor Maengde (o. 30) forskl.

Fortolkninger. Den naturligste er vel, at disse

Ord ere >et i den Tid gangs Udtryk for at

debes, for at man som ded (o: efter sin Ded)
skulde have Gavn deraf, at debes paa sit yderste

«

(T. S. Rerdam). Der var imidlertid i den gl. K.

adskilligc Sekter, der lod levende Kr. debe i

Steden for Kr., som vare dede uden D. Epi-

fanios fortaeller saaledes, at Kerinthos's Til-

hcengere stundum lod sig debe til formentlig

Gavn for en eller anden Katekumen af deres

Sekt, der var ded uden D. Krysostomos vilde

vide, at naar en markionitisk Katekumen var
ded uden D., skjulte en levende Markionit sig

under den dedes Seng og svarede paa den dedes
Vegne, og paa den levendes Svar blev da den
dede debt. — En saadan D. f. d. er i vore

Dage igen bragt i Brag af Mormonerne. Joseph
Smith sagde: >Enhver, der har en Ven i den
evige Vcrden, kan udlesc ham, medmindre han
har begaaet den ene Synd, der ikke kan til-

gives*. Udlesningen (af den hinsidige Prevelses-
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584 Daab for dede — Dagon.

tilstand) sker derved, at den levcnde lader sig

debe for sin dode Ven, og en stor Micngdc
Mormoner have ladet sig debe for deres For-

ieldre, Bedsteforaeldre, fjernere Slsegtninger

eller Vcnner. Mormonerne have endvidere den
Trp, at de saaledes >udloste< ved Opstandelsen

ville hore til >Udl0serensc Folge. De holde noj-

agtig Fortegnelse over de afdode, der ere blevne

dobte ved en Stedfortrader-D., og Joh. Aab.

20, 12 forstaa de saaledes, at de der omtalte

>Boger< ere Registrene over dobte, men > Livets

Bog<, Hovedbogen i Himlen, der skal kon-
trollerc >Bogerne< paa Jorden (M. Busch,

Die Mormonen, Leipz. 1855, 91 f.). Fr. N.

Daabskapeller, se Baptisterier.

Daabspagt, se Pagt, Forsagelse og Symboler,
okumeniske.
Daabsvidne, se Faddere.
Dabaset, By paa Gnensen af Sebulons

Stammeland (Jos. 19, 11), hvis Beliggenhed er

ubekendt.
Dabrat, Levitby i Issakar (Jos. 19, 12; 1

Kron. 7, 72). Vistnok identisk med Lands-

byen Deburt paa Vestsiden af Tabor. Over-
leveringen lader Jesus voire gaaet ned ddr

cftcr Forklarelsen og der hclbrede den besatte

Dreng (Mk. 9, 16 f.).

Dacb, Simon, f. i Memel 29. Juli 1605, stu-

derede i Kdnigsberg, ved hvis laerde Skole han
forst blcv Lrerer og siden Konrektor. Der
levede han 1 en Vennekreds af Digtere og

Musikere, der samledes om Robert Robertin
(>den konigsbergske Digterskole<), men ofte

faldt det ham vanskeligt at tjene Brodet, hvor-

for han sogte at forbedre sine Finanser ved
at skrive Lcjlighcdsdigte. 1635, da Kong Vla-

dislav IV var i Polen, skrev han Festspillet

>Cleomedes<, og 1638 bed han Kurfyrst Georg
Wilhelm Velkommen i Kdnigsberg med et Digt.

1639 blev han til Lon herfor Prof, i Poesi ved
Universitetet og holdt som saadan Foreltes-

ninger over de lat. Digtere; men hans oko-

nomiskc Stilling var ofte fortvivlet, fordi han
ikke altid fik det >Gnadengehalt<, der var

ham bevilliget. Han dode 15. April 1659. Han
liar foruden mange lat. Digte skrevet o. 1000
tyske; 9

/io af disse ere digtede til Bryllupper

og Bcgravelser. Til mange af Digtene satte

han selv Musik. Af hans Psalmer, o. 150 i

Tallet, ere enkelte oversatte paa Dansk og
Norsk. I Pontoppidans Psbog fandtes: >Jeg cr

hos Gud i Naade< og >Jcg er jo, Herrc, i din

Magt< ; Landstad har til sin Psbog ovcrsat

Gravpsalmen >0, hvor salig er I dog, I fromme<
(Nr. 633), til hvilken Joh. Crfiger (S. 568) satte

Melodi.

d'Achery, Jean Luc (Dacherius), laerd Bene-
dictiner af den hi. Maurus's Kongregation, blev
fodt 1609 i Saint Quentin i Picardiet. Han
traadte meget tidlig ind i Benedictus's Ordcn.
23 Aar gl. fik han Plads i Klostret i VendOmc,
senere kom han til Klostret St. Germain des
Pres i Paris og blev dets Bibliotekar. Han
dode 29. April 1685. Han havde under det
flittige Studium i Klostret erhvervet sig en
stor Miengde Kundskaber, navnlig i den patri-

stiske og middelalderlige Literatur. 1645 ud-
gav han af Hugo Menards Efterladenskaber
Barnabas-Brevet for forstc Gang; 1651 udgav
han Guibert af Nogents Skrifter, og 1655 be-

gyndte han det store Samlcrvrerk : Spici/egium,
sive collectio veterum aliquot scriptorum, qvi in
Gallia bibliothecis, maxima; Benedictinoram la-
tuerunt (afsluttet 1667, ialt 13 Kvartbd.; ny
Udg. af de la Barre i 3 Foliobd., Paris 1723).
Han samlede ogsaa Stoffet til de ferste 6 Aarli.

af Acta Sanctorum Ordinis Bencdicti, som Ma-
billon senere udgav.

da Costa, Isaac, blev fodt i Amsterdam
1798. Han tilherte en portugisisk Jedeslaegt,

og i Beg. var han, som mange af sine Tros-
faller dengang, en voltairiansk Deist; men
under Paavirkning navnlig af W. Bilderdijk.

kom han, efter en haard Kamp, til Troen paa
Kristus, og i Okt. 1822 bleve han, hans Hu-
stru og hans gode Ven, Laegen Abr. Capadose
dobte af Prsesten Egebcrg i Leiden. Paa den
Tid udgav da C. et Flyveskrift, i hvilket han
opfordrcde sine Medkristne til at bede og yd-
myge sig under Herrens Aand<, og naiste Aar
udgav han >Anklage mod Hundredaarets Aand«,
i visse Maader et ref. Sidestykke til Grundt-
vigs >K.s Genma?le<. Deri angreb han ikke-

alene sin Tids Mangel paa kr. Tro og sand
Ssdelighed, men ogsaa Arbejdct for Negrcnes
Befrielse, den moderne >Konstitutions-Syge«,
Folkcsuvercencteten, Bogtrykkerkunsten og Vac-
cinationcn, der i hans Ojne var et ugudeligt
Forsog paa at modarbejde Guds Forudbestem-
melse. 1824 skildrcde han i et tredje Skrift

Arminianismen og Rationalismen som nye
Former af den gl. Sadduksisme. Han, Bilder-

dijk, Capadose, og efter 1830 ogsaa Groen van
Prinsterer, dannede et i relig. og polit. Hen-
seende konservativt Parti, der lsenge var Gen-
stand for megen Haan og Spot. Lidt efter

lidt vandt dog da C. og hans Venner Ore
mange Steder i Nederlandene, og navnlig blev
da C.s profetiskc Digte mere og mere paa-
skonnede; 1847 havde han i et Digt varslet

Revolutionen 1848, og da den kom, steg hans
Anseelse. Ved sine Digte, sine Flyveskrifter,

ved opbyggclige Bibelfortolkninger og Foredrag
og ved sit trofaste Arbejde paa det 1852 i

Amsterdam oprettede skotske Semlnarium har
han virket meget i den relig. Vtekkelses Tjeneste.

Man har ofte kaldt ham Vockkelsens »Profet«.

Han dode 28. April 1860. Hans Ven J. P.

Hasebroek udgav 1861 hans poetiske Skrifter;

1863 bleve hans relig. og hist. Skrifter udgivne
af H. J. Koenen, og 1872—73 udgav Groen van
Prinsterer hans Breve (H. J. Koenen, Levens-
bericht van Mr. Is. da C, Leiden 1860; Fr.

Nielsen, Statsk. og Frik., Kbhvn 1883, 117 f).

Daddel, se Palme.
Dade Gudmundsen, se Gudmundscn.
Dafne (Lavrbaertrie), Forstad til Antiokia.

hinsides Orontes paa den Plads, hvor nu
Landsbyen Bet el Ma ligger. Navnet stammede
fra en smuk Lavrbterlund i Naerheden, viet

til Apollon og med et prtegtigt Tempel for
denne Gud og Artemis. Templet havde Asylret

;

derhen flygtede den forheuvserende Ypperste-
prsest Onias (2 Mak. 4, 33 f.). 362 e. Kr.
brsndte det. D. var Yndlingsopholdsstcd for

Selevkiderne.

Dagon, ifalge G. T. Filisternes Nationalgud,
tilbedt i Skikkelse af en mandlig Overkrop og
Hoved, endende forneden i en Fiskehale. Den
kvindelige, tilsvarende Gudinde var Atargatis.

Digitized byGoogle



Dagon — Daill6. 585

(se Atcrgation). D.s Dyrkelse var ogsaa udbredt
i Nabolandene og stammer vistnok fra Babylon.
Et Dagontempel i Gana beskrives Dom. 16, 23f

.

Dahl. 1) Christopher D., f. 17. Maj 1758
i Saleby i Vestergotland. blev 1786 kgl. Hof-
pnedikant, 1790 Prof, i Gnesk i Upsala, 1795
Praest i Nas, 1800 Dr. theol. Han dede 4. Dec.

1809. Han bar udgivet en Psalmesamling og
omarbejdet fl. Psalmer til Wallins Psbog. —
2)*Erik D., teldre Broder af ovennasvnte, er

fadt i Varnhem i Vestergotland 25. Maj 1749,

blev Student i Upsala 1767, Komminister 1778
i Saleby, Spr. i Skofde 1793, Provst 1796,

Kontraktsprovst 1800. S. A. blev ban. lige-

som Broderen, ved Gustav IV Adolfs Kroning
udntevnt til Dr. theol. Dude 1809. Af hans
Psalmer optoges 3 i Provepsalmebogen 1793,

men ingen af dem kom ind i Wallins. J. N. S.

— 3) Jonas Anton D., norsk Pnest, er fadt i Sta-

vanger 14. Aug. 1849. Han har vseret Semands-
prsest i Amsterdam og Pnest paa forskellige Steder
i Norge, fra 1885 res. Kap. til Petri Menighed
i Stavanger, hvilket Embede han for Tiden
indebar. D. har syslet meget med religions-

historiske Stndier; i 1883—84 foretog han med
ofTentligt Stipendium en Studierejse til Tysk-
land, Frankrig og Holland. Frugten af disse

Stndier har han nedlagt dels i en Raekke Af-

handlinger, isser i >Luth. Ugeskrift<, dels i

sierskilte Skrifter (>Popuhere Afhandlinger om
Religionen og Religionerne<, 1881; >Omrids
af Indernes Religioner og deres hist. Udvik-
ling og Sammeuhseng«, 1885). Forovrigt har
han leveret forskl. Bidrag til Belysningen af

kirkl. Spergsmaal, f. E. af Semandsmissioncn,
skrevet Rejseskitser, udgivet en Reekke af
novellistiske Vserker, samt ikke mindst gjort

sig bemsrket som en heldig lyrisk Digter. A. B.
— 4) Kristen Hansjorgen D., Pnest og Sprog-

mand, f. i Hillerod 31. Aug. 1830, teol. Kand.
1855, blev 1863 Kap. i Fjelsted-Harrendrup
paa Fycn, 1865 Kateket og Overlserer i Svend-
borg, 1873 Spr. for Skorup-Tvilum i Aarhus
Stiff, 1881 Spr. for Havrum og Sal i samme
Stift og 1889 i Kjeldby paa Meen. Han har
bl. a. 1875 udgivet en dansk Hjselpeordbog

med gode danske Ord til Aflasning af frem-
mede, 1888 skrevet et Skrift om >Vort Kirke-

maal< og ellers paa mange Maader krempet
for Modersmaalets Renhed.

Dahlberg, Gnstaf, flnsk Teolog, f. 21. Dec.

1821 i Hvittis, hvor hans Fader var Sognets
Smed, blev Student 1842 og, efterat have gjort

Tjeneste i forskellige Meuigheder, 1891 Dom-
provst i Abo. Allerede 1879—82 og 1888—91
var han Assessor ved Domkapitlet i Abo, og
ban har ligeledes adskillige Gange veeret Re-
pnesentant paa Landdagen. D. har, foruden
at have rcdigeret et Par religiose Tidsskrifter

(Tdhti 1863—67 og Lahetyssanomat 1859—76),
efter W. Carlssons Dod fortsat Udgivelsen af

dennes Bibelvrerk. A. N.
Dahle, Lars Nilssan, Missionssekretau- i

Stavanger, er fadt i Grytens Prsstegjsld 7.

Dec. 1843. Hans Fader var en af »Heltene

fra 1814<, og hans Moder var en Datter af

den bekendte Haugianer Lars Kyllingen. Efter

at have gennemgaaet Kleebo Seminarium kom
han ind paa Missionsskolcn i Stavanger (1864
— 67), studerede derpaa et Par Aar Teologi og

osterlandskc Sprog ved Kristiania Universitet,

og foretog saa en Irengerc Udenlandsrejse tit

Denmark, Tyskland og Sclrweiz, vesentlig for

at studere Missionsvesen. I 1870 drog han
som Missioiuer til Madagaskar, hvor han flk

sin Station i Antananarivo. Her oprettede han
en Prtestcskolc, som han i flere Aar bestyrede.

Fra 1873—87 tog han fremragende Del i Over-
saettelsen af Biblen paa madagassi.sk. Fra
1877—87 var han valgt Tilsynsmand over den
norske Mission paa Madagaskar. Ved Siden af
sin omfattende Missionsgerning fandt D. Tid
til en ikke mindre omfattende Forfattcrvirk-

somhed. Til Brug for de indfodte Praste-

laerlinge udarbejdede han en Rtekke af teol.

Lserebeger, samt ydede en hel Del vterdifulde

og tildels opsigtsveekkende videnskabelige Bi-

drag til Belysningen af det madagassiske Folks
Sprog og Kultur (Madagaskar og dets Beboere,

Kra. 1876—77, i 2 Dele; Specimen* of Malagasy
Folk-Lore, Antan. 1877; forskellige Afhdl. i

>The Antan. Annual and Madagascar Maga-
zine osv.). Dertil belyste ban Missionsforhold

og Missionsspergsmaal i en Mrcngde Artikler

i Blade og Tidsskrifter. — I 1888 inaatte D.

af Helbredshensyn drage hjem. Aaret efter

overtog han Stillingen som Sekretrer i Mis-

sionsselskabet og er som saadan den averste

Leder af den norske Mission i Afrika og
Madagaskar. Af hans Skrifter siden hans
Hjemkomst mterkes >Livet efter Deden og
Gudsrigets Fremtid< (1892), >Profcten Jonas<

(1896) og »Verdens Ende efter Bibelen, Viden-

skaben, Folketroen og Beregningent (1898). D.

nyder stor Anseelse som en terd og alsidig

Teolog og Sprogforsker, som en fremragende
Mlssionskender og en begavet Preedikant. A. B.

Dahome, den estlige Del af Evhelandet inden-

for Guldkysten med Hovedstaden Abome, 150

Km. fra Kysten, har siden 1625 udgjort et

msgtigt Negerrige med tyrannisk Regerings-

form, Slavejagter og bloddryppende Fetisj-

dyrkelse med Menneskeofringer i Tusindvis,

sserlig ved Ligbegsngelser, >Kostume< (endnu

1891 en med 4000 Ofre), og i det hele en Gru-

somhed, der endnu overgik det andet berygtede

Negerrige Ashante. Stoerk ved sin faste H«er-

organisation (Amazongarden) htergede og af-

folkede det Naborigernc, indtil Frankrig i 1892

forjog Kong Behanzin og ryddede Mordergruben
Abome. Befolkningen i det egtl. D. anslaas

til kun 150,000. Nu cr det fransk Koloni.

Wesleyanerne have en ubetydelig Mission ved
Kysten (nreppe 400 Kr.); den rom.-kat. Mission

opgiver 3000 Kr., vistnok i Kystlandet, udenfor

det egtl. D.
"

V. Sn.

DailK, Jean (Dalteus), ret. Priest, f. i Cha-
tellerault 1594, studerede Filos. i Poitiers og
Teol. i Saumur og boede 1612—19 hos Du-
plessis Mornay, som Opdrager for hans Barne-
barn. 1619 rejste D. til Italien, hvor han i

Venezia lsrte Paolo Sarpi at kende, og dcrfra

til Schweiz, Tyskland, Nederlandene og Eng-
land. 1623 kom han tilbage til Frankrig og
blev farst Slotspnest hos Duplessis, 1625 Prsst
i Saumur og 1626 i Charenton, hvor de ref.

Parisere holdt deres Gndstjeneste. Der dade
han 1670. 1659 var han Leder af den sidste

ref. Synode i Loudun. Han havde et grundigt

Kendskab til den patristiske Literatur, som
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man navnlig kan se af hans beremte Traiti

de remplog des Saints Pires pour le jugement
des diffirends qui sont aujourd'hug en la

religion (Geneve 1632, overs, paa Lat. 1636 og
1686), der soger at vise den rom.-kat. Lseres

Uoverensstemmelse med Kirkefsdrenes Ud-
talelser om Sakratnenterne, Helgener, Reli-

kvier og Fastc. Desuden udgav han fl. Skrifter

til Forsvar for den ref. Kirkeafdeling og 20
Bd. Predikener. 1700 udkom i Antwerpen en
samlet Udg. af hans Opera theologica.

Dajak-Mission, se Borneo.
Dal, Nlkolaj, f. 1690 i Anslet i Allcr Sogn

i Nordslesvig, studerede i Halle og gik 1719
som Missionaer til Trankebar, hvor han blev
ordinerct 1730 og virkede til sin Dad 1747.

Han var en ikke fremragende, men redelig og tro

Arbejder af den Halleske Retiring, der ikke
glemte sit Fredreland og sit danske Moders-
maal. V. Sn.

Dalberg, Karl Theodor Anton Maria, f. 8.

Febr. 1744 i Hernshcim ved Worms, tilhartc

en aridgammel, friherrelig Slsegt, der kunde
fere sit adelige Stamtre op til 10. Aarh. Han
studerede forst Jura i Heidelberg og Gottingen,
senere Teol. og Kirkeret, og blev Domkapitular
i Wurzburg og Worms. Som Teolog var han op-
rindelig Febronianer og Rationalist. 1772 ud-
nocvnte Kurfyrsten af Mainz ham til Statholder
i Erfurt, der under hans Styrelse blev et Midt-
punkt for den tyske Kultur. Som President
for Erfurter-Akademiet stod D. i Forbindelse
med Wieland, Herder, Goethe og Schiller og
viste stor Interesse for Frimurernes og Illu-

minaternes Arbejde. 1787 blev han i Lebet
af nogle Uger valgt til Koadjutor baade i iErke-
stiftet Mainz og i Worms, men blev boende i

Erfurt. S. A. gjorde han en Rejse til Wien,
hvor Kcjser Joseph II modtog ham med stor

Udmcerkelse. 3. Febr. 1788 blev han preste-
viet og nogle Maaneder senere valgt til Koad-
jutor hos Fyrstebiskoppen af Konstanz; i Aug.
1788 blev han i Bamberg bispeviet som iErke-
biskop af Tarsos in partibus. 1799 blev han
Fyrstebiskop af Konstanz, 1802 ^Erkebiskop
af Mainz; men 1803 maatte han afstaa sin

landsherrelige Magt over Konstanz til Frankrig,
og s. A. blev Mainz sxkulariseret, hvorefter D.
blev Kurfyrste, Rigskansler og Metropolit over
de Dele af de tidligere Kirkcprovinser Mainz,
Trier og Koln, som laa paa den hajre Rhin-
bred, samt Primas for Tyskland med Siedc i

Regensburg. Forholdet til Frankrig bragte ham
i en skiev Stilling til Rom, men 1804 modte
han Pius VII ved Kejserkroningen i Paris, og
Mainzerstolens Flytning til Regensburg blev
da godkendt. Da han 1805 med stort Efter-

tryk haevdede Regensburgs Ncutralitet over for

Napoleon, faldt han i Unaade, og han maatte
finde sig i at tage Kard. Fesch, Napoleons
Onkel, til Koadjutor, til stor Forargelse for

den tyske Kejser og det tyske Folk. Ved Op-
rettclsen af Rhinforbundet 1806 blev D. dets

President som >Furstprimas<, og Frankfurt
ved Main og andre Landstnekninger kom i

hans Besiddelse. Derpaa opslog han sin Bolig

i Frankfurt, og derfra udstedte han 1809, paa
Rhinforbundets Vegne, en Proklamation, der
udtalte ubetinget Tillid til Napoleon. Efter

Freden i Wien var D. atter i Paris, og han

fik da Fyrstendommet Fulda og Grevskabet
Hanau som >Storhertug af Frankfurt < med Titel

af kongelig Hejhed. Regensburg maatte han der-

imod afstaa til Baiern, og i Steden for Fesch skulde
Eugen Beauharnais vcere hans Efterfolger. Kort
far Slaget ved Leipzig rcjste D. til Konstanz og
sagte forgseves at forklare og forsvare sit For-
hold til Napoleon over for de allierede Magter.
Frankfurt blev stillet under en provisorlsk

Styrelse, og da D. vilde resignere til Fordel
for Eugen Beauharnais, blev Byen erklseret for

en Fristad. I Beg. af 1814 trak D. sig tilbage

til Regensburg, og der dade han 10. Febr.
1817; i hans sidste Aar havde den senere Bi-

skop Wittmann en god Indflydclse paa den i

hej Grad verdslig sindede Kirkefyrste, der var
mere Statsmand end Biskop. 1 Regensburgs
Domkirke liar hans Brodersen, Hertug Emme-
rich Joseph von D., rejst ham et Mindes-
mterke (I. Muller, K. Th. v. D., der letzte

Furstbischof, Wfirzb. 1874; Beaulieu, K. v. D.
und seine Zcit, Weimar 1879). Fr. N.

Dalby, 1 Mil fra Lund, i Torna Herred,
fordum Bispessede og Kloster, er endnu meerke-
Iig ved sin Kirke, skant bcliggcnde paa en
Bakke, som til den ene Side behersker en af
Nordens frugtbareste Dalstrekninger og paa
den anden Side begnenses af Hajder, der en-
gang vare bevoksede med Bogeskov. Den er
et af Skaanes seldste og betydeligste Mindes-
marker fra den store danske Kirkeorganisa-

tions Dage. Da Sven Estridsen oprettede et

srerligt Bispcsede for Syd-Skaane, Bornholm og
Bleking i D., med Egino som forste og sidste

Biskop, skal han have grundlagt Helligkors-

kirken, hvis Bygning Harald Hen fortsatte og
Knud d. hi. skal have fuldendt. D. er da
sikkert Skaanes teldste Stenkirkc, og efter sit

oprindelige Ydre har den vaeret Skaanes storste

efter Lunds Domkirke. Et Vidnesbyrd om
Stedets Betydning og Kirkens Oprindelse er

bl. a., at Harald Hen fandt sit sidste Hvile-

sted i D. (den Gravsten, der udgives for hans,

er dog langt yngre). Kirkens Grundplan, der
minder om Lunds Katedral, er et latinsk Kors;
mod Vest ligger, helt og holdent over Jordcn,
en kvadratisk Krypte (29

1

/, Fod) med 4 Sejler

i Midten, forenede, ligesom de tilsvarende Halv-
sejler samt Side- og Hjarnepilastrene, ved
Rundbuer. Af 2 Aabninger ud til Midtskibet
Andes nu kun den ene. I Kryptens nordestre
Hjarne Andes en Brand, der, skant meppe
6 Fod dyb, aldrig mangier frisk Vand. Over
Krypten ligger et Arkantct Rum, uden Tvivl

det gl. Kannikekor, der ligesom Krypten er

opfort af veltilhuggen Sandsten. Langhuset har
bestaaet af et Midtskib (med 4 Hvrelvinger) og
2 Sideskibe, ferstnaevnte dobbelt saa bredt og
hejt som de sidste. Midtskibet (29'/, Fod bredt

og rimeligvis oprind. 112 Fod langt) skal have
haft 4 Hoved- og 4 Bipiller, alle 4kantede (kun
1 Hovedpille og 2 Bipiller staa nu). Af hele

Korsbygningen staar nu blot 2 Kvadrater af

Midtskibet, dsekkede med Krydshvselviuger, og
det sendre Sideskibs 4 tilsvarende Krydshvaelv-

inger. Tvserskibet (95
1

/, Fod langt og 29'/, Fod
bredt) bestod af 3 krydshvarivedc Kvadrater;
0. derfor laa en lignende Kvadrat med Kor-
slutning.

Den oprindclig til Stiftskirke bestemte Hellig-
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•dom blev Klosterkirke, da Egino, som Biskop
over de sammenlagte Stifter, flyttede til Lund
og saa, eftcr Adam af Bremen, i D. grundlagde
>et Provsti af regelbundne Kanniker<. Selv

om Helligkorskonventets seldste Indretning ikke

kan bestemmes med fuld Sikkerhed, kappes det

dog saaledes i Alder med Laurentiusklostret i

Land og maa have vaeret en af de Kongrega-
tioner, der efter Laurentiusbrodrenes mserke-
lige Consuetudines Canonici (fra Slutningen af

11. eller Beg. af 12. Aarh.) skulde deltage

ved Valgnuend i Valget af Skaanes Biskop (se

Khist Sml. 4 R. IV 302). Med Lunds Dom-
kapitel og fl. Samfund stod D.s Konventet i

Broderskab (se Liber daticus Lundensis). 1284
og 1288 holdt Kannikerne i Danmark Provin-
sialkapitel i D. (Scr. R. D. V 634 f.). Provsten
her deltog i Kong Olufs Valg efter Valdemar
Atterdags Dad, naevnt i Dokumentet som gejstlig

Dignitar far de verdslige Herrer. Politisk Be-
tydning blandt D.s Provster bavde sserlig Jens
Ipsen Ravensberg, der ved Beg. af 16. Aarh.
blev Biskop i Roskilde. Fra 1533 kan man
regne Sskulariseringen af D., da Anders Bilde
ligesom forud af Kong Frederik, flk Lensbrev
paa D. af Bisperne og en Del verdslige Rigs-

raader. — Fra den Tid kan vel ogsaa den her-
lige Kirkes Forfald dateres. Kun en ringe Del
af den er uskadt, skrev H. Chytneus 1598.

Meget led den vel ogsaa, da Svenskerne 1645
lagde D. i Aske. Karl XI henlagde vel 1673
Kronens Tertialtiende i D. til dens Hjselp, men
1686 lod han nedbryde den af tilhugne Kalk-
sten byggede Korrunding til Brag for Opfarel-

sen af den tyske Kirke i Malma. Midtskibets

4 Hvxlvingsafdelinger stod endnu i 18. Aarh.,
den estligste styrtede ferst sammen, derpaa
1755 den nieste. 1758 opfartes den grove
Gavlmur uden Smykke, der nu afslutter Midt-
skibet t 0st. Siden bar man noermest sogt at

hindre videre 0delteggelser; kun Krypten har
man ved Prof. Brunius's Forsorg segt at re-

staurere. Af den gl. Klostergaard, som delvis

er bevaret (nu D. Kongsgaard), stnskker den
egentlige Klosterbygning (med Spor af Celler)

sig omtrent til den nordre Kirkevteg, med
hvilken den har vseret forenet ved en Mur,
der skal vsere nedbrudt 1762. Klostrets dybeste
Foruedrelse var vel den Tid, da, som en For-
fatter (J. Akermann) 1828 beretter, det Rum,
der formentlig har vseret Kannikernes Sam-
lingstue, blev brugt til Bnendevinsbrtenderi.
— Kirken, engang Stiftskirke, saa Klosterkirke,

blev efter Reformationen Sognekirke og som
saadan forenet med Hellestads, men ved Midtcn
af 17. Aarh. blev D. Anneks til Hellestad, og
siden 1764 er denne et Prtebendepastorat for

en Lserer ved Lunds teol. Fakultet (Brunius,

Skanes konsthistoria fdr medeltiden S. 56—63

;

Loftier, Danmarks romanske Kirkebygnlnger
S. 25 f.). O. A.

Dalby, Christopher Hansen, var fodt i

Dalby Sogn paa Sj.xlland. Efter at vaere bleven
Student rejste han til Udlandet. 1598 kom
han tilbage til Danmark og var en Tid Herer
ved Herlufsholms Skole, men 1599 rejste han
atter til Greven af Nassau, som for havde
understattet ham. Der gik han over til den
ref. Kirkeafdeling og blev ref. Priest. 1615
var han i Danmark, men da han ikke kunde

faa noget Embede her, vendte han tilbage til

Nassau, hvor han er dod efter 1618.

Dale, Robert William, eng. Kongregationalist,

blev fodt i London 1. Dec. 1829. Han gik i

Skole i Spring Hill College 1 Birmingham, og
1853 vandt ban med Hteder Magistergraden
(M. A.) ved Universitetet i London. S. A.
blev han Hjaelpepnest hos John Angell James
ved den kongregationalistiske Carr's-lane- Kirke
i Birmingham og 1859, efter J. A. James's Dad,
Enepnest ved denne. 1869 var han Ordstyrer
ved det Made, som Congregational Union for

England og Wales holdt; 1877 holdt han Yale-

lectures i Amerika, og ogsaa Australien har
han besegt paa en Foredragsrejse. Han har
udgivet en stor Mtengde Skrifter, der rabc
bans trie, teol. Standpunkt bl. a.: The Atone-
ment (1875; 9. Opl. 1883, oversat paa Tysk
1880); nans Yale-ForeUesninger, Nine Lectures

on Preaching (5. Opl. 1886); det meget ansetc

Skrift, The Epistle to the Ephesians, Us Doc-
trine and Ethics (6. Opl. 1892); Manual of
Congregational Principles (1884). 1875 samlede
han en Psalmebog, der indcholder 1260 Hymner.
Han tog ogsaa livlig Del i det kommunale Liv
og i Forhandlingernc om Skoleloven (1869).

Han dade i Birmingham 13. Marts 1895 (The

Life of R. W. Dale, by his Son, A. W. W. D.,

London 1898).

Dale, Anton van, Laege og mennonitisk
Prest, f. 1638, dod 1708 som Liege i Haarlem,
har skrevet 0. af Rationalismen pnegede dog-

mat, og hist. Skrifter, bl. a. et Angreb paa
Barnedaaben.

d'Alembert, Jean le Rond, fr. Matematiker
og Filosof, f. 1717, d. 1783, vakte Opsigt i

den lserde Verden ved udmaerkede matematiske
Arbejder, blev 1741 Medlem af Videnskabernes
Akademi (Academic des Sciences), 1754 af det

franske Akademi (Academic des Lettres) og
fra 1772 af dettes Sekretaer. En mere almen
Indflydelse har han avet som Medarbejder 1

det af Diderot (se d. Art.) grundede store Op-
lysningsvsrk, den franske Encykloptedie (se

d. Art.). Han deltog virksomt i dette Ar-
bejde fra dets Beg. 1751 til 1759, da han drog
sig tilbage, trset af den Modstand, det vakte.

Det var de matematiske Artikler, som var d'A.

anvist. Sterst Betydning flk dog den af d'A.

skrevne Indledning til Encyklopsdien, Dis-

cours priliminaire, en systematisk Fremstilling

af det raskl. Aandslivs forskl. Aabenbarelser,

der soger Oprindelscn til den mskl. Kundskab
i den sanselige Erfaring. Dog erkendes Nod-
vendigheden af en guddommelig Aabenbaring
til Supplering af vor naturlige Erkendelse, en
Aabenbaring, der vist nok er indsknenket til

nogle faa Trossandheder og cnkelte praktiske

Forskrifter. Encyklopeediens ejendommelige
Stilling som den, der paa engang anerkender
det bestaaende, paa samme Tid som den ved
sit helc Livssyn i det skjulte undergraver det,

har allerede her givet sig Udtryk. d'A. var
ogsaa ved sin frygtsomme Karakter henvist

til stor Forsigtighed i sin Optneden. Han
delte heller ikke Diderots udpraegede Material-

isme. Hans personlige Standpunkt var Skep-
tikerens: intet at vide, syntes ham det ene
forauftige 1 alle filos. Spergsmaal, sserlig i

Spergsmaalet om Gud, om hans Tilvaerelse og
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Forhold til Materien (Condorcet, d'A., sa vie,

ses oeuvres, sa philosophic, Paris 1852; J.

Bertram!, d'A., Paris 1889). C. B.

Dalfon, en af Haitians 10 Soulier, der bleve

drebte af Jederne i Susan (Est. 9, 7 f.).

Dalgairns, John Dobree, eng. Konvertit, f.

21. Okt. 1818, sluttede sig straks til den
anglokat. Bevsgelse. Han gjorde tidlig sit

Navn bekendt ved et Brev til VUnivers om de
kirkl. Partier i England. Han var Medarbejder
baade paa den Catena aurea til Evangelierne,

der, paa Grundlag af Thomas fra Aqvinos
Skrifter, 1841—45 blev udgivet med et Forord
afNewman, og paa den Samling Helgeulegender,

der udgik fra den anglokat. Kreds. Da New-
man trak sig tilbage til Littlemore, fulgte D.

med, og Mikkelsdag 1845 — faa Dage for New-
man selv — blev ban af Passionisten Pater Do-
minic optagen i Romerk. Derpaa rejste han til

Frankrig, hvor han en Tid boede bos Abb6
Jovain i Langres, og der blev han prsesteviet

1846. 1847 medtes han med Newman i Rom,
hvor ogsaa han af Padre Rossi blev indevet i

Oratoriets Levevis og Regel. Efter Hjemkomsten
til England opholdt han sig forskl. Steder,

indtil han 1849 tog fast Bolig i Oratoriet i

King William Street i London. 1853—56 var
han med sine overordnedes Tilladelse i Orato-
riet i Birmingham, men derpaa vendte han
tilbage til London, og 1863—65 var han For-

stander for Oratoriet der. 1865 maatte han
paa Grund af Svaghed trtekke sig tilbage fra

Ledelsen af Oratoriet i London, men forst 11.

Febr. 1876 dode han efter en Iang Sygdomstid.
1853 udgav han: 27ie Devotion of the Sacred
Heart of Jems, som ofte er bleven optrykt;

1858: The German Mystics of the lith Cen-
tury; 1861: The Holy Communion, its Philo-

sophy, Theology and Practice.

Dalhoff, Nicolai Christian, dsk. Pncst, f. 1

Kbhvn 18. Juni 1843, blev 1875 Prast ved
St. Hans Hospital paa Bistrup og kaldtes

1880 til Praest ved Diakonissestiftelsen paa
Frederiksberg, i hvilken Stilling han i Tale
og Skrift har bidraget meget til at skaffe

Diakonissesagen Indgang i den danske Menig-
hed. Han udgiver >Diakonissestiftelsens Alma-
nak< og siden 1881 Bladet >Phebe« ; 1888 ud-
kom Festskriftet >Den danske Diakonissestift-

else i dens forste 25 Aar<. — Ved sin Virk-
somhed blandt de sindssyge flk D. Ojnene op
for Drikfoeldighedens skadelige Felgcr, noget
han kraftig har paavist bl. a. i Skrifterne

>Vore Sindssyge< (1879, oversat paa Tysk),
jEn farlig Ven< (1884, 3. Oplag) og >Skitser

fra en Studierejse i specielt 0jemed< (1892).

D. er Medstifter af »Samfund til iEdrueligheds
Fremme< og af det ferste Redningshjem for

drikfteldige i Danmark (1893). A". T.

Dalila, efter Dom. 16 en Filisterkvinde, der
boede ved Bcekken Sorek, og hvem hendes
Landsmand brugte til at lokke ud af Sf.mson
Grunden til hans uscedvanlige Styrke.

d'Allemand, se Aleman.
Dallin, Anders Bentsen, Biskop af Oslo,

blev efterat have studeret baade i Kbhvn og
i Udlandet 1583 Spr. i Eltang og Vilstrup,

1586 i Holding og o. 1590 ved Hellig-Aands-
Kirken i Kbhvn. 1591 forfremmedes han til

Hofprsedikant og promoverede s. A. til Mag.

Under sit Ophold i Kbbvn udgav han forskl.

Oversettelser, dels Opbyggelsesskrifter, dels

den udferlige Beskrivelse af Christian IV's

Kroning. 1601 blev D. Biskop over Oslo og
Hamar Stift. 1604 indtraadte han i Kommis-
sionen, der udarbejdede den norske Kirke-
ordinans. D. 18. April 1607. J. O. A.

Dallaeos, se Daille.

Dalman, Gustaf, f. 1855 i Niesky i Ober-
lausitz i en hernnhutisk Familie, hvis Navn
er Marx. Efter Studier i Niesky og paa
Seminarict i Gnadenfeld virkede han i Bredre-
menighedens Pensionsanstalter, blev saa Docent
i Gnadenfeld. 1883 Lie. theol. i Leipzig; 1886
antog han sin medrende Slaegts Navn D.
(Familien stammer fra Sverig, og D. taler

og skriver dette Sprog); 1887 Dr. phil. i Leip-

zig ; 1891 habiliterede han sig ssteds for gltestl.

Exegese og har siden virket her som Privat-

docent og efter Sept. 1895 som overordtl. Prof.

D.s Undersegelser omfatte baade gltest. og
rabbinsk Teol. og sterlig har han gjort grundige
Studier i aramaisk-nyhebraisk Filologi. For
Institution Judaicum, til hvilket D. er knyttet,

har han forfattet adskillige vrcrdifulde Smaa-
skrifter, og han har voeret en skattet Med-
arbejder ved >Nathanael< og >Saat auf Hoff-

nung<, hvilket sidste TIdsskrift han redigerede

1886—90. D. deltog i det nordiske Studenter-

mede med kr. Program i Vadstena 1895 med
etForedragom >Krdm.ochverksamhet<. J.O.A.
Dalmanutha, By nrer Genesaret Se (Mk. 8,

10). Nogle identificere den med det nuverende
Delhetnlje, S0. for Seen, men den maa efter

Mt. 15, 39 have ligget i Nserh. af Magdala,

altsaa paa Vestsiden af Seen.

Dalmatica (underforstaaet vestis eller tunica)

var Navn paa et Kkedningsstykke fra Pro-

vinsen Dalmatien, hvor der var en stor Uld-

industri. D. var en lang, hvid Tunica, i Reglen

med lange, hvide iErmer; som oftest havde
den Purpurstriber (clavi). I Rom blev den
betragtct som et Tcgn paa Blodagtighed ; Lam-
pridius dadlede Commodus og Elagabal, fordi

de viste sig onentlig i D. I Lebet af det 3.

Aarh. kom den i almindelig Brag, og ogsaa

Kvinder bar da D. Af en Biograil af Cyprian
erfare vi, at han bar en D. over sin Skjorte

(linea), og over D. atter en tyk ulden Kappe
(lacerna). Efterhaanden blev D. et offlcielt

Klredningsstykke i Steden for den purpur-
brsemmede Tunica, og den blev i Slutningen
af det rom. Rigcs Tid baaret af Kejsere og
Konger paa store Festdage, tilsidst ogsaa af
Senatorer. Pave Sylvester I (d. 335) bestemte,

at Diakonerne skulde btere D. (med lange

Mrmer) i Kirken, og dette Klaedningsstykke

var en Tidlang Htedersdragt for Roms Dia-

koner. Siden fik ogsaa Diakoner udenfor Rom
Tilladelse til at biere D. Indtil 8. og 9. Aarh.
blev D. dog som Regel kun baaret af rom.
Klerikere, baade af Paven og de rom. Diakoner;
men efter 9. Aarh. blev den et Stykke af alle

Biskoppers og Diakoners Dragt, og selv Subdia-
koner gik med D., indtil den saakaldte Tuni-
cella blev deres ejendommelige Klatdnings-

stykke.

Dalmatien, den bjergrige Kystprovins 0. for

Adriaterhavet, nsevnes i Biblen 2 Tim. 4, 10

som Maal for en Rejse, Titos gjorde. Om denne
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Rejscs Hensigt og L'dfald vides intet. — Siden
1814 harD.herttilKejserderamet0sterrig; Pro-

vinsen har '/» Million Indbyggere. Folkesproget

er Slavisk eller Illyrisk (Herzegovina-Dialekt),

det officielle Sprog Italiensk. Flertallet af Ind-

byggerne here til den rom.-kat K. Under
/Erkebiskoppen af Zara staa Lydbiskopper af

Cattaro, Lesina, Hagusa, Sebenico og Spalato-

Macarsca. 0en Arbe og den nordl. Del af

0en Pago staa under Biskoppen af Veglia (paa

0en Veglia), hvis Metropolit er /Erkebiskoppen
af Gorz; o. 700 unerede Graekere staa under
Biskoppen af Creuz (Krisevecz), der har jErke-

biskoppen af Gran til Metropolit. 60,000 gr.-

kat. Dalmatiere have 2 Biskopper i Zara og
Cattaro, der staa under .Erkebiskoppcn af

Bukovina, som bor i Czernowitz (Fr. Petter,

D. in seinen verschiedenen Beziehungen I— II,

Wien 1856).

Dalmatin, Georg, f. 1550, d. 1589, var luth.

Priest i Ovre-Krain. Han oversatte ferst enkelte

Dele af det gl. T. (Sirak, Salomos Ordsprog og
Mosebegerne), senere hele det gl. og ogsaa det

n. T. paa Slavisk. Hans Bibel blev trykt for

Boghandleren Samuel Seelfisch hos Johan

n

Krafts Arvinger i Wittenberg og var fterdig

1. Jan. 1584.

Dalmatins, rom.-kat. Helgen, var Biskop af

Rodez. Han dede 580 under Kong Childebert.

2. Nov. er hans Helgendag.

Dalsgaard. 1) Christen D., dansk Maler,

Elev af Rerby og Kunstakademiet (siden 1841),

f. 30. Okt. 1824 paa Krabbesholm ved Skive,

liar udstillet siden 1847. D. kastede sig med
sterlig Forkrerlighed i sine yngre Dage over

Fremstillinger af den dske Bondes Samfunds-
forhold og har med dyb og fin Forstaaclse for

Almuens stilfrerdige og inderlige Fromhed
skildret Sider af Menighedslivet paa Landet i

vort Aarh. (»Mormoner« 1856; >Jydske Bender-
folk, som nyde Nadverens Sakramentc i Hjem-
met« 1859; >En Kones hejtidelige Kirkegang
efter Barselfa;rd< 1861 ; »En gudelig Forsam-
ling i en Bondestue< 1869). Af hans andre
Billeder af Almuens Liv har isser hans »Ud-
pantning hos en Bedker<, 1860, de samme
psykologiske Fortrin. D. har ogsaa taget kirke-

hist. (>Grundtvig under Psalraesangen i Vartov<
1868; >Ansgar og 0dbert< 1878) og bibelske

Emner op (>Marias Beseg hos Elisabet< 1862)

og malet nogle Altertavler, hvis kunstneriske

Vsrdi dog ikke staar paa Hejde med de fer-

nsvnte Vsrker. 3. O. A. — 2) Jens Nikolaj
Leth D., Pnest, Broder til ovennaevnte, er

todt 21. Okt. 1825. 1854 blev han tcol. Kand.
og virkede saa i 8 Aar som Husherer, derpaa
blev han Kapellan og 1872 Sognepr. til Ring-
give-Give, hvorfra han 1879 forflyttcdes til

0dum og Hadbjerg. Han har skrevet det

apologet. Skrift: >Stenenc raabe< (1879), og
oversat V. v. Strauss und Torney: >Nogle
Overvejelser ang. den aim. Religionsvidenskalx

(1887). Hans Kerlighed til Kunsten har affedt

Bogen: >Om Malerkunsten med saerligt Hensyn
til os Nordboere< (1883). A'. T.

Dalton, Hermann, tysk-ref. Pnest og Teolog,

er fedt 20. Aug. 1833 i Offenbach ved Frank-
fort am Main. Hans Fader var Englasnder.

Efter at have studeret i Marburg, Berlin og
Heidelberg blev han 1858 Pnest ved den tysk-

ref. Kirke i St. Petersborg og Medlem af det
ref. Kirkeraad. 1876 organiserede han en By-
mission i den russ. Hovedstad, men 1888 ned-
lagde han sit Embede, og siden har han
levet 1 Berlin. Han har foruden opbyggelige
Skrifter udgivet en >Gesch. der ref. K. in

Rusland< (Gotha 1865), >Verfassungsgesch. der
evgl.-luth. K. in Rusland< (Gotha 1887) og
forskl. Rejseskildringer, bl. a. >En evgl. Pncsts
Ferierejsc< (overs, paa Dsk 1886). 1884 var han
til Stede paa den evgl. Alliances Made i Kbhvn.
I mange Aar har han syslet med Johan a

Lascos Historie, og han har udgivet en Biografl

af ham (Gotha 1881) og desudcu ved forskl.

mindre Skrifter sogt at belyse den russiske

K.s Tilstand og de evgl. Menigheders Stilling

i Rusland (Zur Gewissensfreiheit, offenes Send-
schreiben an Pobedonoszeffc, Leipz. 1890, 8.

Oplag; >Die evgl. K. in Rusland «, overs, paa
Dsk 1891).

Dalttm, Y» Mil S. for Odense, var i Middel-
alderen Stede for et Kloster for Augustiner-
nonner. Klostret, der muligvis oprindclig var
en kgl. Stiftelse, laa ferst i eller ved Odense,
men da Biskop Simon (o. 1168—86) havde
sksenket det Hjallese Kirke, flyttedes det
(formenHig dog ferst i 13. Aarh.s forste Halv-
del) til D. og blev her efterhaanden rigt ud-
styret med Gods. Ved Siden af Priorinden
deltog en Prior i Klostrets Styrelse; hans Be-
skikkelse var muligvis i Kronens Haand, henad
Reformationstiden indsatte i al Fald Kongen
Forstanderen som en Slags Lensmand. 1355
forbedrede Biskop Nicolaus Tugten, om hvis

Slaphed der iovrigt siden sikkert er talt paa

overdreven Vis. 1377 nsevnes D. Kirke blandt
dem, til hvis Opbyggelse Biskoppen formanede
paa Rigsdagen i Nyborg. 1367 og 1414 flk D.

saerligt, paveligt Privilcgium paa Aflad. Oftere

omtales ogsaa Strid om fravendt Gods. D. er

blandt de faa dske Klostre, hvis Jordebog er

bevaret (Sml. til Fyens Hist. IV). 1267 blev

D.s Prior lyst i Band, fordi han holdt med
Erik Klipping. 1340 blandede Prioren sig ube-

rettiget i Bispevalget. Paa Kong Hans's Tid
havde Prioren, Mag. Claus, Sicde i Rigsraadct.

1523 pantsatte Kongen en kort Tid I). 1529
fik den bekendte Johan Friis D. frit paa LIvs-

tid, og siden var D. et almindeligt kgl. Len,

indtil det 1659 pantsattes til en Privatmand,
der snart efter flk Skedc paa Ejendommen. Non-
nerne, der under Grevefejden havde vaeret ud-

satte for Void, bleve underholdte, indtil de dede.

En senere Ejer opkaldtc D. efter Christian V
(Christiansdal). Medens Gaarden, i hvis nordre
Flej der skal viere Rester af Klosterbygningen,

har skiftet Navn, hedder Kirkcn, der ved Refor-

mationen blev Sognekirke (idet Hjallese ned-
bredes), stadig D. Den er meget stor, har
hejt, rummeligt Kor og smukke stilistiske De-
tainer i 13. Aarh.s Overgangsformer. J. O. A.

d'Alviella, Grev Goblet, belgisk Religions-

historiker, er fedt i Bruxelles 10. Aug. 1846.

Efter at have studeret i sin Fedeby blev han
1872 conteiller provincial i Brabant, 1874 Med-
lem af den belg. Rigsdag og 1884 Prof, i Re-
ligionshist. ved det frie Universitet i Bruxelles.

Da Prinsen af Wales 1875—76 rejste i Indien,

var han med som Korrespondent for L'lndi-

pendance Beige. 1897 var han President for
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det belg. Videnskabernes Akademi. Bl. hans
Skrifter maa isser mterkes: Dtsarmer ou di-
choir (Paris 1871), der blev kronet af Freds-
Ligaen; /.e catholicisme libtral anjourd'hui et

autrefois (Bruz. 1875); Harrison centre Spencer,

ttu.de *nr la oaleur rtlig. de I'ineonnaiuable
(Paris 1884); L'evolution relig. contemp. chez
let Anglais, les Amtricains et les Hindous
(Paris 1884); Cows d introduction a I'Mst.

ginirale des religions (Gaud 1886). 1891 boldt
han Hibbert Lectures (On the Origin and
Growth of the Idea of God, London 1892).

Damaris, en athenaisk Kvinde, der lod sig

omvende ved Panlus's Tale (Ap. G. 17, 34).

Da hun ntevnes ssrskilt, har bun vel vteret

af hej Byrd, ellers vides intct om hende.
Damaskos, By i Syrien med o. 125,000

Indb., der nu 1 o. 4000 Aar bar bevaret sit gamle
Navn ; thi dette er i vore Dage ikke belt ukendt
t D., omendskent es-Sham er det alminde-
lige Navn paa Byen blandt Arabere og Tyrkere.
D. omtales, foruden i Genesis i Abrahams
Historie, o. 1500 f. Kr. i de segyptiske Ind-
skrifter. D. kom (vistnok efter 1000) under
David (2 Sam. 8, 5), men i Salomos Dage rev
D. sig les under Rezin (1 Kong. 11, 24 f.) og
dannede et eget Kongerige. Assyrerne fortadle

oftere om Krige med D., bl. a. med Hazael,
der forovrigt siden forte heldige Krige med
Israels Rige, hvis Konger Joas og Jeroboam II

dog senere tilfejede Kongerne af D. svtere Neder-
lag. O. 740 f. Kr. gjorde Assyrerkongen Tig-

lath Pilesar Ende paa Riget. D. blev nu
Hovedstad i en assyrisk Provins og delte i

den felgende Tid Sktebne med det ovrige

Syrien. Udenfor D. omvendtes Paulus (Ap.

G. 9, 3f.) og debtes derefter i D., der den
Gang tllherte NabaUeernes Konge Aretbas (2

Kor. 11, 32). Efterhaanden blev D. en hel
kr. By, hvorfra flere Lserdc stamme, men hele
Omegnen befolkedes efterhaanden af indvan-
drede Arabere, der dog omvendtes til Krdm.
Men da efter Muhammeds Dad bans Efter-

folgeres Krigerskarcr kastede sig over Syrien, og
Kaled tog D. 634, blev Byen snart en af Islams
Hovedstceder, og Krdm. gik stadig tilbage. Under
Omajaderne var D. Kallfernes vidtstrakte Riges
Hovedstad og naaede under dem sin hojeste

Blomstring og Glans. Efterat D. i den felgende

Tid ofte havde skiftet Herre og af og til vaeret

Siede for egne Herskere, af og til, som paa
Korstogenes Tid, i kr. Fyrsters Hsender, kom
D. 1516 under de osmanniske Tyrker. 1860
anrettedes der i D. et stort Blodbad paa de Kr.,

hvoraf 6—7000 myrdedes dels af Drnserne,
dels af den mnhammedanske Pebel i Byen. Nu
anslaas de Kr. i D. til o. 9000, Jederne til

8000, Resten, o. 108,000, et Tal, der dog er
meget usikkert, er Muhammedanere. V. S.

Damasus. Paver. D. I (366—384), f. 305,

var Sen af en rom. Pnest. Efter Liberius's

Dad (366) blev han valgt til Biskop i Rom,
men forst efter en langvarig og beftig Strid

med Modbiskoppen Ursinus og hans Parti kom
han i rolig Besiddelse af Bispestolen. Som
kirkelig Politiker robede D. ikke store Evner;
i Dogmestridighederne optraadte han som af-

gjort Modstander af Arianismen. Han har
efterladt sig en Meengde metriske Indskrifter

over Martyrer og fromme Maend og Kvinder

(D.s Epigrammata ere udg. af M. Ibm, Leipi.

1895); mange af disse ere endnu bevarede i i

Sten I rom. Kirker (f. E. I S. Agnese) og Rata- <

komber (f. E. i Calixt-Katakomben). Fent
ved nogle mindre Brudstykker, siden (1856)

af Gravskriften over den hi. Eusebins var G. i

B. de Rossi saa heldig at opdage, at disse

kunstucrdige Marmorindskrifter i den ejen-

dommelige Capitalskrift, hvis enkelte Bogstaver

ere ndferte med matematisk Nejagtigbed,

skyldtes Fnrius Dionysins Phllocalus, der be- ;

tegnede sig selv som Pave D.s ctiltor atqpe

amator. D.s Epigrammer i Heksametre og af

og til i Dlstiker ere et af de farste Tillsb til

Legendepoesien, og de vise, hvilken Blomstring

iErefrygten for Helgener allerede dengang havde
naaet D., der selv i Prosa og Vers lovpriste

>Jomfrueligheden«, var en Velynder af Hiero-

nymus, som paa bans Opfordring foretog et

Gennemsyn af den lat Bibelovers. (se Itala og

Vulgata). Han dede 11. Dec. 384 (M. Rade,

D., Bischof von Rom, Freib. 1882). Et Par af

Indskrifterne I >D.-Skrlften< ere gengivne i

F. X. Kraus, Roma sotterranea (Freib. 1879). —
D. II (1047—48) hed oprindelig Poppo og var

Biskop af Brizen. Kejser Henrik HI udntevnte

ham til Pave efter Clemens H's Ded (1047).

17. Juli 1048 blev han indviet, men allerede

9. Aug. s. A. dede han.
Damasus, Kanonist, var Lterer i Kirkeret i

Bologna 1210—15. Om bans Skrifter og Betydn.

se Schulte, Quellen nnd Lit. des canon. Rechtes,

Stuttg. 1875, I, 194 f.

Dame, Friedrich, Pnest, f. 22. Juli 1567 i

Holsten, gik i Herlufsholms Skole, som den-

gang lededes af KrisUan IV's senere Lsrer.

M. Hans Mikkelsen, studerede derpaa Teol. i

Rostock og tog senere Magistergraden i Frank-

furt an der Oder. 1592 blev han Rektor og
senere Pnest i Itzehoe, hvorfra ban senere

kaldtes til Pnest i Flensborg-Bredsted Provsti.

I denne Stilling havde D. en Del Stridigheder

med Svsermerne Nicolaus Teting og Hartvig
Lohmann, der dog til sidst maatte fortnekke.

Han dede 18. Dec. 1635. Han har udgivet en
Del teol. Skrifter paa Plattysk, Hojtysk og
LaUn. K. T.

Damgaard, Anders Knodsen, Stlftsprovst,

f. 1. Nov. 1808 i Bostrap ved Skive I en
Bondegaard, efter hvilken han siden tog Navn.
Faderen hed Knud Lauridsen. Den begavede
Dreng kom ved Velynderes Hjaelp i Viborg
Skole, hvorfra han dimitteredes 1828. 1834
blev han teol. Kand., og 1839 udnaevntes han
til Pnest I Borbjerg ved Holstebro; 1850 blev

han Provst i Hjerm, Ginding og Hammemm
Herreder. 1855 forflyttedes han til Kullerup
og Refsvindinge paa Fyn, og 1858 blev ban Spr.

ved St. Knuds Kirke og Stlftsprovst i Odense.
1895 tog han sin Afsked. Han var 1849 bleven
valgt til Folketingsmand for Ringkebing Amts
3. Kreds, og som Folketingsmand tog han
navulig Del i Forbandlingen om en Klrkefor-
fatning. Ogsaa i Literaturen har han taget

Del i Dreftelsen af Forfatningssagen. Desuden
har han udgivet en >Psalmebog til Kirke-Brug,
indrettet efter Kirkeaarets og Gudstjenestens
Ordenc (Odense 1874) og forud (i Theol. Tidsskr.
1873, 555 f.) ndviklet Grundsajtningerne for dette
Arbejde. Sammen med Heyer-Moiler og Chr.
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Riehardt udgav han (Odense 1886) en Revision
af Psalmebogens Kollekter og Banner; Aaret
efter udgav han nogle >Betragtninger om
Psalmebogens liturgiske Del«. Som Byraads-
mediem i Odense bevirkede han bl. a. Op-
rettelsen af >Mulernes LegatskoIe< og endelig
bar omtales hans Udtyduing af den hidtil uop-
Uarede gamle lndskrift fra Biskop Gisicos Tid
pat St Knnds Kirken i Odense (Ny khist.

Sml. VI). K. T.

Dantiani, Peter, f. i Ravenna 1007. Efter
«n ghedeles Barndom blev han hjulpet frem af
en atldre Broder, Damianus, efter hvem han an-
tng Navnet Damianl. Efter Studier i Ravenna,
Faenza og Parma optraadte han som Laerer
i sin Fadeby og vandt snart et betydeligt Ry;
men 30 Aar garamel besluttede han at forsage
Verden og drog ud til et Eneboerlag i Fonte
Avellana, bvor han snart blev Prior og senere
Abbed. Han harte til Talsmsndene for den
strengeste Mnnketugt; i hans eget KJoster og
i de under hans Indflydelse stanendc Klostre
blev Selvpiskning under Afsyngelse af Davids
Psalmer sat i System, 100 Svebeslag for hver
Pnhne. Snart fortalte man vidt og bredt om
hans Hellighed og hans Undere. Hans Ene-
boerliv hindrede ham dog ikke i at gribe virk-
somt tnd i hans Samtids politiske og kirkelige

Liv. Da den tyske Konge Henrik III kom til

Italien for at gore en Ende paa Striden om
Pavetronen, sogte han Raad hos P. D. Efter
it de 3 stridende Paver vare blevne afsatte

af Synoden i Sutri 1046, onskede Henrik, at

P. O. skulde ledsage den nye Pave Clemens II

t3 Rom for at staa ham bi med Raad og Daad.
Dette vilde han dog ikke; men under denne
og de folgende Paver sendte han fra sit Kloster
iadtnengende Formaninger til Paven og til

Biskopperne om at holde streng Tngt indenfor
Gejstligbedens Rekker. Saaledes sendte han
Pare Leo IX et flammende Skrift Li'fcer Go-
morrhianus (Gomorrha Bogen), hvori han med
**rke Farver skildrede de Synder, der gik i

Svang blandt Pnester og Munke, og opfordrede
Paven til at >opluge det forfierdelige Ukrudt*.
Af Pave Stephanus IX blev han tvungen til

at forlade Fonte Avellana for at blive Kardinal-
inskop I Ostia, og kort efter under den folgende
Pave Nicolaus II blev der (1059) overdraget ham
det rigtige Hverv at gaa til Nord-Italicn som
povelig Legat for at hjselpe Patarinerne i deres
Eamp mod Prastesegteskabet. Han forte her
ForsiEdet paa en Synode i Milano, og det
lykkedes ham at bcviege jErkebispen baade
til at anerkende Pavens Overhejhed og til at

stride ind mod de Pnester, der levede i jEgte-

skab eller havde gjort sig skyldige i Simoni.
Herefter vendte han tilbage til Eneboerlivet,
men vedblev dog, hvor han kunde, at virke
far Hildebrands kirkereformatoriske Tanker,
som ogsaa den folgende Pave Alexander II var
Talsmand for. Derfor forsvarede han ivrigt

dennes Sag mod Modpaven Honorius II. Endnu
eogang blev han sendt ud paa en laengere Mis-
uon. neralig til den nnge Henrik IV, hvem han
bragte til at opgive sine Planer om at skille

«g fra, sin Hustrn. Fra Fonte Avellana ved-
Wev ban at sende formanende og voekkende
Breve til Paven, til Fyrster og til Biskopper;
desoden skrev han i sin Ensomhed Digte,

baade fromme Psalmer og satiriske Epigrammer,
bl. a. flere rettede til Hildebrand, den senere
beromte Gregor VII. Han dode 13. Febr. 1072
i Faenza paa Tilbagevejen fra Ravenna, hvor
han ved at virke for en mod Rom venligsindet
iErkebiskops Valg havde gjort Pavedommet,
for hvis Sag han havde kaempet sit hele Liv,

en sidste vaesentlig Tjeneste (P. D.s Vasrker
ere udg. af Cajetanus af Monte Cassino, Rom
1606; Neukirch, Das Leben des P. D.. GOtt
1876). F. T.

Damianos, Martyr, se Kosmas.
Damien, Pater (Joseph D. Deveuster),

f. i Ninde ved Lonvain 3. Jan. 1841, bestemte
sig i sit 19. Aar pludselig for prcestclig Virk-
somhed og tilbod sig, inden hans Uddannelse
var fuldt faerdig, til Tjeneste som Mlssionaer

paa Sydhavseerne i Stedet for Broderen, hvem
Sygdom forbindrede I at drage afsted. Han
udsendtes af Picpus-Kongrcgationen til Sand-
wichaerne og virkede med stor Iver paa fl.

Steder, deriblandt i Hovedstaden Hawaji. Den
i Midten af vort Aarh. til Oerne indferte Spe-
dalskhedssyge havde dengang grebet frygteligt

om sig, og Regeringen internerede med Magt
de angrebne paa 0en Molokai. Da man af
Frygt for Smitte forbad Missionsrerne at be-
soge Kolonien, saa Kongregationen sig nedsaget

til at internere en Prsest blandt de spedalske,

og D. meldte sig frivlllig (1873). Han tamrede
selv sin Hytte, sergede for Boligcr til de
ulykkelige forskudte og fik Kheder og Fade til

dem fra Nonnerne i Honolulu. Med opofrende
Kterligbed og stort Mod plejede han de syge,

betjente dem paa Dadslejet (o. 2000 indtil

hans sidste Sygdom) og hjalp selv med til at
jorde de halvraadne Lig. Foruden det Kapel,

der allerede fandtes paa Gen, Ilk han bygget
et nyt og 2 Skoler. Han sogte at veekke Sansen
for Hygiejne og heve de syges Selvagtelse. En
Ordensbroder og Fransiskanernonner kom ham
til Hjselp. 1885 blev D. selv angreben, og
allerede det folgende Aar kunde han ikke raekke

Sakramentet; en Bedrlng indtraadte dog nogen
Tid, men 10. April 1889 bukkede han under i

Kalawao, Hovedpladsen for Spedalskhedsplejen.

I England, bvorfra D. havde modtaget stor peku-
nisr Stotte. traadte Prinsen af Wales, iGrke-

bispen af Canterbury o. fl. i Spidsen for at

saitte D. et Mindesmsrke paa Molokai, og man
grnndede til Minde om ham en Fond til Under-
sagelse af Lepraens Vaesen og til Indrettelse af
en Spedalskhedsafdeling ved et Hospital i

London. J. O. A.

Damkier, Jacob Rasmus, Prsest, er fadt 21.

April 1810 i Kbhvn. Som teol. Hand. (1832)
foretog han med oftentlig Understattelse en
Udenlandsrejse og udntevntes 1835 til Spr. for

Kjetterup og Gjattrup, 1851 blev han Provst
for Han-Herrederne og Hvetbo Herred. Ved
Kroningsfesten i 1840 disputerede han for

Licentiatgraden. Han dade 10. Maj 1871. D.
har udgivet en Postil af danske Prsedikanter

(1847—49), saint deltaget i Forhandlingerne
om en ny Psalmebog i Aarene efter 1840. K. T.

Dammim se Efes-Dammim.
Dan var, efter Overleveringen, Jakobs San

med Rakels Tjenestekvinde Bilha og Broder
til Naftali (1 Mos. 30, 6 f.). Han naevnes sammeu
med Jakobs evrige Senner flere Gange, navnlig
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ogsaa i Jakobs Velsignelse (1 Mos. 49, 16 f.),

men med Udtryk, der tillade forskellige Ud-
tydninger. Da Israel erobrede Vest-Jordan-

landet fik Stammen sit Stykke Land V. for

Benjamin og Juda (Jos. 19), ud imod Middel-

havct orakring Joppe. Deborasangen mevner
derfor D. som en sofarende Stamme (Oom. 5,

17). Nogen stor Rolle spillede Stammen aldrig,

dog herte Samson (Dom. 13, 1 f.) til D. I

den senere Dommertid vandrede en Skare
Daniter ud og erobrede Byen Lais, som de gav
Navnet Dan (se nseste Art.). Stammen mevnes
ikke i Slcegtregistrene i 1 Kron., heller ikke i

Job. Aab. 7. C. J.

Dan. 1) By paa Nordgrsensen af Pahestina.

Oprindelig hed den Lais eller Lesem (Dom.
18,7. 29; Jos. 19, 47) og var vistnok en Koloni

fra Sidon; men da Daniterne havde indtaget

Byen (se ovenfor), gav de den Navn efter

deres Stammefader. De havde med sig et

Jahvebillede, som de opstillede i Byen (Dom.
18, 30 f.), og som i de felgende Tider var en
temmelig anset Helligdom. Dette var Grunden
til, at Jeroboam efter Rigets Deling gjorde
Byen til Ssede for den af ham bcskyttede
Jahvedyrkelse, hvor Gud fremstilledes i en
Tyrs Skikkelse (1 Kong. 12, 29 f.). I den folgcnde

Tid var Byen et Stridsieblc mellem Syrien og
Efraim ; gentagne Erobringcr bragte den i For-
fald og fra Jeroboam H's Tid nasvnes den
ikke mere. — 2) I 2. Sam. 24, 6 mevnes et

D., hvis Beliggenhed omtrent kan have svaret

til Byen D.s. Maaske menes denne By. For
>D.-Jaan< bor, med de gl. Overs., la?ses >D.-Jaar<

.

Dette Ord betyder «Skov«, og D. laa netop i

skovrige Omgivelser. C. J.

Dan, Adam, dsk Priest i Amerika, er fodt

i Odense 8. Febr. 1848. Allerede som Barn
stod bans Hu til at blive Missionicr, og han
begyndte at lsese til Artium i Kbhvn. >Men
under adskillige Forvildclser i Hovedstadslivet,

der forte baade til Synd og Sorg, til For-
nedrelse og Rejsning, blev denne Tanke og
Trang forst skubbet tilbage, som saa meget
godt<, indtil en aandelig Va:kkelse forte til Gen-
oprejsning og gav Missionstanken ny Vcekst.

1868 drog han, med Anbefaling fra Dr. Kalkar,

til Missionsskolen Chrischona ved Basel for at

forberedes til en Gerning blandt Galla'erne, et

Negerfolk i det ostl. Afrika i Naerh. af jEkvator.
Han naaede dog kun Dongola i Nubien; saa
tvang Krig blandt Negerstammcrne og Sygdom
ham til at vende tilbage. Han gik derpaa til

Jerusalem, hvor Samuel Gobat tog sig af ham
og skaffede ham en Lsererplads ved det syriske

Waisenhus. 1870 ilk han Kaldelse fra en dansk
Menighed i Racine (Wisconsin), og der mod tog

han i Juli 1871 Praestevielsen af Sekretteren for

>den norsk-danske Konferens< og hans egen
Formand i Racine, Prsesten J. MOller Eggen.

Senere aflagde han den dske K.s Pnestelofte

for Naestformanden i den norsk-danske Kon-
ferens, Pastor J. Olsen, der ved et Jiernbane-
uheld var bleven hindret i at udfore hans
Ordination. 1880 forlod han Racine og drog
til Californien, hvor han, navnlig i Salinas og
Watsonville, samlede Menighedskredse af Lands-
nwend, men 3 Aar senere opgav han Arbejdet
paa denne vanskelige Mark og rejste hjem.
1884 blev han derpaa Pnest i Minneapolis og

St. Paul i Minnesota, 1893 Pnest i Syd-Chicago,
1896 i Land-Settlementet Fredsville med Water-
loo, Cedar Rapids og Reinbeck (alle i Jowa)
som Annekser. Han bar udgivet fl. Digtsam-
linger (»Alperoser«, >Kilder i Dalen<, »Julc-

sangec osv.) samt >Kors og Kxrlighed, Prcedi-

kener fra Schweiz og 0sterland<, >Kanaan,
Rejseminder fra det hi. Land< og forskl.

novellistiske Arbcjder (>Sejrende Kneftcr<.

>Pnerierosen<, >Fortallinger og Skitser*). I

>Kors og Stjserne< for Okt. 1896 Andes en
Biografl af ham.
Daneau (Danatis), Lambert, f. 1530, stu-

derede Retsvidenskab i Orleans og blev Advokat
der, men traadte over til den ref. K., dyrkede
Teol. i Geneve under Calvin og blev 1561 Pnest
i Chien. Hcrfra maatte han paa Grand af For-

folgelser gentagne Gange flygte; 1573 blev han
Prest og Prof, i Geneve, og 1581 fulgte ban
en Kaldelse til Leiden, som han dog efter

nogle Stridigheder allerede Aaret efter maatte
forlade. Efter at have virket et Par Aar i

Gent tyede han til Navarra og var her Pnest
flere Steder, og fra 1593 Prof, i Castres. hvor
han dode 1595. Han udgav mange ekseget.,

kirkehist., systemat. og polemiske Skr. ; hans
Ethica Christiana (Geneve 1577) er den forste fra

Dogmatikcn adskilte Behandling af den cvgl.

Sedeltere (P. de Felice, L. D., sa vie, ses ouvrages,

ses lettres inedites, Paris 1882). C. E. /•'.

Daniel nsevnes af Hesekiel (28, 3) som en navn -

kundig (gammel?) Vismand, og Hes. 14, 14,

20 mevnes >Noah, D. og Job* som retfsrdigu.
— Daniels Bog indeholder: 1) 6 Fortitl-

lingcr (Kap. 1—6) om D. og 3 Vernier pau
den babylon. Landflygtigheds Tid, der ved det
hedenske Hof i Babylon var tro mod Guds
Lov. De nsegtede at nyde uren Mad, at til-

bede Afgudsbilledct osv., skont dc vidste, Hed-
ningcrne sogte en Anledning til at odela?ggc

dem. Og Gud svarede paa deres Tillid og
Bonner ved uudcrbar Hjielp. Han aaben-
barede sin Herlighed, saa at selve de hedenske
Storkonger blev nodte til ydmygt at erkende
hans Almagt og befale, at han skuldc til-

bedes i hele Riget. Guds Aand aabenbarede
D. de bemmeligste Ting, og ved sin Visdom
kom han i den hojeste Stilling. — 2) Derefter bc-
rettes 4 Syner (Kap. 7—12; mserk >han< om D.

i 7, 1 og 10, 1): D. skuer (som allerede i Kap. 2)

Verdensrigernes og Jodernes Fremtidshistorie,

indtil Guds Rige oprettes paa Jorden, og sarlig

Stridighederne mellem de syriske og regyptiskc

Konger i det 3. og 2. Aarh. indtil Jodernes
Trcengsler under Antiokos Epifanes (sa?rl. Kap.
8 og 11); >paa den Tid< (saa fortssettes 12. 1,

kommer den store Tnengselstid, men ogsaa
Frelsen for de Israeliter, der har va?ret tro.

Bogens Fortsllinger om Troskabs Lon, dens
Skildring af Guds alvidende Almagt, af Syrcr-

kongens Fnekhed, der satte sig op imod Gud.
dens Forjaettelser om hans snarlige Undergang
og den nser forestaaende Salighed har vistnok
haft den storste IndQydelse til at bevare Trocn
og Haabet under Makkabteertidens forste tem-
melig udsigtslose Kampe. Idet Jedefolket

sejrede mod Overmagten og atter frit kunde
dyrke Gud, fik dens Lofter en herlig Op-
fyldelse. Og denne, tilligemed Bogens rige og
fsengslende Indhold, gjorde D. til en af den
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felgendc Tids Yndlingsbeger; et Vidnesbyrd
herom er dc opbyggelige Tilfojelser, som den
har faaet 1 den alex. Overs.: 1) Asarjas Ben
«g de 3 Mends Sang (flettet ind mellem D.

S, 23 og 24), 2) Susannas Historie, 3) om Bel
1 Babylon og 4) om Dragen i Babylon (hvor
Profeten Habakuk hjaelper Daniel); Luther
fjernede atter dissc fra D. og stillede dem bl.

de apokr. Skrifter. — I N. T. bllver D.s Historie
naevnt Hebr. 11, 33 1, bans Skildringer af den
store Trsengsel brugt eskatologisk (Mt. 24, 15.

30 jfr. 26, 64; 1 Pet 1, 10 f.; 2 Thes. 2, 8 f.

-osv. ; sserlig dog i Job. Aab., hvor ogsaa Tallenc
fra D. Andes igen: 11, 2. 3; 12, 14 osv.). — I D.
•er for ferste Gang de dedes Opstandelse ud-
talt i jevne, klare Ord (12, 2f.); ogsaa de
ugndelige skal opstaa; de, som ikke har faaet

sin Leu eller sin Straf her i Livet, skal da faa

den. For ferste Gang Andes ogsaa her en
planmsessig, ordnet Fremstilling af Verdens-
historiens Drama, idet Udgangspunktet er aeldre

Profetcrs Syn paa Vcrdensriget som en dce-

monisk Fjende af Gud og hans Rige.

Den aeldste Opfattelse af D., som moder os
i 1 Mak. 1. 54 og de sibyllinske Orakier (III,

394 f.) og klinger igennem i den alex. Overs,

af Dan. 9, 24 f., forstaar Bogens Syner som op-
fyldte under Antiokos Epifanes. Men denne
Opfattelse fortnengtes i den romerske Tid hos
de fleste (undt. Afrem Syrer) af en anden.
Kun stykkevis var jo Forjoettelseroe i D. op-
fyldte; atter berskede Vcrdensriget over Guds
Folk. Derfor ventedc man i Fremtiden den
fuldkomne Opfyldclse og saa i Romerriget det
4. Verdensrigc (saalcdes ogsaa Josefos, Arkreol.

10, 209, hvor det 3. Rige er det gr.); Jerusa-
lems Odelaeggelse Aar 70 saa man forudsagt i

D.s Skildringer af den store Trsengsel (ogsaa

Josefos, Bell. Jud. 4, 388). Og da N. T.

tydede disse Skildringer om Endetidcns store

Ned, blcv denne Opfattelse omtrent ene-
raadende i den kr. Eksegcse; dermed var
givet, at Romerriget var det 4. Rige. Nypla-
tonikeren Porfyrios var ntesten den encste,

som genoptog, hvad dcr egentlig var den scldre

Tydning. idet han benyttede den i sit Angrcb
paa Profetiens Sandhed. Ferst i Slutn. af
18. Aarh., da den litenere Kritik for Alvor
tog sin Begyndelse, blev ogsaa Sporgsmaalet
om D.s historiske Horisont og AfTattelsestid

Genstand for nejerc Cndersogclse, med det
Resultat. at stadig Acre erklaerede Bogen til-

Mevet paa Antiokos Epifanes's Tid. Enkelte
ansaa den for sammensat, tildcls fordi man
mente at kunne forsvare Synerne i Kap. 7— 12
som autentiske, naar de historisk usandsyn-
lige Fortasllinger i Kap. 1—6 blev fraskilt som
en senere Indledning. De konservative Teol.

med Hcngstcnberg i Spidsen forsvarede lsenge

hele D.s Autenti: men den nyere Tids noj-

agtigere sprogligc og hist. Kcndskab til hin Tid,
sserlig Indskrifterncs Vidnesbyrd, har efter-

haanden overbevist omtrent alle, der ikke
(Rasmussen-Lindegaard, Pi-ofanhistorien i Da-
niel, Kbhvn 1898) principielt afviser kritiske

L'ndersegelser paa Biblens Omraadc, om, at
Bogens Fortrellinger og Udtryk ikke kan vaerc
skrevne i Eksilets Tid; og etnojere Stiidium af
den profet. Inspirations Ejendommeligheder
viser, at Bogen vilde vaere absolut forskcllig

Kirke-LoVsikon for Nurjea. I.

fra alle andre Profetier, hvis den ikke stammer
fra den makkabseiske Tid. Enkelte nyere kon-
servative Teol. har gjort forskellige Forseg paa
at hsevde, at i alle Fald sterre Dele af Bogen
oprindclig stammede fra Eksilets Daniel, men
disse Forseg har ikke vundet Tilslutning; at

Kap. 1—6 har sit Udgangspunkt i aeldre folke-

lige Fortsellinger, antages dog almindelig. —
Bogen er delvis skrevet i det aramaiske Sprog

(2, 4 b — 7, 28), dog ikke fordi et eldre Skrift

er blevet udvidet med Stykker paa et andet
Sprog; thi Sprogvekslingen adskiller just, hvad
Indholdet tydeligt viser, borer sammen.
De vigtigste Grunde for, at Bogen maa va;re

forfattet under Antiokos Epifanes, ere: 1) Dan.
staar i det hebr. G. T. ikke blandt >Profeterne<,

men i den sidste Gruppe, >Skrifterne< , og blandt
de sidste af disse, nsermest ved Esters Bog
(forst i den alexandrinske Overs, blev den
stillet blandt Profeterne og har beholdt denne
Plads i de senere Overssettclser). Grunden
kan alene viere den, at D. ikke eksisterede saa
tidlig, at den kom med bl. > Profeterne*.

Bogen er ogsaa ukendt, ligc til de sibyllinske

Orakier og 1 Mak. hentyder til den, men har
fra dette Ojeblik af stor lndflydelse; sserlig er

det uforklarligt, at D. ikke naevnes Sir. 44—50,

hvor alle Israels fromme og store Msend ntevnes.

deriblandt naturligvis Jesaja, Jeremja, Hesekiel

og >de tolv Profeterc. 2) Guds Aabenbaringer
til Profeterne viser sig altid ellers at knyttc
sig til Profetens tidligere Tro og Viden og forst

og fremmest at gaelde den dalevende Slaegt, i

den Grad, at Profeten gennemgaaende skucr
sclve Fuldendelsen lige bagom nneste historiske

Katastrofc, det vaerc nu Assyrerrigets Under-
gang eller Kaldaeerrigets; fjerne, verdenshist.

Tildragelser bliver kun aabenbarcde, naar de
har den sterste Betydning for Profetens Sam tid

og dens religiose Haab, og kun, saavidt denne
religiose Betydning knever det. I D.s Syner
naevnes derimod lidet eller intet om de vigtige

Begivenheder, som Guds Folk oplevcde ved
Eksilets Opher og i de naermest felgende Aarh.
Bogens Fortaellinger fra D.s Samtid indeholder

tilmed Urigtigheder, som gor det absolut umu-
ligt, at den er skrevet af et Ojenvidne. Ferst

i den gr. Tid bliver Frcmstillingen udferligere,

indtil den tilslut giver en fuldstsendlg Historie

af Krigstog og Giftermaal og Forbund mellem
hedenske Konger; medens ellers Profeterne fik

skue afgerende religiose Begivenheder, er det

her en lang Raekke profanhist. Detainer, som
skildres. Just som Fortaellingen er mest de-

tailleret, ender den saa med at forudsige Au-
tiokos's Tilintetgorelse og derefter det salige

Gudsrige. Antiokos er det >lille Horn< med
>fr«kt Aasyn. og iglatte Ord« (8, 9. 23; 11, 21

og ligedan 7, 8. 11. 20), som edehegger dc
hcllige, opbaevcr Tempeltjenestcn og opstiller i

Templet aden edeheggende Vederstyggelighed<

(8. 11 f. 24 f.; 11, 30 f. og ligedan 9, 27; 12,

11). /Egteskabsforbindelserne for at forene de
uenigc hellenistiskc Riger (Kap. 11) Andes igen

2, 21—43. 3) Sproget i Bogens hebraiske og
endmt tydeligere i dens aramaiske Del viser

ogsaa hen til den samme Tid. 4) Bogen maa
vsere skrevet, medens den makkabaeiske Rejs-

ning endnu kun var >en liden Hjselp< (11, 34)

d. v. s. for den afgerende Sejr 165 (1 Mak.

38
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4, 28 ff.). Saaledcs er TJden for Antiokos's

Regering (7, 25; 8, 14; 9, 27; 12, 7. 11. 12)

og Skildringen af Frelsen (7, 26 f.; 8, 25; 9,

27; 11, 40 f.) Fremtidstefter, det foregaaende
derimod historisk Skildring.

Bogen tilhorer en Tid, der folte sig adcn den
profetiske Aand (1 Mak. 4, 46; 14, 41) og fandt

sin Trost 1 at granske og tolke Profetierne fra

gamle Dage (Dan. 9, 2). Man fordybede sig i

Udmalingen af, i hvilke Farver Nutiden vel

maatte have staaet for de inspircrede Guds-
msnd (det vtere nu Henok eller Mose eller

Baruk eller Esra); thi man forudsatte, at den
gamle Tids Profeter i Aanden skuede hele

Fremtiden og var dcrfor ingenlunde aengstelig

for at tilltegge dem Kendskab ogsaa til Ting,

de slet ikke havde udtalt sig om. Tvtert imod
fandt man stor Trost i at overskue Fornedrelses-

tidens endelese Ensformighed eller Nutidcns
tunge Tnengsler fra et fjernt og lnspirerct

Stadc, hvorfra Guds Verdensplan blev synlig,

og det herlige Maal saas lyse klart bag Nuets
Trsengsler. Saaledes opstod den lange Raikke
>Apokalypser< (se Art. Baruk, Esra, Henok).

Dan. er eftcr sin Form en Apokalypse; med
andre Ord Forf. vidste sig ikke selv kaldet til

Profet, vilde kun tolke de gamle Profetier; han
bruger heller ikke nogensinde den profetiske

Forsikring: >Saa siger Hen-en <. — Og dog
havde Herren givet ham ikke lidet af Profe-

tiens Aand, saa at han bl. a. baade skuede
dybere ind i Opstandelsens Hemmelighed end
sine Forgsengere og forudsaa en snarlig Red-
ning fra Antiokos's Forfelgelser. Dennc Op-
fyldelse var for hans Samtid Seglct paa, at

Bogen var en sand Profeti, saa at den, alene
blandt Samtidens Skrifter, blev taget ind i

Kanon (F. Buhl, De messianske Forjsttelser,

1894; samme, Til Vejledning i de gltestl. Under-
sogelser, 1895, S. 86 f.; C. P. Caspar! i Norsk
teol. Tidsskr., 1862; F. Delitzsch, Messianske
Spaadommc, overs. 1892; E. Stave, Daniels bok
ofversatt och forklarad, 1894). S. M.

Daniel, en beromt Stylit, d. o. 489, skal

have vreret en Mesopotamier af Fodsel. Han
rejste i en Alder af 47 Aar, eftcr i Itengere

Tid at have vseret Klosterbroder, sin Sejle 2

Mil N. for Konstantinopel. Paa den skal han
have levet 33 Aar. Patriarken Gennadios skal

have ordineret ham til Presbyter mod hans
Vilje, medens han levede paa Sejlen. Ved
Hjtelp af et Hejsevserk skal han have modtaget
Nadverelementer, som Gennadios havde indviet,

og derpaa selv have indviet Bred og Vin, der
bleve hejsedc ned til Gennadios.

Daniel af Winchester blev 705 af JErke-

biskop Berctwald indviet til at veere Wessex's
6. Biskop. Under ham blev Bisped. i Wessex
delt, idet Aldhelm s. A. fik den sydvestl. Del
af Landet med Bolig i Sherborne. D. var en
Iierd Mand og en dygtig Biskop. Han gik

Beda til Haande ved Udarbejdelsen af hans
Kirkchistorie, og han stod i Brevskifte med
Missionseren Bonifatius, som han allerede 718
gav et Anbefalingsbrev til »alle Konger, Fyrster,

Biskopper, Munke, Abbeder, Pnester og Kristi

aandelige Sonnerc 721 var D. i Rom; 731
deltog han i Tatwines Indvielse til iErke-
biskop i Canterbury. 744 opgav han sin Bispe-

stol, og 745 dode han. Han var virksom for

Evangeliets Udbrcdclse, navnlig paa Oen Wight,
der kom under hans Bispestol, og paa hans
Tilskyndelse fik Sussex 709 et Bispestede i

Selsey; Eadbcrct blev Selseys farste Biskop.

Daniel. 1) Charles D., Jesuit, f. 31. Dec.
1818 i Beauvais, grundede 1857 i ParisTTids-
skriftet Les Etudes religieuses. — 2) Gabriel
D., Jesuit, f. i Rouen 1649, dad i Paris

1728, var Prof, i Filos. ogTeol. og kgl. Histori-

ograf. Han skrev en >Frankrigs Historie< i

16 Bd. (optrykt i Paris 1755—60 i 17 Kvartbd.),

der blev paaskannet af mange, bl. a. af Voltaire.

Endvidere har han forfattet Hist, de la milice

fr. (I—II, Paris 1721), der behandler det fr.

Krigsvssen fra Gallcrnes Tid til Ludvig XIV.
Han ndgav ogsaa fl. Skrifter mod Jansenisterne
og skrev en Voyage du monde de Descartes

(Paris 1690), en som en Rejsebeskrivelse skreven
Gendrivelse af Cartesianismen. — 3) Hermann
Adalbert D., Hymnolog, er fodt i Kothen 18.

Nov. 1812. 1843—70 var han Lrerer og In-
spekter ved det kgl. Psedagogium i Halle.

Derpaa tog han Bolig i Dresden, hvor han
dode 13. Sept. 1871. Foruden en Rrekke meget
skattede geografiske Lrereboger af forskl. Stor-

relse har han skrevct en Studie over Apolo-
geten Tatian (Halle 1837) og udgivet de 2 nyttige

Kildesamlinger: Thesaurus hijmnologicus (I—V,
Halle 1841—56) og Codex Uturgieus (1—IV,
Leipz. 1847—53), der gav Stodet til fornyede
hymnologiske og liturgiske Studier baade i

Tyskland og Udlandet. 1842 udgav han en
>Evangelsk Kirke-Psalmebog<, 1846 en Skole-
Psalmebog, og han var et af de 5 Medlemmer
af den Kommission, der af Kirkekonferenscn
i Eisenach 1852 ilk det Hverv at ndpege en
Samling af tyske Kernepsalmer.
Danmark. S t a t i s t i k . Det egentlige D. har

ifolge den sidste Folketielling (1890) paa 38,340
Km. ialt 2,172,380 Indbyggere; Fsreerne

(se d. Art.) have paa 1325 Q Km. 12,955 Ind-
byggere (om Gronland, Island og de vestindiske

0er se de paagseldende Art.). Den aldeles over-
vejende Del af Befolkningen i D. bekender sig

til den cvang.-luth. K., der er Folkekirke; kun
o. 1.5 Procent (33,439 Personer; naar Fajreerne
medrcgnes 33,451) erkla>rede sig 1890 staaende
udenfor denne. Med Hensyn til de konfessio-

nelle Forh. give de sidste Folketrellinger folg-

ende Oplysninger:

1840 1850 1860 1870 1880 1890

Ref. 915 1265 1761 1420 1363 1252
Anglik. .

.

3 81 114 74 125 137
Metod.... 42 260 746 2301
Irving. . .

.

202 349 1036 2609
Bapt 724 2270 3223 3687 4556
Rom.-kat. 865 724 1240 1857 2985 3647
Gr.-kat. .

.

1 26 30 12 15 38
Forskl.

Sekter. . 2 29 226 132 660 1106
Jeder. . .

.

3839 3941 4214 4290 3946 4080
Mormoner 2657 2128 1722 941
Udenfor
Trossamf. 2 12 63 1074 2148
Uangivet. 139 141 167 412

Af de under Betegn. >Forskl. Sektcr< op-
tagne vare de 803, som gaa ind under denne
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Gruppe i Provins-KebsUederne og Landdistrikt-

erne, naermere betegnede saaledes: Adventister

318; Brodremenigheden 116; Frelsens Hier 80;
Frimissionen 76 ; Kvaekcre63; Kristi Disciple 60

;

Jesu Nasarteers Sekt 30; Vennernes Samfund
19; Resten — 41 Personer — var fordelt ml.

10 forskl. Bctegnelser. Af de 1200 Personer,

der for Provins-Kebstaedernes og Landdistrikt-

ernes Vedkommende ere optagne i Rubriken
>Udenfor Trossamfundene<, angive 1150 (910

Mend, 240 Kvinder) sig som >Fritankere«

;

Resten opfare sig som >Ateister«, >udenTro<,
>udebte<, >Spiritister< eller>STedenborgianere<.

Det sterste Antal Individer udenfor Folkek.,

ialt 10,624, fandtes under en Rubrik: >An-
dre lutb. Samfnnd< (denne Rubrik omfattede
1860: 180; 1870: 1209; 1880: 152, utvivlsomt

et for lavt Tal).

I Tidsrummet 1880—90 har der ftindet en
forholdsvis Formindskelse Sted af de Personers
Tal, der bore til Folkek., idet i 1880 991,11

p. Af., i 1890 derimod kun 984,60 p. Af. have
Iadet sig opfere som herende til Folkek. Hoved-
aarsagen til denne Nedgang ligger dog tildels

i Rubriceringen, idet >andre lutb. Samf.< ved
Folkebellingen i 1890 ere blevne udskilte fra

Folkek., og disse udgjorde alene 4,89 p. Af.

af den samlede Befolkn. For de Ref.s og Mor-
monernes Vedkommende er der i det nasvnte

Tidsrum baade absolut og relativ Tilbagegang
(for de Ref. fra 1363 til 1252, hvortil svarer

en relativ Tilbagegang fra 0,69 p. Af. til 0,58

p. Af. af den hele Befolkn.). En abs. Frem-
gang, men relativ Tilbagegang har fundet Sted
med Jeder og Anglikanere (for Jederne fra

3946 til 4080, medens den tilsvarcnde relat.

Tilbagegang var fra 2,00 til 1,88 p. Af.; for

Anglik. fra 125 til 137, medens den relat.

Tilbagegang var fra 0,08 til 0,06 p. Af.). Ab-
solut set var Fremgangen storst for Irving-

ianerne med 1573 (p: en Tilvcekst af 152 Pro-

cent siden 1880), derefter for Metodisterne med
1555 (a: en Tilvekst af 208 Procent); de rom.
Kat. vare stegne med 662 (o: en Tilvsekst paa
22 Procent).

Med Hensyn til Alder ser Fordelingen saa-

ledes ud:

Ref. Metod. Rom.
Kat.

Jeder.

20—40 Aar
490
328
272
162

1025
687
430
159

1602
1121
667
257

1181
1236

40—60 Aar 939
60 Aar eller derover . 724

1252 2301 3647 4080

Fordelingen eftcr Bosted scs af felgende Tabel

:

Andre luth.Samf.

Ref.

Anglik.

Metod
Irving.

Bapt
Rom.-kat

302
433
88

410
438
490

1736

573
46

299
284
415
361

« 5 7*

U*

3237
92
45

191

596
1538
527

695
650

3

711
781

139

865

5817
31
1

690
510
1974
158

Gr.-kat

Forskl. Sekter.

Joder.

Mormoner. . .

.

Udenf. Trossamf.
Uangivet

27
303

3264
106
946
302

3
52

158
69

137
16

8
148
279
187
476
47

It

122
334
286
215
13

SJS

481
45

293
374
34

De Ref. Andes — naar man ser bort fra Rbhvn
— talrigst i Fredericia, der fra gammel Tid
har vseret et Fristed i relig. og konfessionel

Henseende. Metodisterne Andes talrigst i

Odense (179), Svendborg (89), Frederikshavn

(245), Vejle (188); i Landdistrikterne isasr i

Svendborg (100), Hjerring (398) og Vejle (188)
Amter. Irvingianerne Andes navnlig i Aarhus
(461) og Aalborg (87); 1 Landdistrikterne i

Kbhvns (294, deraf Frederlksberg 210), Aarhus
(236) og Hjerring (104) Amter. En overvejende
Del af Baptisterne Andes i Byen Renne (249), i

Hjerring (889) og Aalborg (585) Amter. De
rom. Kat. vare i 1880 og 1890 i Helsinger

(40—31), Niestved (9—33), Svendborg (4—105),
Odense (77—112), Fredericia (230—262), Hol-
ding (7—75), Horsens (96—74\ Aarhus (459—
226), Randers (102—145), Aalborg (52—15).
Folkekirken. Den dske >Kongelov< ind-

ledes med en Paragraf, der udtaler, at Kong
Frederik Ill's >Efterkommere, Bern og Berne-
bern i tusinde Led< skulle dyrke Gud i Over-
ensstemmelse med Biblen og den ucendrede
augsb. Konfession, og at de skulle >den rene
og uforfalskede Tro vaeldelig haandheeve og be-
skaerme mod alle Karttere, Svsermere og Guds-
bespottere<. Den bestemmer endvidere, at

>Kongen ene skal have hejeste Magt over al

Kleresiet fra den hejeste til den laveste ; at be-

skikke og anordne al Kirke- og Gudstjeneste

;

Meder, Sammenkomster og Forsamlinger om
Religionssager, naar han det raadeligt eragter,

byde og forbyde«. Ifelge Christian V's danske
Lov af 1683 skulde den evang.-luth. Religion

vaere den eneste, der maatte taales. >Den Reli-

gion skal i Kongens Riger og Lande alene til-

stedes<, hedder det i Dske Lov 2— 1, >som
overens kommer med den hi. bibelske Skrift, det

ap., det niktcn. og Athanasii-Symbolis, og
den uforandrede Aar 1530 overgivne augsb.

Bekendelse og Luthers liden Catechismus<.
Den evang.-luth. K. blev saaledes Statsrelig. og
Statsk.

Ved Udfrerdigelsen af Dske Lov blev der
ikke taget Hensyn til Frederik H's >Fremmed-
artikler<. Kun >Munke, Jesuiter og deslige gejst-

lige papistiske Personerc skulde det fremdeles
vrere forbudt at kommc ind i Riget, og Jeder
maatte ikke vrere her uden Bevilling. Ksetteri

straffedes dog ikke uden som Embedsforbrydelse
af Gejstlige, og Affald fra den evang.-luth. Kirke-

afdeling kun, ligesom tidligere, naar det gjaldt

Overgang til Romerk. Efterhaanden maatte
der imidlertid, ofte af politiske og ekonomiske
Hensyn, gores sterre Indremmelser i Retning
af Religionsfrihed. Den Tilladelse, der var
givet fremmede Magters Gesandter til at holde
Husgudstjeneste, aabnede Deren for den rom.
Katolicisme. 1672 foreslog det nys oprettcde

38*
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Kommercekollegium, at der, >for at frcmme
Kommerciens Flor*, skulde gives Kr. af alle

Konfessioner (og Jeder) fri Religiousovelse her
i I.andet; men dette Forslag modtc Modstand
fra Gejstlighedens Side (Biskop Joh. Vandal),

og forelobig flk kun de Ref. Tilladelse til at bo
i Fredericia (1682), men 3 Aar senere ogsaa i

Kbhvn, hvor den ref. Dronning Charlotte

Amalie 1688 lagde Grundstenen til den ref.

Kirke i Gotcrsgade. 15. Maj 1747 flk de Ref.

udvidede Privilegier (D. L. Clement, Notice

stir l'eglisc r£formee fr. de Copenhague, Copenh.

1870). 1682 flk Joderne Tilladelse til at ind-

rette en Synagoge i Fredericia, og enkelte

portugisiske og tyske Joder flk Lov til at bo-

stette sig i Kbhvn; men endnu til 29. Marts

1814 levede Joderne i Danmark under et

strerkt Tryk (M. L. Nathanson, Hist. Frem-
stilling af Jodernes Forh. og Stilling i D.,

navnlig Kobstsederne, Kbhvn. 1860). 27. Dec.

1842 flk Baptistcrnc Tilladelse til at danne en
Menighed i Fredericia, men lige indtil Grund-
loven vilde man, ifolge Forordn. af 30. Maj
1828, andcnsteds i Riget tvingc Baptistbern til

Daab mod Foneldrenes VHje. Derimod flk de
rom. Katoliker og de Ref. i Tidens Lob fri Reli-

gionsevelse indenfor visse Graenser, og man til-

lagde rituelle Handlinger, som Brudcvielser, der
udfertes af de ntevn te Samfunds Prester, borger-

lig Gyldighed, hvorved de allerede for Grund-
loven flk en Stilling, som de >anerkendte< Tros-

samfund senere.

5. Juni 1849 oprandt endelig med Grundloven
fuld Rcligionsfrihed. De afgorende Bestemmelser
i Juni-Grundloven ere gaaede over i den revi-

derede Grundlov af 28. Juli 1866, hvis § 3
lydcr: >Den evang.-luth. K. er den danske
Folkck. og undcrstottes som saadan af Statenc

§ 5 bestemmer, at Kongen skal here til den
evang.-luth. K. ; § 75 indeholder det, hidtil uop-
fyldte Tilsagn, at > Folkek.s Forfatiling ordnes ved
Lov< ; § 78 lover, at de fra Folkek. afvigende

Trossamf.s Forh. skulle nsermerc ordnes ved Lov,

men en saadan Dissenterslov savnes endnu. § 76
indeholder Palladiet for Religionsfriheden (jvfr.

§ 79); § 77 bestemmer: >Ingen er pligtig til

at yde personlige Bidrag til nogen anden Guds-
dyrkelse end den, som er hans egen; dog
skal enhver, der ikke godtgor at vaere Medlem
af et i Landet anerkendt Trossamf., til Skole-

vssnet svare de til Folkek. lovbefalcdc Af-

gifter<; § 79 udtaler: >Ingen kan paa Grund
af sin Trosbek. beraves Adgang til den fulde

Nydelse af borgerl. og polit. Rettigheder eller

unddrage sig Opfyldelsen af nogen almindelig
Borgerpligt< ; § 85 sikrcr alle fattige Born fri

Undervisning i Almueskolen; § 86 tilsikrer

Trykkcfrihed og udtaler, at iCensur og andre
forebyggende Forholdsregler ingen Sinde paany
kunne indferes*. Straffelovens § 157 ssetter

Straf af Boder eller Fsengscl for den, som ved
at opvsekke Larm og Uorden forhindrer eller

forstyrrer Gudstjenestcn eller de enkelte relig.

Handlinger.
Ikke laengc efter Grundlovens Udstedelse

blcv der, ved en Lov af 13. April 1851, ind-

fort borgerligt ./Egtcskab for Brudefolk, der
enten begge here til ikke her i Landet aner-
kcndte Trossamf., eller hver for sig hore til et

forskclligt, omend anerkendt, Trossamfund (se

iEgteskab, borgerligt). 4. April 1855 udkom
Loven om Sognebaandslosning (se d. Art.)

:

15. Maj 1868 udkom en midlertidig Lov om
Valgmenigheder indenfor Folkek. (se Art. Valg-

menigheder), der ved Lov af 7. Juni 1873 med
nogle iEndringer og TilUeg blev gjort til en
vedvarende Lov.
Den overste Ledelse af de gejstlige Sager,

der tidligere var henlagt under Kancelliets

gejstlige Departement, varetages nu af Mini-

steriet for K.- og Undervisningsvtesenet. I kirkl.

Henseende er Kongerigct D. delt i 7 Stifter

(Sjselland med Maen, Bornholm, Fjeroerne og
Grenland ; Fyn ; Laaland og Falster, der 30. Dec.

1803 blev udskilt fra Fyns Stift; Aalborg; Vi-

borg; Aarhus; Ribe). Om en Deling af det

store Sjjellands Stift og om en Omleggelse af

Grtenserne for de jyske Stifter har der oftere

vsret Tale. Sjieliands Biskop har, som pri-

mus inter pares, noget hojere Rang end de
andre Biskopper, og ban er fodt Formand for

det kirkl. Raad. Stifterne ere inddelte i Provstier.

1830 var der o. 1080 selvstsendige Pnester i

D.; 1860 var Tallet kun steget til o. 1090;
1896 var der henved 1230.

Grundlovens Lofteparagraf om en Klrkefor-
fatning er hidtil ikke bleven opfyldt; men ved
kgl. Resolution af 8. Okt. 1883 blev der op-
rettet et kirkeligt Raad, bestaaende af Konge-
rigets 7 Biskopper, 1 Medlem af det teol. og
1 Medlem af det jurid. Fakultet. De 2 sidste

bleve I Beg. valgte til Medlemmer paa 3 Aar:
nu er deres Funktionstid 6 Aar. Raadet
sarnies aarlig i Kbhvn; hidtil har Raadet holdt
sine Moder i Sept., og disse have I Reglen
strakt sig over 2—3 Uger. Omkostningerne
afholdes af Roskilde Domkirkes Midler. Ifolge

den kgl. Res. skal Ministeren i Reglen ind-
hente Raadets Erklteringer, forinden ban til

Kongen indstiller kirkl. Lovforslag, der sknlle
forelsegges Rigsdagen, og Raadet kan ogsaa sclv

andrage paa saadanne Lovgivnings-Foranstalt-

ningcr, som det maatte flnde egnet til at
fremme Menighedslivet og K.s Vel. Raadet
har ogsaa Forpligtelse til at afgive Erklsering

angaaende de kirkl. Sporgsmaal, Ministerict

maatte forekegge det. — 1891 dannedes et

privat >Menighcdskonvcnt<, der 1898 tog Navnet
•Mcnighedskonventet af 1891c. Det bestaar af
Pnester og Lsegfolk, valgte saaledes, at de 3

Hovedretninger indenfor Folkek. (se nedenfor;
ere ligcligt repncsentercde. Det trceder'sammen
en Gang aarlig. i Reglen i Kbhvn. Provst J.

Vahl var dets forste Formand ; efter hans Dod
cr Dr. J. Norregaard bleven Formand. Om
dets Virksomhed indtil 1898 se >Dsk Ktid.<

1898 Nr. 48. —
M. H. til Lauren indsluerpede Christian III

i sin Kirkeordinans (1537) Prwstcrne, at de »ret-

sindig skulle pnedike Guds Ord, som er Loven
og Evangclium<, og i Christian V's dske Lov
blev der — da Konkordicformlens Indferclse

var afslaaet under Frcderik II — kun henvist

til de 3 saakaldte okumeniske Symboler, den
uiendredc augsb. Konfession af 1530 og Luthers
lille Katekisme. hvilke ere den dske K.s syra-
bolske Boger. Paa disse forpligtes endnu stadig

alle K.s Tjencre ved det dske Pnestelofte, der
1870 traadte i Steden for den gamle lat Praestced.

Dette lydcr saaledes: >Jeg lover, atjeg vil bc-
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flitte mig paa at forkynde Guds Ord purt og
rent, saaledes som det Andes i de profet. og
apost. Skrifter og i vor dske evang.-luth. Folkek.s
symbolske Beger, med al iErefrygt og Sommelig-
bed forralte de hi. Sakramenter efter Kristl

Indstiftelse, og saavel her, som ved de ovrige

Handlinger, udfore alt i Overensstemmelse med
de for Folkek. garldende Forskrifter«.

Det endnu gteldende Ritual stammer fra

1685; Alterbogen fra 1688 (se S. 64). 1736
blev Konfirmationen indfert, og samtidig blev
der givet en ritucl Anvisning for denne Hand-
ling. 1783 blev Eksorclsmen ved Oaaben af-

skaffet, og i de sidste Aar er hele Litnrglen

bleven omarbejdct. Ved kgl. Res. af 10. Jan.

1895 autoriseredes en af det kirkelige Raad
foretaget lempelig Revision af Kollekterne (med
Tillteg af nye Kollekter til Juleaften og Hellig-

trekongers Dag) og Psalmebogens Banner, samt
en revideret Liturgi for Daab og Nadver; 1896
autoriseredes en revideret Liturgi for Brude-
vielse, 1898 reviderede Ritualer for Prteste- og
Bispevielse, for Kirkevielse og Provsteindstet-

telse og tillige en ny Formular for Prsesters

Selvkommunion. Alle disse liturgiske Revl-

sioner ere udforte af det kirkl. Raad, til-

dels med Henblik til private Revisionsforslag.

Roskilde Konvents-Psbog, der 1855 blev autori-

seret i Steden for den evang.-kr., er nu i Brag
i saa godt som alle Kirkcr, mange Steder i

Forbindelse med 2 Tiling, hvis Indforelse blev
tilladt 1873 og 1890. Det kirkelige Raad har
imidlertid ogsaa, ligeledes paa Grundlag af et

privat Forslag, tilvejebragt en ny >PsaImebog
for K. og Hjem«, der dog hidtil ikke(Dec. 1898)

har modtaget Autorisation. Kirkeraadets Revi-
sion af den dske Overs, af Luthers lille Katekisme
venter ligeledes paa Autorisation. Til Undervis-
ningen I den kr. Bernekerdom er autoriseret

C. F. Balslevs (sc S. 206) Bibelhistorie og
Lierebog. M. H. til de dske Bibelovers. hen-
vises til S. 290 f.

De vordende dske Prrester skulle alle under-
kaste sig den klassiske Gren af Artium; for

saa vidt de have underkastct sig den matemat.
Gren, maa de tage en Tilltegseksamen i Lat.

og Gr. Efter det forste Studieaar tage de som
Rcgel paa en Gang Philotophicum (Logik og
Psykologi) og Hebraieum (Overs, af 1. Mos. og
15 Ps.); i de dske Skoler gives der nemlig nu
ikke, som tidligere, Undervisning i Hebraisk.

Tidligst 2 Y, Aar efter Artium kunne de under-
kaste sig Patristicum, en Prove paa dcres Evne
til at overstette lcttere Stykker af de lat

Kirkefedre og de symbolske Boger. Efter en
Studietid paa ialt 4—6 Aar indstille de sig til

Kmbedseksamen, der omfatter de 5 Fag : Gltestl.

Eksegese (med Indledning), nytestl. Eksegese
(med Indledning og Hermeneutik), Dogmatik
(med Symbolik og bibelsk Teol.), Etik (med
Religionsfllos.) samt Kirke- og Dogmehistorie
(om Fordringcrne til Embedseksamen se:

>Haandbog for Studentcr<, udg. af >Studenter-

hjemmet< og >Akademisk Aarbogf). Efter

Embedseksamen besege Kandidaterne i Reglen
Pastoralseminarict i Kbhvn, hvor der doceres

Homiletik, Katcketik og Kirkeret og boldes

praktiske homilet. og kateket. Ovelser. Inden
en Kandidat kan modtage Ordination, maa han
holde en Prove pried iken (Homileticum) og af-

ltegge Prove paa sin Evne til at undervise i

den kr. Bornelserdom (Catecheticum), Disse 2
•prakt. Prover< kunne tages for Biskopperne
i Provinscrne, men som Regel afUegges de i

Hovedstaden. Teksten til Provcpnedikenen op-
gives, naar denne holdes i Kbhvn., af en af de
teol. Professorer, som, sammen med en af
Hovedstadens Praester, bedommer Pnedikenen,
der holdes i Frue Kirke. Emnet til den kateket.

Prove opgives i Kbhvn af Sjaellands Biskop;
Proven bedommes af Biskoppen, en teol. Prof,

og en af Hovedstadens Prsester. Denne Prove af-

boldes skiftcvis i Byens icldre Kirker. Umiddel-
bart for Ordinationen afboldcr Biskoppen en
>Bispeeksamen<, der baade har en skriftlig (Af-

handlinger, Proediken-Dispositioner) og mundt-
lig Del.

Foreninger. 1853 stiftedes en >Forening
for indre Mission*, der har udfoldet og ud-

folder en betydelig Virksomhed over hele

Landet (se : Kirkelig Forening for indre Miss.).

1865 stiftedes en >Forening for indre Mission
i Kbhvnc, som har faaet sit Midtpunkt i

Missionshuset Betesda. 1 fl. Provinsbyer Andes
• Menighedshjemc eller >Menighedshuset, som
afgive Modesteder for Foreninger og Midtpunkter
for Kierlighedsgcrninger. 1876 dannedes >Ste-

fansforeningen<, der har virket for Ltegmands
Deltagelse i Kierlighedsgcrninger ogbl. a. oprettet

en Diakonanstalt ved Nyborg. En >Midnatsmis-
sion< soger at saette en Bom for L'tugten, og
et >Magdalenchjem< i Hovedstadens Nterhed
tager sig af de faldne Kvinder; 1898 aabnedes
i Viby ved Aarhus Redningshjemmet >Sikar«.

Ogsaa D. har forskl. Selskaber for ydre Mission,

der dels have Missionsstationer bl. Tamulerne
og i Kina (se Dansk Missionsselskab) og bl.

Santalerne (se S. 441 f. og Art. Santal-Mission),

dels understotte enkelte Missionsercr (Loventhal
i Na?rh. af Vellore i lndien; C. L. G. Koefoed
paa de blaa Bjerge i lndien ; H. J. J. Mygind
i Syrien og E. Prip i Paliestina). Et Selskab

for >Israelsmission< (se d. Art.) bar nu sin egen
lille Arbejdsmark i det sydestl. Galicien (se

Th. Zockler, Israelsmissionens Vilkaar, Kbhvn
1898). For Evangeliets Udbredelse blandt So-

folk 1 fremmede Havne virker >Somandsmis-
sionen< (se d. Art.), for Mission bl. de til Nord-
amerika udvandrede Dske er der for Tiden 2

forskl. Udvalg i Virksomhed (se Dsk-amerik.
Miss.). Et Bibelselskab, stiftet 1814, har, en
Tidlang med en Gren af det brit. Bibelselskab

ved sin Side, udbredt Bibler og nye Testamenter
(se S. 298); fra en Diakonissestiftelse ved Kbhvn
ledes et over hele Landet forgrenet Arbejde for

Syge- og Fattigpleje (se Art. Diakonisser). For-

eninger for losladte Forbrydere, for forvildede

nnge Pigers Frelse, for Opdragelse af forsomte

og straffede Born have ltenge vaeret i Arbejde,

og nye dannes stadig; og ogsaa i D., isaer i

Kbhvn. og de storre dske Byer, har >Frelsens

Haer< virket i lengerc Tid, og en Forening for

kr. Socialisme er 1898 dannet af Prsester og
Ltegfolk indenfor Folkek. For at made Bod
paa den store Kirkened i Hovedstaden med de
stadig voksende Kcempesogne, dannedes Okt.

1890 et privat >Udvalgfor Kirkesagens Fremmes
hvis Virksomhed siden Okt. 1896 er bleven
fortsat af >det kbhvnske Kirkefond<, der ledes

af Sjtellands Biskop. En Forening for smaa
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Kirkers Opfareise, dannet af ungc Piger 1886,

har virket ved Siden af og Haand i Haand
med >Udvalget for Kirkesagens Fremme<. D.

har endelig ogsaa sin Gren af den Internationale

>Kr. Forening for unge M«end< (K. F. U. M.),

der i Sept. 1898 har lagt Grunden til en egen
Bygning i Kbhvn, og en lignende Forening
tager sig af de unge Piger; og ogsaa i D. er

der dannet en Forening for Sendagens rette

Brug.
Retninger. Det aandelige Liv i den dske

Folkek. er i det 19. Aarh. navnlig fremtraadt
under 3 forskl. Former eller Retninger, der
kunne feres tilbage til Mynster og Grundtvig,

(som beggc, men paa forskellig Vis, sejrrigt be-

ksmpede den i Hundredaarets Beg. herskende
Rationalisme og relig. Ligegyldighed) og til en
pietistisk farvet luth. Krdm, der hos mange
stille i Landet overlevede den rationalistiske

Vinterstorm (Mynsters og Martensens Skole —
Grundtvigs Disciple — den indre Mission). Og
ogsaa S. Kierkegaard har sat dybe Merker paa
mange enkelte kirkl. Personligheder i Aarh.s
sidste Halvdel. Den tidligere skarpe Modsaet-

ning har for de aeldre Retningers Vedkora-
mende tabt sig en Del, og de enkelte Retninger

have i Tidens Lab laert meget af hinanden.
Der Andes ogsaa nu et stadig voksende Tal af

Pnester og Laegfolk, der ikke med Bestemthed
kunne regnes til nogen enkelt af de 3 naevnte

Retninger (se forovrigt Art. Mynster, Grundtvig,

Martensen, S. Kierkegaard og Kirkl. Forening
for Indre Miss.).

Anerkendte Trossamfund og Sekter.
Ved Siden af den evang.-luth. Folkek. maa forst

nrevnes de saak. »anerkendte Trossamfund «, det
vil sigesaadanneTrossamfund, som have Praster,

der ere anerkendte af Staten og berettigede

til med borgerlig Gyldighed at udfore kirkl.

Handlinger. De anerkendte Trossamfund ere:

de Ref., de rom. Katoliker og de biskoppelige

Metodister (anerk. ved kgl. Res. af 22. Sept.

1865). Desuden har den kat. ap. K. (Irving-

ianerne) og Baptisterne i forskl. Skikkelser

(Bapt, Adventister, Kristi Disciple osv.), som
Statistiken viser, vundet en Del Tilhaengere.

Frimenigheder. Storre Udtradelser af den
dsk Folkek. have ikke fundet Sted ; Valgmenig-
hedsloven har i saa Henseende virket som en
Sikkerhedsventil. Dog har man baade set Valg-

menigheder forvandle sig til Frimenighederuden-
for Folkek., og Frimenigheder trade i Forbindeise

med Folkek. som Valgmenigheder. 20. Jan.

1883 blev Anerkendelsen som Valgmenigheds-
praest frataget R. Lund (se d. Art.) ved Valg-

menigheden 1 0ster Jalby paa Mors, og denne
Menighed blev da en Frimenighed udenfor
Folkek. Kort efter dannedes 2 andre Fri-

menigheder, den ene i Klim N. for Limfjorden,
den anden i Hove paa Sjaelland, og denne
sidste ilk senere en Aflaegger i Stevns. Der-
imod har G. V. Bruckers Frimenighed i Aa-
gaard ved Kolding (S. 400) og M. Jensens paa
Bornholm, efter en kort Tids Forleb segt og
faaet Anerkendeise som Valgmenigheder inden-
for Folkek. — Allerede 1855 havde den til Mis-

sionaer uddannede N. P. Grunnet (se d. Art)
i Kbhvn. oprettet en Frimenighed, der har sin

egen Kirke i Kbhvn (Martlnskirken paa Mar-
tinsvej) og Filialer forskl. Steder i Landet

Uden Forbindeise med Valgmenighedsbevaegel-
sen staar ogsaa den Frimenighed, som N. F.

Carstensen (S. 481) har dannet 1 Kbhvn. En
egen Stilling over for Folkek., omtrent som
Wurttembergs >Gemeinschaften<, indtage de
saak. >Bornholmere<, der i den sidste Tid
have spaltet sig i 2 Grene (se S. 365). Fr. N

.

Danna, By i Juda (Josva 15, 49).

Dannecker, Johann Heinrich, wurttcmbergsk
Billedhugger, f. 15. Okt. 1758, blev uddannet
paa Karlsakademiet (ferst paa Slottet >Soli-

tude<, siden i Stuttgart), >Parykvaeldens lov-
bcfalede Hovedkvarterc, hvor ogsaa Digteren
Schiller (som Mediciner) nod godt af Hertugens
Maecenatsiver. 1780 blev han Hofbilledhugger,
studerede derpaa hos Pajou i Paris, men kom
1785 til Rom, hvor Canova havde stor Ind-
flydelsc paa ham. Den iErefrygt, Antikerne
og Wiuckelmanns Paavisning af den gr. Kunsts
Individuality indgod ham, forhojedes ved Satn-
vaeret med Goethe og Herder; Italienerne kaldtc
D. for if Greco, og efter Udfarelsen af en
>Bacchus< og en >Ccres< blev han Medlem af
Akademierne i Mitano og Bologna. 1790 vendte
D. hjem for at virke som Professor i de bild-
ende Kunster ved Akademiet i Stuttgart. Hans
folgende Arbejder i >klassisk< Stil indfriede
ikke de Letter, de tidligste havde givet; forst
overfor bans yndefulde og stilrene 'Ariadne
som Bacchusbrud< forstummede den Kritik og
Misundelse, han efterhaanden var blevet Gen-
stand for (udfort i Marmor 1814; opstillet i

Familien Bethmanns >Ariadncum< udenfor
Frankfurt a. M.), Mestervaerker vare ogsaa
flere af bans Buster, saaledes det bekendte
Schiller-Hoved (1797 til Bibliotcket i Weimar;
en Kolossalbuste edeiagde D. selv delvis ved
atbortmejsleLokkerne)ogenhojstkarakteristisk
Buste af Lavater. D. havde imidlcrtid fordybet
sig 1 Tanken om at skabe en Kristusstatue,

der kunstnerisk vidnede om Frelserens Dobbelt-
natur (>Vejen, Sandheden og Livet<). Efter 8
Aars Studier fuldferte han den 1824 i Marmor
(kobt af den russiske Kejserinde til en Kirke
i Moskva). Siden (1831) gentog han Vterket

;

den vel kvindelig opfattede Frelser, hvis Ud-
tryk tolkede en mild, elegisk Stemning, fik

i Gentagelsen sterre aandelig Dybde (Regens-
burg, i Familien Thurn u. Taxis's Gravkapel).
Ogsaa en Johannesstatue(1826), der fremstiller

Apokalyptikeren henrykket i Begejstring, vidner
om hans fine og dybe Begavelse. D.s Aands-
kraft var i hans sidste Aar svaekket. Han dode
8. Dec. 1851 i Stuttgart. J. 0. A.
Dannhauer, Johann Conrad, luth. Teolog,

fodtes 24. Marts 1603 1 Kondringen i Breisgau.
Strassburg, hans Faders Fedeby, blev bans
egentlige Hjem; her gik han i Skole, her be-
gyndte han sine Studier og efter at have fortsat
dem paa de strengt luth. Universiteter i Mar-
burg og Altorf, sogte og fandt han ogsaa i

Strassburg sin Livsgerning, idet han 1633 blev
Prof, i Teol. ved Universitetet, i hvilken Stil-

ling han virkede til sin Dad 7. Nov. 1666.

D. var en strengt ortodoks luth. Teolog.
Dermed er dog ikke alt sagt Han var ikke
et rent almindeligt Eksemplar af den da raad-
ende Type; han var ogsaa noget for sig selv.

Han besad sin Retnings Fortrin: dens Laerd-

dom, dens kirkl. Iver, men ikke alle dens Fejl.
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Han stred vel mandeligt for den rene Lsere,

men ikke med den da almindelige, uhyggelige

Fanatisnie (saaledes mod Synkretismen i My-
sterium Sgncretismi detecti, 1648), og han besad
en ualmindclig Friskhed og Originalitet i Form
og Udtryk. Han bavde tilegnet sig en srerlig

Metode, som ban med Foriuerlighed benyttede,

baade i videnskabelig Fremstilling og i op-
byggelig Tale. Han kaldte den >Lignelses-

metoden< (methodus parabolica), og den bc-

stod nKrmest i den rosvserdige Bestrtebelse, ved
en rig, men ganske vist undertiden sogt, Au-
vendelse af Billeder at gore det sviere Stof

lettere tilgsengeligt og praktisk anvendeligt.

Saaledes i bans dogmatiske Lsrebog, som han
kaldte Hodosophia, >Himmelvejens Visdom<
(udkom forste Gang 1649). Dette Synspunkt,
Himmelvandringen, ligger til Grand for hclc
Bebandlingen. Forst bebandles det vejledendc
Lys (Skriften), dernaest >Lysestagen< (Kirken;
det er ejendorameligt for D., men i god Over-
ensstemmelse med hans kirkl. Standpunkt, at

give Kirken denne fremtroedende Plads i Sy-
stemet), derntest Maalet (Gud, det hejeste Godc),
fremdeles Market, der skjulcrVejen (det onde),

Vandreren (Mennesket), selve den dobbelte Vcj

(Loven og Evangeliet) osv. Hans Etik (liber

coneientiae, 1662) udfortes i Billeder fra Ltege-

kunsten. Og bans Forkyndelse, som foreligger

i 10 Bind >Katechismusmilch< (1657—78), er
ligeledes overordentlig billedrig, naturligvis nok
altfor laird, men dog virkelig rettet mod det
praktiske ; han vilde, sigcr han 1 alt Fald selv,

ikke blot vsere Paaske- men ogsaa Pinsepwedi-
kant. Hvor stor Indflydelse han bar haft paa
Spener, der var hans Discipel, er endnu ikke
opklaret. J. P. B.

Dansere (chorisantes, dansatores) kaldtcs en
Flok af Mend og Kvinder, der 1375 kom
sammen i Aachen og fremkaldte en svsrmersk
Bevsegelse, der naaede til K6Iu, Metz og Flan-

dern. De, der bleve grebne af Bevaegelsen, be-

gyndte at danse, og danscde og hoppede Timer
og halve Dage ustandselig, indtil de sank sam-
men af Udmattelse. De dansende bildte sig ind,

at de gik i en Strom af Blod, og for at komme
op af den gjorde de store Spring, under hvilke

de mente at kunne se ind i den aabnede
Himmel. Medens de dansede, paakaldte de St.

Johannes eller St. Veit (>St. Veitsdansc). Praeste-

skabet betragtede D. som besatte, men mange
Lsegfolk saa paa dem med hellig iErefrygt.

Nogle gav dem Gaver; andre fandt i denne
> Dansesyge*, som Presteskabet ikke havde
Midler imod, etVidnesbyrd om Gejstlighedens

Afmagt. 1418 maerkedes en Hgnende Dansesyge
i Strassburg. En Levning af Middelalderens
Dansesyge er Springprocessionen i Echter-
nach i Luxemburg (se Art. Echtcrnach). —
Hos Jumpers og Shakers i Nordamerika (se

de Art) er Dansesygen traadt frem paa protest.

Grand i dette Aarh., tildels under metodistisk
Paavirkning. Disse moderne D. beraabe sig

paa David, der >sprang af alic Krseftcr for

Herrens Ansigt< (2 Sam. 6, 16), og paa Herrens
Ord (Lk. 6, 23): >Gkeder eder paa den Dag
og springer af Fryd!<

Dansk-amerikansk Mission er grundlagt
1871. Ogsaa for den Tid har der vaeret dansk-
fodte Prsester i N.-Amerika. Den baade som

Lsegpraedikant og bondevenlig Politiker be-

kendte Skolelterer Rasmus Sorensen har i

Aarene omkring 1850 opmuntret til at ud-
vandre til N-A., og hans Sen har vaeret Preest

for en dansk Kreds i Waupaca, Wisconsin,
men i Tilslutning til den biskoppelige Kirke.

Andre dsktalende Prsester have sogt Rygstod
i cngelske og tyske luth. Samfund; men i

Reglen tiiherte de dske Praester, som fandtes

i N.-A. for 1871, de norsk-Iuth. Synoder. En
iErobo, C. L. Clausen (se Martha C. S. 519),

der i sin Ungdom havde tjent hos den fynske
Laegpraedikant Peter Larsen paa Skraeppenborg
og under hans Paavirkning var bleven kr. vakt,

kom til N.-A. 1843 og blev Praest i >den norske
Synode< ; under Borgerkrigen var han Felt-

pra;st i Nordstaterncs Hair; men som Mod-
stander af Negerslaverict kom han i Strid

racd de Synodcprsester, der fandt Tneldom
hjemlet i Biblen, og var da med at stifte forst

en og saa en anden ny Praesteforening, hvori
Norm«endene vare i afgjort Flertal. Han har
sikkert vaeret den betydeligste dske Praest i

N.-A. for 1871, og han fik sin Del i, hvad
der skete cftcr denne Tid. I >lndre Missions-

tidende< var der sidst i Treserne skrevet om
Nodvcndigheden af at hjoelpe Landsmicnd i

N.-A. til en dsk Gudstjeneste med hjemligt

Pneg, og Dr.Kalkar havde anbefalet »Dsk ktid.se

Laesere at toenke paa denne Sag; men der blev

ikke gjort noget, for C. L. Clausen under ct

Bcsog i Danmark ved sine Ord havde vakt Varme
for de udvandredc Dskes aandelige Nod. Men
nu blev der forhandlet derom paa et kirkl. Mode
i Odense i Oktbr. 1869 ; en af Byens Prsester,

Johannes Moller, anbefalcde indtnengende, at

man hurtigst muligt skulde soge at skaffe de
Dske i A. kirkl. Betjeniug; Joh. Moller blev da
ogsaa ForretniDgsforer i det Udvalg for den dsk-
amerik. Mission, som nu blev dannet; foruden
ham blev en anden af Odenses Praster sterlig

virksom i Udvalget i de ferste Aar: Dr. Ludvig
Helveg. Da de nodvendige Penge vare sainlcdc,

udsendte Udvalget i Sommeren 1871 Prcsten
Grove-Rasmusscn for at undersoge Forholdene

;

Beretningcn om hans Rejse er trykt i >Nordisk
Maanedsskrift<, 1871, II, S. 241 f. Med ham
fulgte den tidligere LKgprsedikant A. S. Nielseu

fra Vendsyssel; han ilk allercde 10. Jul! 1871
Kaldsbrev fra en dsk Menighed i Cedar Falls,

Jowa, og blev 17. Nov. ordineret af den nrevnte

C. L. Clausen; 1879 flyttede A. S. Nielsen til

Chicago og 1893 til Withee, Wisconsin; paa
enkelte Mellemrum nser har han fra 1879 til

94 vteret Formand og indtil sidstmevnte Aar
Ordinator i det Kirkesamfund, som snart efter

hans Komme til Amerika blev dannet. At det

kom i Stand, skyldes dog nrcrmest en anden
Mand, Adam Dan (se S. 592). Han havde,

efter en Uddannelse i Chrishona ved Basel,

sogt at faa en Missionsgcrning forst i Nil-

landene, siden i Palrestina, men blev af Dske,

der havde lagt Mserke til de Afhandlinger og
Digte, han af og til lod trykke i Opbyggelses-

blade, kaldet til Racine, Wisconsin, og overtog

Pncstegerningen der 6. Jul! 1871. Han grund-

lagde 1872 >Kirkelig Missionsforening<, der i

1874 optog Navnet: >Den dske evgl. luth.

K. i A.<, og han begyndte samtidig >Kirkclig

Samler<, der endnu er det nwvnte Samfunds
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Organ. Snart kom der ogsaa til N.-A. teol.

Kandidatcr, der vare ordineredc af dskc Bi-

skopper og ligesom Somandspresterne under-

lagte Holmens Provsti og Sjtellands Bispestol.

Af disse er der sa-rlig Grund til at nsevnc

Provst J. A. Heiberg i Odense, der var Pra:st

i Chicago 1873—79, og nuv. Spr. Jak. Holm
i Tollose, der var Priest for en anden Menig-

hed i Chicago og i dct nrerliggende Dwight
1876—81; de have begge efter deres Hjem-
komst vaeret virksommc Medlemmer af Udvalget

for den amerik. Mission. Valgmcnighedspra?st

i Vallekilde, Th. Helveg, var Priest i Ncenah,
Wisconsin, fra 1882—87 og Forstander for

Kirkesamfundets Pnesteskole i West-Denmark,
Wisconsin, fra dens Bcgyndelse i Foraaret 1887

til dens Ophor i Sommeren 1892; fra 1893—95
var ban A. S. Nielsens Efterfolger i Chicago.

Navnlig far denne Prresteskole blev oprettet.

var der i Danmark bleven uddannet en Del
Lrcgmosnd til Prasster i N.-A. Blandt dem var
den norskfodte Olav Kirkeberg, der 1878 op-

rettcde den forste dske Folkehojskolc i N.-A.,

i Elk-Horn, Jowa, og Aaret efter bcgyndte Udgiv-
elsen af Bladet >Dannevirke<, som nu udgivcs

i Cedar Falls og bestandig har staact i ct venligt

Forhold til Kirkesamfundet. Kirkeberg cr nu
Priest for en af de 3 dske Menigheder i Chicago og
Kirkesamfundets Ordinator. F. L. Grundtvig,

yngste Son af N. F. S. Grundtvig, havde taget

statsvidenskabelig Eksamen i Kbhvn og samlet
sig omfattende naturvidenskabcligc og folklor-

istiske Kundskaber, inden han i 1881 rejste

til N.-A.; han har siden Efteraaret 1883 varet
Pncst i Clinton, Jowa, og cr den cgentlige

Grundlsegger af »Dsk Folkcsamfuud<, der har
til Maal at styrke det folkelige Baand imcllcm
Udvandrcrne og deres gamle Fiedreland. Flere

og flere sluttede sig til den Gerning at samle
vore Landsmtend i N.-A. om Ordcts Forkyndelse
og Sakramenternes Forvaltning efter den dske
Folkek.s Skik. Men de forskl. kirkl. Syns-
maader, der navnlig havde gjort sig gsldcnde,
siden Samfundets forste Forfatning blev ved-

tagct i Neenah 1878, og som kom frem dels

ved Aarsmederne, dels i Bladartikler, forte

efterhaanden til en alvorlig Strid. I 1894
skiltc en Del af de Prtester, der vare udsendte
af eller dog havde staaet i Forhold til Udvalget
hcrhjemme, sig ud fra Kirkesamfundet og
dannede en ny >Missionsforening<, for dcr-

na?st i Okt. 1896 at slutte sig sammen med
en Kreds af dske Preester, der havde hort til

>den dsk-norske Konference<, men i 1885
havde organiscret sig som det saakaldte > Blair-

Samfund<; Missionsforeningen og Blair-Sam-
fundet antog derpaa Navnet : >Den forenede dske
evangelisk-luth. K. iA.«. Ved Nytaarstid 1897
fik dette nye Kirkesamfund sit eget sa-rlige

Udvalg i Danmark med Sognepncst Vilh. Beck
til Formand. Det har faact sin Pnesteskole i

Elk-Horn under Ledelse af P. Vig, Th. Helvegs
gamle Medlaerer 1 West-Denmark. Det havde 1897
20 Prsster fra > Missionsforeningen < og 50 fra

>Blair-Samfundet<. Dets Organ er >Dsk luth.

Kirkeblad«. Da det gamle Udvalg for den
amerik. Mission paa Grund af Udviklingen i

A. havde oplost sig i 1894, blev der efter Op-
fordring fra Styrelsen af »den dske evgl. luth.

K. i A.< dannet et nyt Udvalg under Ledelse

af Valgmenighedsprsest Fr. Jungersen i Kbhvn.
Kirkesamfundet, som dette Udvalg stotter,

havde 1897 42 Pncster og 1 La?gmand i sin
Tjeneste; det havde da 66 organiserede Menig-
heder og 49 Missionspladser med tilsammen
over 15,000 Sjasle. Det har en Pnesteskole i

Dcs Moines, Jowa, der tillige virker som utf-

videt Hejskole og onskes udviklet til et Unl-
versitct; Forstander er R. R. Vestergaard, indtil

1897 Sogneprtest i Vendsyssel. 2 eller 3 Folke-
hojskolcr og adskillige Berneskoler staa i noje
Forbindelse med Samfundet. Det er kun en
lille Del af vore Landsmn?nd i N.-A., som
hidtil ved de 2 Samfunds Hja?lp have faact
Adgang til en luth. Gudstjeneste efter dsk
folkekirkelig Skik, og der er fremdeles en rig
Mark for Missionsvirksomheden. Smlgn. Med-
delelser fra Udv. f. d. dsk-amerik. Mission,
1871—93, og Maanedsbladet >Kors og Stja;rne«,

der nu er Organ baade for >Dsk Folkesam-
funds< Afdcling i Danmark og for det Udvalg.
som Fr. Jungersen er Formand for; Udgiveren.
M. L. Appel, har med stor Flid samlet Op-
lysninger om Missionens reldre Historic /.. S.
" Dansk-hallesk Mission. Kong Fredcrik IV
udsendte 1705, 1 Folelscn af sit personlige An-
svar som Regent, Tyskcrne Barth. Ziegenbalg og
Hcinr. Plfitschau som Missionrerer til det den-
gang dske Trankebar 1 Forindien. Hofpncstcn,
Dr. F. J. Lfitkens, gik Kongen til Haande ner-
ved, men denne viste sclv virksom Deltagelse,

og ligeledes Kongens Broder, Karl, og Sosteren,

Sofie Hedvig. Et kgl. Missionskollegium opret-

tcdes 1714! Kbhvn til at styre Missionen, der
ogsaa funderedes med Midler. Men den egt).

Ledelse laa dog i Halle hos A. H. Francke og
senere hos Sonnen, G. A. Francke, og de fleste

Missionsrer kom fra de halleske Kredse i Tysk-
land, kun faa, som N. Dal og O. Maderup, fra

Danmark. Det var den pietistiske Livsrorelse,

der bar Gerningen frem, og den sygnede hen.

da denne i Hjemmet veg Plads for Rationalismen.
Fra Halle udgik >Bcrichte aus Ostindien<, der
virkede meget til at vaekke Missionsintercssen.

og en stor Del af Midlerne indkom fra Tysk-
land, ogsaa fra England, sierlig igennem Soc.

for Promoting Christ. Knowledge, der efter-

haanden overtog Forsorgen for de paa eng.

Landomraade anlagte Stationer: Madras op-
tagct 1728 ved K. Schultze (siden Job. Phil.

Fabricius 1742—91 og Chr. Wilh. Gericke, d.

1803); Kuddalur 1737, Tritsjinapalli og Tand-
sjaur 1762 ved den udmorkede Chr. Fr.

Schwartz, 1750—98 (se d. Art.). Ved Udgangen
af det 18. Aarh. faudtes o. 35.000 debte i

Trankebar-Missioncn. Men saa tabte Interessen

sig 1 Hjemmet, der manglede Arbcjdere, og da
Danmark 1345 havde afstaaet Trankebar til

Engltenderne, overgaves 1847 den sidste Rest

af Menighederne (med 1600 Kr.) til det luth.

Missionssclskab i Dresden (nu Leipziger-Mis-

sionen). I Danmark var denne Mission aid rig

bleven en Menighcdssag, og Missionskollegiet

har liden Aire af sin Styrclse, men i det

missionsfattige 18. Aarh. har Trankebar-Mis-
sioncn haft sin store Betydning og givet Mis-

sionstanken i Arv til den kommende SUcgt,

og Ziegenbalg og Schwartz here til alleTiders

storste Missionterer (J. F. Fenger, Den tranke-

barske Missions Historie, Kbhvn. 1843). V. Sn.
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Dansk Missionsselskab (D. M. S.). I 19.

Aarh.s Beg., da Hedninge-Missionsbcvscgelsen

som en stor aandelig Beige forplantede sig fra

England til Fastlandet, greb den ogsaa Pnesten
Bone Falck Ronnc (f. 1764, d. 1833) 1 Kongens
Lyngby. En fattig Kone, som paa Grand af
Svaghed ikke kunde komme synderligt i Kirke,

bad ham holde Bibelleesninger i Taarbsek, og
da Venner foneredc ham et Hns ved Navn
>Haabet< til at holde Bibel-Foredrag 1, begyndte
han ogsaa at saette sig ind i, hvad man uden-
lands gjorde for at bringe Hcdningerne Evange-
liet, og at meddele sine Tilhorere derom. Der-
ved fortes han efterhaanden ind paa den Tanke
at stifte ct Selskab, og 17. Juni 1821 blcv D.

M. S.s Fodselsdag. >Frygt ikke, tro ikkun< (Mk.
5, 36) blev dets Valgsprog. Til en Beg. bestod det

knn af 63 Medletnmer, mest Borgere og Land-
boere, knn 1 teol. Professor (J. Meller), 1 Priest

til foruden Bonne, 1 teol. Kand., 1 Student og
et Par Embedsnuend. Men Tallet steg efter-

haanden, og Indtegten, som i det forste Aar
var 643 Bdlr., voksede allerede 1 det 3. Aar
til 2502 Bdlr. Bonne var Formand indtil sin

I)od, og derefter har D. M. S. haft folgende

Formsend: Fr. Adolf, Greve af Holstein Holstein-

borg (1833—36) Pastor, Lie. Ferd. Fenger (1836
—55), Pastor, Dr. H. Chr. Bordam (1855—60),
Pastor, Dr. Kalkar(1860—74), Pastor A. V. Holm
(1874—89), Provst Vahl (1889—97) og Biskop
Gotzsche siden Sept. 1897. D. M. S. begyndte
straks — og vedbliver fremdeles.— med at op-

muntre og understette Arbejdet i Gronland ; saa-

ledes blev allerede i Bonnes Tid en Kirke temret
og sendt til Julianchaab; senere blev Pastor

0stergaard uddannet og sendt til Upernivik;
1844 gav D. M. S. Stodet til Oprettelse af 2
Kateket-Seminarier og 30 Aar efter til Ordination
af den forste Gronlrender, Tob. March 13. Maj
1874. Fra 1824—27 tog Bonne sig for at sprede

Miss.-Kundskab og Kierlighed nd over Danmark
ved >Beretninger om Guds Biges Fremgang i

Verdens forskellige Egne<, 1825—31 >Dsk Rell-

gionsbladc og 1832—33 >Nyt dsk Religionsblad<,

der fra 1834 aflostes af >Dsk Missionsblad<, som
har vaeret ledet af en Rekke dygtige Msend:
Pnesterne C. F. Bonne (1834—36), Th. Olden-
burg (1837—42), J. F. Fenger (1842—51), N.G.
Blaxlel (1852—57), A. G. Fich (1858—68), Kal-

kar (1869—76), Stiftsprovst Sorensen i Viborg
(1877—80), Lie. H. M. Fenger (1881) og Grove-
Rasmussen (siden 1882). I Aarene 1824—55
gjorde D. M. S. forskellige Miss.-Forseg, dels ved
at stotte Mtend, som agtede sig i fremmede Scl-

skabers Tjeneste (Nordmanden Cappelen, Dansk-
erne H. Nikolaisen, Rugaard, Wissing, Jteger,

Andr. Biis, Grundlaegger af Miss, paa Guld-
kysten, Hans Riis, Fugl, Grunnet og Svensk-
eren Glasell), dels ved at stotte et sclvstamdigt

dsk Miss.-Arbejde (Pnesten Hass og Skole-

manden Kold i Smyrna 1842—47). Fordi D.

M. S. ikke havdc nogen Miss.-Skole, gik mange
i fremmede Selskabers Tjeneste (Grenning,

Graf og Honore til nordtyske M. S., Haastrnp
til Anglikanerne, Hansen og Jensen til Her-
mannsburg og ssrligt mange til Bredremenig-
heden), og da de fleste af de nsevnte Forseg
vare famlende eller mislykkedes, forte Miss.-

ksrligheden kun en svag Tilvaerelse trods

de gamle Grnndtvigianeres umiskendelige

Kterlighed til Sagen. Udadtil mod Hedninge-
verdenen blev ikke videre udrettet, mangt et

godt Saedekorn blev derimod saaet herhjemme,
later paa 0ernc. Jylland kom ferst senere med.
— Et nidkaert Opraab af Pastor Mau indledede
1860 et nyt Tidsrum for D. M. S., idet Ledel-
sen gik over i >den tredje Betnings< Hsender ved
et Miss.mede for hele Landet i Nyborg Juni
1860. Det vedtoges her: at D. M. S.s Bestyrelse

skulde vaere Hovedbestyrelsen for hele Miss.-

Virksomheden i Denmark, at oprette Kreds-
foreninger og gennem Biskopperne at opfordre
Pnesterne i hele Landet til at tage sig af Hedn-
Miss. De forskellige smaa Miss.-Foreninger
rundt om sluttede sig nu til D. M. S., saaledes

den evang. Miss.-F. for Kina, som blev stiftet 1850
ved Gutzlaffs Besog i Kbhvn, og NV.-Sjasl-

lands Miss.-F. stiftet 1859. Man satte sig nu det
Maal at faa en egen Miss.-Skole og cgen Miss.-

Mark. Skolen begyndte 1862 med teol. Kand.
(nuv. Biskop) Rordam som Forstander og bestod
til 1870; blandt de Mend, som gjorde sig for-

went af den, maa naevnes Pastor Fich og teol.

Kand. (senere Biskop) H. V. Sthyr. Fra 1870—
87 uddannedes nogle faa Miss.-Elever privat,

men derefter Ilk Skolen atter faste Former,
under Ledelse af Pastor, Lie. Ussing (1887—90)
og sserllg under Provst Koch i Herning (1890 til

nu; f. T.4Elever). — Den i 1860 skabte Ord-
ning blev dog efterhaanden foneldet, og trods

dygtige, knndskabsrige Styrere traengte D. M.
S. til en bredere Basis og mere Liv i Hjemmet
for at kunne boere mere Liv frem derude.

Okt. 1889 gav et Missionsmede 1 Fredcricia

Stodet til en ny Bevaegelse, der forte til Dan-
nelse af mange m indie Kredsforeninger (nu 677)

hele Landet over og til iEndring af de gamle
Love. Det var >Indre Mission*, som hidtil

havde staaet altfor kelig, der nn meldte sig

til Deltagelse. men ogsaa denne Betnings Led-
else har lidt af store Skrebeligheder. 1898
forte til store Brydninger (Moder I Aalborg i

Jul! og i Odense i Nov.); paa det sidste vedtoges

nye iEndringer af Lovene i mere demokratisk
Retning og delvist Valg af ny Bestyrelse I ud-
pneget Indre-Miss. Retning; dog valgtes D. M. S.s

gamle Formand, Pastor Holm i Gladsaxe, til

iEresmedlem I Bestyrclsen. Imidlertid kan
det gamle Selskab ghede sig ved sterre ydre
Fremgang og rigere Kserlighedsgaver end nogen
Sinde tidligcrc (1897: Indttegt 141,382, Udgift

147,842 Kr.). Mange kendte Mtend have siddet

i Bestyrelsen 1 Aarenes Lob (Stiftsprovstcrne

Paulli og Rothe, Provstcrne Skat Rordam, Heyer-
Meller og Berggren, Pnesterne P. A. Fenger,

Biaedel, Frimodt, J. Krog, L. Helveg, Oldenburg,
Timm, P. Rordam, H. C. Leunbach, O. C. Ipsen,

A. G. Fich, Villi. Beck, J. R. Baumann, Asschen-
feldt-Hansen og Professorerne Fr. Hammerich
og Zeuthen). Medens det en lang Tid alene

var Prtester, som holdt Gcrningcn oppe, er det

nu Prtester og Ltegmaend i Forening, som bare
den stedse voksende Gerning.

D. M. S. har for Tiden (1898) 2 Mis.-Marker,

en i Syd-Indicn og en i Nord-Kina. Den forste

flk det 1864 ved at tage Missionan- Ochs i sin

Tjeneste. Ochs var fodt i Wurttemberg og havde
siden 1842 vaerct Leipziger-Selskabets Udsending
paa Stationen Majavaram, men paa Grand af

en fra 1854 opstaaet Strid om Kastevesenets Be-
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rettigelse indenfor Miss.-Menighedeme, traadte

han m. fl. andre ud, 1861 erhvervede han Land
ved Landsbyen Pattambakam og anlagde der sin

egenStat., >Betanien«. 1863—64varhan iEuropa
for at flnde et Selskab, som vilde stettc ham,
og D. M. S., som gerne vilde have en Gerning
paa den minderige gl. Miss.-Mark i Indien, hvor
den >dansk-haileske Miss.c allerede 1705 havde
begyndt den nyere evgl. Miss., greb Lejligheden

og ovcrtog >Betanien<, som ligger o. 2 dske Mil

fra 0stkysten, nrer Pondichery. Ochs dode 1873

;

indtil 1874 styredes Stat, af Miss. Pedersen
(nu Pra!st i Danmark), derefter stod den uden
Leder, indtil Miss. Hjort (nu Laerer her hjemme)
flkTilsynet 1878—79; saa indtraadte atterVa-
kance, men fra 1882 indtil nu ledes den af Miss.

Schlesch(f. 1855, uds. 1879). >Betanien< har Kirkc
og2Bistationer; fradenncStat.sOprettelsetil 31.

Dec. 1896 er der debt ialt 389 Personer. 1865
udsendtes P. Andersen og Thomsen ; den sidste

traadte ud 1869 og er senere dad som Pnest i

Amerika. 1869 anlagde P. Andersen Stat. >Siloam<
o. 8 dske Mil V. for >Betanien< ved Byen Tiru-

koilur. Efter en trofast Gerning maatte han rejse

hjem 1879 paa Grund af sin Hustrus Svaghed
(nu Klokker ved Stefanskirken); han fulgtes af

Ihle indtil 1889 (nu Klokker ved Thomaskirken).
M. Andersen (f. 1861, uds. 1887) styrede midler-
tidigt >Siloam< til 1890, da Stat, overtoges af

Miss. N. P. Hansen (f. 1854, Priest i Alslev 1886,

nedlagde 1888 Embedet for at gaa ud paa Miss.-

Marken). I >Siloam< findes en af en dsk Pnest
bekostet Kirke, en Kostskole for Drenge og en
Knipleskole, som den i 1888 udsendte Diakonisse,

Sester Sara (f. 1859), har oprettet for at hjaelpe

indfodte. >Siloam< liar Here Bistationer, ogsiden
Stat.s Oprettelsc er her ialt debt 1834. Meuig-
hedsforholdene have i Aarenes Lob lidt meget
ved Papisternes Indgreb. — 1883 kebte D. M. S.

en Miss.-Stat. 4'/2 dske Mil NV. for >Siloam< ved
Byen Tiruvannamalei. Den styredes ferst som
Bistat. til >Siloam<, men flk 1891 sin nuviercude
Leder, Miss. Berg(f. 1860, uds. 1 887). Ogsaa denne
Stat., >Saron<, har Acre Bistat., og siden Op-
rettelsen er her debt 80 ialt. Her Andes en
Kostskole for Piger, og den i 1886 ordinerede
indfodte Prsest Matthreus arbejder her. 1 selve

Byen Tiruvannamalei arbejder siden Som-
meren 1898 den 1874 af D. M. S. antagne Miss.

Herman Jensen (f. 1842, uds. 1872 af en 1111c

Komite), som i en Aarroekke havde virket i Ma-
dras. — 1893 anlagde Miss. Andr. Larsen (f. 1860,

uds. 1891) Stat. >Betesda< ved Byen Kalla-

kurchi, o. 6 dske Mil SV. for Siloam. Her
er debt 3 siden Stat.s Oprettelse. — Miss. Ko-
foed, som ikke taaltc Lavlandets Klima, be-

gyndte 1883 Miss, oppe blandt Malajalerne paa
Sjervarojbjergene, o. 18 dske Mil V. for Si-

loam paa Stat. >Tabor*. Han aflestcs 1890 af M.
Andersen, som, foruden at drive Mission, for-

seger gennem Agerbrug at samle og opdragc
den meget spredte Befolkning for at faa den ind
under evang. Paavirkning. Her er flere Bistat.,

og siden Stats Oprettelse er ialt debt o. 50. —
I Madras arbejder L. P. Larsen (f. 1862, teol.

Kand., uds. 1889), medens den indfodte, ved Ma-
dras's Univcrsitet opherte Miss., John Lazarus,

har hjulpet siden 1881 og arbejdet selvsUendigt

i Ponneri Taluk (o : Amt), N. for Madras, siden
1889. Den for dske Venners Gaver i 1892

byggede smukke Kirke ligger paa Hovedgaden
i Blacktown, de indfodtes Bydel. I Madras er
i Aarenes Lob debt 102, og i Ponneri lige saa
mange. Miss. Bittmann (f. 1869, uds. 1895) har
fra 1898 af overtaget Ponneri. Miss. V. Getzsche
(f. 1868. uds. 1896), Joh. Andersen (f. 1870,
uds. 1897) og V. Nielsen (f. 1871, uds. 1897)
lucre Sproget i Madras. Nuvaerende Fru M.
Andersen, f. d'Abreu, Cand. med. fra Universi-

tetet i Madras, virkede som Laegemissionaer i

Madras 91—94 og yder nu Lsegehjaelp paa Stat.

»Tabor* .
— Paa vor indiskc Miss.-Mark fandtes

31. Dec. 1897 : 979 debte, hvoraf o. 730 Nadver-
gsester. Den falder i 3 Dele : Syd-Arkot-Miss.,

o. af Storrelse som Sjaslland, Laaland og Falster

med o. 1 Mill. Msk., hvortil kommer Sjervaroj-

bjergene, o. 25 Mil; Ponneri, 16 Q Mil
med o. 105,000 Indb.; samt vor Del af Ma-
dras. Hele Miss.-Marken er saaledes af Stor-
relse som alle de dske 0er med I

1
/, Mill.

Msk. Dens Miss.-Naboer ere Londonnerne,
Leipzigerne, Udbredelscsselskabet og den ameri-
kanske ref. Arkot-Miss., Hermannsburgerne,
Wesleyanerne og den skotske Frik. —

Paa et Repnesentantmedc i Odense 1891 ved-
toges det med 422 Ja mod 16 Nej og 50
>stemmer ikke< at begynde en Miss, i Kina, og
Efteraarct 1892 udsendtes Miss. Nyholm (med
Hustru) og Sestcr (af det rede Kors) Caroline
Johansen, til Han-kow i Midt-Kina. Men Ny-
holm maatte paa Grund af sin Hustrus Syg-
dom rejse hjem Aug. 1893 (er nu Indremissionaor

her hjemme). 1893 udsendtes Miss. Bolwig(f. 1866,

teol. Kand.) med Hustru, og 1894 Knudsen (teol.

Kand.). Bestyrelsen havde oprindelig ensket
at faa Miss, i Nord-Kina, og da Klimaet ved
Han-kow var usundt, og ogsaa andre Vanskclig-

hedervare for Haanden, lod Bestyrelsen 1895, da
Krigen mellem Japan og Kina var forbi, en Un-
dersegelsesrejse mod N. foretage ved de 2
nsevnte Miss, og den i 95 udsendte Miss. Waidtlaw
(f. 1865). De bosatte sig forelebigt i Newch-
wang, Traktatbyen i Mansjuriet, men efter

at have berejst Ljav-dung-Halvoen, som havde
vteret Krigens Skueplads, valgte de denne og
flk ved en Konference med Presbyteriancrne,

som ved Krigen vare forjagne derfra, Landet
0. for Bjergkteden Regents-Sword o: det meste
af Halveen, overladt som Virkeplads. Den
saaledes opnaaede Miss.-Mark er af Form og
Storrelse o. som Jylland med henimod */t Mill.

Indb. Dens Grsenser ere mod V. Bjergene,

mod N. kinesiske Amtsgramser, mod 0. Jalu-

Flodens Dal op mod Korea og mod S. Havet.
Miss.-Naboer ere: mod V. de irske, mod N. de
skotske og mod 0. de amerik. Presbyterianere.

1896 valgtes 2 Byer til Stationer, nemllg mod
SV. Port Arthur, den nu saa bekendte, af
Russerne besatte Krigshavn, lige nde paa Halv-
eens Splds, og 40 dske Mil 0. derfor, ved Ky-
sten, Ta-ku-shan (udt. Da-gu-san). Afstanden
mellem disse 2 Byer er som fra Skagen til

Fredericia. Sommeren 1898 optoges en Virk-

somhed i Sju-jang, 8 dske Mil NV. for Da-
gu-san. Knudsen, som flk Port A. til Stat og
var bleven gift med Caroline Johansen, maatte
rejse hjem med nedbrudt Helbred 1896 (nu
Pnest her hjemme). 1896 udsendtes 2 ugifte

Miss., Lykkegaard (f. 1867) og Vyff (f. 1870), til

Waidtlow i Port A., samt den gifte Miss. Olesea
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(f. 1863) til Bolvig i Da-gu-san. Sept. 1898
udsendtes Waldtlews Brud samt Prk. Ellen Niel-

sen (f. 1871) og Katrine Nielsen (f. 1868). For-
delingen skulde da vserc : Waidtlews i Port A.,

Olesens, Vyffog Lykkegaard i Sju-jang, Bolwigs
og Frk. Nielsen i Da-gu-san. Den forste Kine-
*er, en Porcellsenshandler Hov, blev dobt i Port
A. 1. S. i Adv. 1897, og i Lebet af de folgende

11 Maaneder ere 16 Mtend til blevne debte,
deraf den ene paa Stationen Da-gu-san og 5 i

Sju-jang. Kapeller ere aabnede paa Stationeme.
Da Miss.-Marken i Kina er af Storrelse som

Jylland med '/, Mill. Indb. og Miss.-Marken i

Indien som dedanske 0cr med l'/i Mill. Indb.,

har altsaa D. M. S., som staar paa den evang.-

lnth. Folkekirkes Grand, og hvis mandlige
Udsendinge alle ere ordinerede, paataget sig

den store Krerlighedsopgave at bringe Evan-
geliet ad i et Landomraade af Storrelse og
Folketal som hele Danmark (Kalkar, Det dske
Mis. Selskabs Hist i de forste 40 Aar, Kbhvn
1871 ; Legstrup, Vor Mission, 3. Udg. 1897.) T. L.

Dante (Forkortelse af Durante) Aliqhieri,

fadtes i Firenze 1265. Hans Slsegt herte
til de fornemme i Byen, og denne var
dengang Italiens storste og msegtigste Fri-

stad. Byen rummede 30,000 vaabenfere Mend,
og det tilherende Landomraade 70,000. Kunst
og Videnskab trivedes der, og det polit. Liv
var staerkt og bevasget. D. udvikledes under
en ombyggelig Opdragelse og Uddannelse til

at rnmme det ypperstc af sin Tids Viden, og
stserke Strommc fra Fortidens aandelige Liv
medtes i hans Sjael. Han blev ikke Munk,
men var dog staerkt paavirket af Fransiska-

nernc i deres Glanstid. Han blev ikke Ridder,
men gennem sine Forfoedre var ban med Be-

undring knyttet til Korstogstidens Ridderliv.

Han blev ikke Kobmand, men det rige Borger-
liv med den stserke Selvstsendighedstrang

danner Baggrunden for hans hele Udvikling.

Uden at vsere Skolastiker var ban Laerd som
naesten ingen dengang, og han felte sig, som
den historisk beremte, latinske Races Arve-
tager, oplagt til ordnende Herredomme. Gen-
nem alle disse IndOydelser dannedes han til

en kunstnerisk Skjald, hvis Opgave blev at

lefte det italienske Talesprog, som dengang
kun brugtes i Skrift til Tankesprog, Leveregler

og Kserlighedssonetter, til at vsere det smidige
og skenne Udtryk for et nyt, rigt Kulturliv.

Til denne Gerning indviedes han i sit 9.

Aar ved en Kserlighed til den omtrent jssvn-

aldrende Beatrice Portinari; den varede
hele hans Liv og sattc sit Praeg paa hele hans
Digtning. Denne skenne og aedle Pige, der
ikke blev hans Brud, men aegtede Messer Si-

mone del Bardi og allerede dede, da Dante
var 25 Aar gammel (1290), vakte en Kserlighed

i hans Sjael, der synes at have vseret ganske
uden Begser, men som virkede rensende og
forsedlende paa bam, kaldte Kserlighedsdigt-

ningen til Live hos ham, og med den alle rene,

opadstrsebende Forestillinger og Felelser. Han
har skildret denne i en hel Rsekke Digte med
tilherende Fortaellinger og Forklaringer (Vita

nuova). Hendes Ded syntes for en Tid at

skulle knsekke hans Livskraft; og rimeligvis

har hans Slaegt for at faa ham paa Fode serget

for at faa ham gift (med Gemma Donati)

og segt at faa ham til at tage Del 1 det polit.

Borgerliv. Han selv segte Trost 1 Fortidens
filos. Skrifter (Boethius, Cicero); men da det
praktiske Liv kaldte paa ham, tog han
Borgerbrev i Laegernes og Apotekernes Lav og
kastede sig nu ind i det bevegede polit Liv,

hvori han snort kom til at spille en betydelig
Rolle. Han brugtes som Medlem af 14 Gesandt-
skaber paa Statens Vegne og valgtes 1300 til

i 2 Maaneder (15. Juni — 15. Aug.) at vsere

en af de 12 Priorer, som havde den everste
Magt i Firenze.

Men ligesom han vist i sit yEgteskab har
set et Frafald fra Troskaben mod Beatrices
Minde, saaledes havde han i Politiken ofte felt

sig som >forvildet i Lidenskabernes bselgmerke
Skov<. Da har han 1 et Syn (formodentlig
under Opholdet i Rom under Jubelfesten 1300)
modtaget Kald fra Beatrice til at lade sig fore

ud af denne til Frelse og Oprejsning, og deraf
udsprang hans vcrdensberemte Digtning: >Den
guddommelige Ko medic (Dioina comme-
dia). Kort efter (1302) kastedes ban voldsomt
ud af sin polit. Virksorahed. Dermed gik det
saaledes til. Firenze var dengang guelfisk a:

fjendtligsindet mod den tysk-rom. Kejscrmagt
Denne tabte sin Indflydelse 1 Italien ved det
hohenstaunske Fyrstehus's Undergaug 1268, og
1 Firenze forte dette til en stark Udvikling
og Sikring af den demokratiske Statsordning.

Imidlertid forsogte den rige Kobmandsstand,
hvoraf mange havde ladct sig adle, at tilrive

sig Magten, og under Navnet >de Sorte< dan-
nede de et staerkt Parti; medens »de Hvide<
samlede den lavere Haandvaerkerstand og den
gamle ghibellinske (kejserligsindede) Adel. D.

var ved sine Familieforhold oprindelig naermest
knyttet til >de Sortec, men dreves ved disses

Forsog paa Lovbrud over i >de Hvides< Lejr.

Det var som Fercr for dette Parti, han deltog

i de polit. Kampe og strsebte efter indadtil

at stifle Fred og overholde Lovene, udadtil

at saette Damming mod Pavens Overgreb og
de franske Ranker. Da Prins Karl af Valois

med Pavens (Bonifatius VlU's) Bifald drog ned
i Italien 1302, sendtes D. til Rom som Gesandt.

Medens han var borte, tilrev >de Sorte< sig

Magten, Karl af Valois holdt sit Indtog, og D.

demtes til som Forrader og skyldig i Under-
slasb at landsforvises og til at brsendes levende,

hvis han vendte hjem. Saa levede han Restcn
af sit Liv, 19 Aar (han dede 1321 i Ravenna),
som landQygtig paa Rejser i Italien eller 1 Ud-
landct (f. E. Paris), skilt fra Hustru og Bern.
Da Haabet om at komme tilbage udsluktes i

ham, skiftede han cfterhoanden politisk Tanke-
gang. >De Hvides< Svaghed og Udygtighed
havde han altid dadlet. Nu vendte han sit

Haab om Italiens Redningtil Kejser Henrik VII,

og da denne 1310 drog til Italien, hyldede ban
bam og opfordrede alle Staterne til at under-
kaste sig ham. Men ogsaa dette Haab skuffcdes,

og 1313 dede Henrik VII uden at have samlet
de adsplittede ital. Stater til et Folk og en
Stat
Har D. engang troet, at han skulde kunne

gore Firenze lykkeligt som Skjald og Folke-

opdrager, saa forstod han nu, at han i Sam-
tiden blev vraget. Men udover den Vrede og

Bitterhed, den Sorg og Smerte, som dette avlede
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i hans tiuige, faste og ildfulde Sjsel, lofledes

bans Aaud til at vaere sit hele Folks Skjald

og Opdrager paa langt Hold. I Skrifter af
forskellig Slags (>G«estebudet<, >ora Monarkiet<,
>om Land og Hav<) kommer dette frem, men
srerlig er hele >den guddommelige Komedie<
blcvcn til som en saadan Vejledning fremad,
indad og opad. Dette er nemlig ikke en Kome-
die i Nutidcns Forstand, men en Skildring af

Oplevelser og Samtaler, som Forfatteren selv

bar haft under sin Vandring i Synet 1300 gen-

nem >Helvedes< store Tragt til Jordcns Midt-
punkt, opad >Skaersildens« Bjergtil >Para-
diset< paa Toppen. Han er her ledsaget af
Oldtidens Vejledcr og Seer, Vergil (som Tolk
for den tildels glemte Oldtidsdannelse), indtil

Beatrice selv ved Paradisets Indgang bliver

hans Fererske. Og saa stterk erden Illusion, hvor-
med disse Skildringer ere givne, at man under
Ltesningen ikke kan frigere sig for den Fore-
stilling, at det er virkelig oplevede Htendelser,

som skildres, og at den Dom over Fortidens
og Samtidens Mennesker, som der med Navns
Nasvnelse holdes, virkelig er faeldet og udfert.

Og dog er dette ikke Meningen. D. selv har
i selve Digtningen udtrykkelig fralagt sig at

villc trsede i Guds Sted paa Dommerstedet, og
ban bar sagt, at hans Hensigt har vaeret at

belaire og advare ved en Skildring af Sjselencs

Tilstand efter Deden. Og hans Sen har sagt,

at hans Fader har villet i >Helvedc< skildre

Lastens, i >Skjiersilden< deres Liv, der ktempe
for at frigere og fuldkommen gere sig, og i

>Paradiset< de dydiges fuldkomne Lykkc. Det
vil altsaa sige, at vi her have en poetisk Etik,

en kr. Vejledning til ssedeligt Liv, inddelt i de
3 Hovedafsnit: det synkende Liv, det stigende

Liv, Livet i Freden og Hvilen. Under disse 3
Synspunkter ordner ban hele Menneskelivet
her paa Jorden, og alle Pcrsoner ere kun
Eksempler. — Denne Digtning udkom ferst

efter hans Dad. Nu fortolkes den som en Aa-
benbaring. Og den bar virket til at dragc
Oldtidsstudierne frem og til senere at kalde
paa Lrengslerne efter ltaliens Samling. Nu
staar D.s Billedstette paa alle ltaliens Stor-
stteders Torve som Profeten. Men ferst naar
den rom.-kat. K. er renset fra Afguderi, er hans
Spaadoms Maal naaet. J. N. — I Skriftet

>oro Monarkiet< (udg. af C. Witte, Wien 1874)
har D. tegnet sit kirkepolit Ideal. Han klager
derl over, at >Kristi udelelige KjorteU — den
polit.-relig. Enhed, der styres af Pave og Kejser
— er i Fserd med at blive delt For at Verden
igen kan komme i Lave, maa Kejserdemmet,
som Fredens, Ketfaerdighedens og Frihedeus
Rige, atter bringes paa Fode. Baade Fornuft
og Aabenbaring vise, at Kejserdemmet maa
vicre knyttet til Rom; thi, som Kristus var
>fedt under Loven<, godkendte han ved sin

Fedsel og Ded det rom. Kejserdemme. D. var
overbevist om, at Kejserdemmet var uafheengigt
af Pavedemmet, og at de guelfiske Politikere
og Teokraterne tog fejl, naar de vilde bevise
Pavedemmets Overhejhed ud fra Forh. mellem
Sol og Maane, fra de 2 Svserd eller fra Mt.
16, 18. Han mentc tvertimod, at Kejseren,
Verdens Herre, havde sin Magt umiddelbart
fra Skaberen. Ved at haevde Statens ssdelige
Vserd og dens Uafhsengighed og ved at kneve

Adskillelse af Stat og K. blev D. et betyd-
ningsfuldt Led i den Rsekke af Forfattere, der
med stigende Styrke varslede om, at en ny
Tid var i Frembrud. — Hans samlede Skrifter
ere udgivne af C. Moore under Titlen: Tutte
le Opere di D. A. nuooamente rioedute (Oxf.

1894); Divina Cotnmedia foreligger i en Msengde
forskl. Udgaver i alle Formater og til alle

Priser, lige fra o. 1200 Kr. til 50 0. Den
i tekstkritisk Henseende bedste Udg. skyldes
den fremragende Danteforsker C. Witte (Ber-
lin 1862). >Den guddommelige Komedie< er
oversat paa Dsk af C. K. F. Molbecb (I—IV.
3. Udg. 1878 f.); paa Sv. af Nils Loven 1— III

(Stholra 1856—57). Den afd. Kong Johann af
Sachsen, der var en ivrig Ven af D.s Muse,
har, under Pseudonymet Philalethes, oversat
og fortolket >den guddommelige Komedie< (I

—HI, 4. Udg. 1873). Fraticelli har udgivet og
fortolket D.s mindre Skrifter i: Opere minori
di D. (1— III, Firenze 1861 f.); en endnu
fyldigere Kommentar er givet af Giuliani (I—V.
Firenze 1874—85). Vita nuova er udg. af
Witte (Leipz. 1876) og fortolket af A. d'An-
cona (2. Opl., Pisa 1884). Maignien og Prompt
have udgivet en Faksimile-Udg. af De oulgari
eloqventia (Venezia 1892). Allerede i 14. Aarh.
bcgyndte den lange Rsekke af Fortolkninger
til »den gudd. Komcdie< (om disse se J. A.
Scartazzini, D., Berlin 1896, 235 f.). Baade i

Italien og Tyskland er der dannet >D.-Sel-
skaber<, som, ved Udgivelse af Aarbeger og
Tidsskrifter (VAllghieri; Giornale Danteseo;
Bullettino delta Societa Dantesea Italiana;
Jahrb. der deutschen D.-Gesellschaft) virke for
Forstaaelsen af D.s Poesi. Man har fi. Ord-
beger til D. (bl. a. Poletto Dizionario Danteseo
I— III, Siena 1885 f.) og en Konkordans til >den
gudd. Komedie< (E. A. Fay, Concordance of
the Div. Com., Cambridge, Massachusetts 1888).
Colomb de Batines har udgivet en Bibliogra-

fia Dantesea, der fylder 1174 Sider (I—II,

Prato 1845 f.); en mindre Bibliographia Dantea
udgav Petzholdt (I— HI, Dresden 1872 f.). Bio-
grafier af D. foreligge i stor Mtengde : C. Balbo,
Vita di D. (Firenze 1853); F. X. Wegele (3.

Opl., Jena 1879); V. Vedel (Kbhvn 1892):
Scartazzini (Berlin 1896); F. X.-Kraus, D., sein

Leben und sein Werk, sein Verbaltniss zur
Kunst und Politik (Berlin 1897). Den rom.-kat.
Apologet, F. Hettinger, har skrevet et udferligt

Skrift om >den gudd. Komedie< (Freib. 1880),

der paa en Gang giver D.s Liv, Bidrag til For-
staaelse af hans Hovedvserk og en Udsigt over
Teol. og Politiken i »den gudd. Komedie<. Ft. S.
Danzig (Gedanum, polsk Gedansk), Hoved-

stad i Provinsen Vestpreussen, vigtig Handels-
stad med store Skibsvrerfter og Ftestning,

gennemstremmes af Mottlau inden dens Ud-
leb i Weicbsel og ligger n«r Danzigerbngt og
140 Km. fra den russiske Gnense. 125,000
Indb. i 1895, Hovedparten evang.-luth. — Ment-
fund vise, at her allerede i de ferste rom.
Kejseres Tid var en vigtig Handelsplads. 997
nsevnes Byen under sit polske Navn, da Adal-
bert af Prag missionerede her, og lsenge bevarede
den sit slaviske Prteg. O. 1200 blev den
Hovedstad for de pommerelliske Hertuger.

O. 1260 begyndte tyske Kebtnend (fra Lubeck)
at nedsstte sig i D., og snart blev den en
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Forpost for Krdm. og tysk Kultur, stottet af

det naerliggende, beromte Cistercienser-Abbedi
Oliva. Den tyske Orden fik o. 1310 D. i sit

Eje. O. 1360 tiltraadte D. Hansaen, og nu
voksede dens Magt og Lysten til at losrive sig

fra Ordensherrerne. 1466 blev den faktisk Fri-

stad, under polsk Overherredomrae ; hele den
polske Handel gik dengang gennem den, hvor-
ved dens Rigdom og polit. Betydning steg.

Da Jakob Knade 1518 begyndte at prtedike

Evangeliet, sluttede D. sig snart til Ref., og
1558 maatte Polen give D. fri Religionsovclse.

Slntn. af det 16. Aarh. blev en ny Blomst-
ringstid for den evang. By, og talrige Byg-
ninger vidne endnu derom. Det kirkelige

Liv rorte sig ister i Beg. af 17. Aarh. rigt, da
det beromte Treklovcr: Dan. Dilger, Mich.
Blanck og Rathmann (se d. Art) virkede her
i Arnds Aand. Ogsaa Gymnasiet 1 D. blom-
strede op, men da S. Schelwig (siden 1673),

der var ivrig ortodoks, kom til D., trcengtes

dette Prseg tilbage. Pastor C. SchOtze, der
forsvarede Arnd og de nye Pietister, fandt en
heftigModstander i Schelwig og Bucker. — Under
den svensk-polske Krig blev Forfaldet snart

aabenbart, men saerlig ved den voldsomme
Pest 1709, da D. mistede 24,500 Indb., fik

Byen et Knack, den ikke laenge forvandt. 1734
erobrede Russerne den. 1772 blev den atter

fri, kom 1793 til Prcussen, men 1807 blev den
fransk. Siden 1814 herer D. atter til Preussen
og er i stadig Fremgang. Den er en af de
interessanteste tyske Byer med udmterkede
gamle Bygninger, 23 Kirker, hvoraf saerlig

Mariekirken udmierker sig, ct fremragende,
-vteldjgt Bygningsvterk, paabegyndt 1343, om-
hygget 1502 f., med imposant Hovedtaarn og
10 Gavltaarne; dets Hovcdalter prydcs ved
TMcster Michaels 4-flejede Altertavle, og i

Dorotheakapellet gemmes D.s sterstc Kunst-

skat, Memlings »yderste Dag>, ct Flejalter, der
4>lev D.s Krigsbytte 1473, da det var paa Vcj
til Firenze. I D. fedtcs 1639 Digtcren Martin
•Opitz (begravet i Mariekirken) og 1788 Filo-

-sofen Schopenhauer (E. Schnaase, Gcsch. d.

<evang. K. D.s, Danzig 1863). J. O. A.

Dara, Judseer, bcromt for Visdom (1 Kron.

2, 6).

Darboy, Georges, blev fedt i Fayl-Billot i

Dpt. Haute-Marne 16. Jan. 1813. Han stu-

derede i Langres, blev pncstcviet 1836, virkede
derpaa som Prsest i Saint-Dizier. men blev

1839 Lterer, forst i Filos., siden i Teol. ved
Praesteseminariet 1 Langres. 1845 kaldte iKrke-

biskop d'Affre ham til Paris, hvor ban virkede
i forskl. Retninger, 1859 blev han Biskop af

Nancy, 1863 iErkebiskop af Paris. Som saadan
deltog han i det vatikanske Koncilium, paa
hvilket han modsattc sig Vedtagclsen af Ufcjl-

barhedsdogmet. saa laenge det var mnligt (Fr.

Nielsen, Paved, i det 19. Hdaar, Kbhvn 1898,

II, 405 f.). Han var Medlem af den Sendefterd,

der Fredagen den 15. Juli 1870 Kl. 8 om
Aftenen bad Paven gore en iEndring i Formul-
eringen af den pavelige Ufejlbarhcd, og han
fremsatte nsestc DagOppositionens 0nsker skrift-

ligt for Pius IX. Han underskrev ogsaa den Foelles-

skrivelse af 17. Juli, i hvilken 56 Medlemmer
af Oppositionen meddelte Paven, at de ikke
kunde bringe det over deres Hjerte at stemme

Non placet i det offentlige Mode, men at de
vilde rejse hjem for Afstcmningen. AUerede
ved Hjemkomsten til Paris gjorde han dog i

en Tale til Paris's Pnesteskab (25. Juli 1870)
det forste Skridt til et Tilbagetog, og 2. Marts
1871, efter at ban ved Krigsforholdene i 5
Maaneder havde vieret afskaaret fra Forbindel-
sen med den evrige Verden, sendte han Pius
IX et Brev, i hvilket han uden Forbehold
(purement et simplement) erkherede sin Til-

slutning til de vatikanske Dekreter. Kommun-
arderne i Paris kastede (1871) ham og 5 andre
Gejstlige i Faeugsel som Kommunens Gisler,

og 24. Maj 1871 blev han og hans Lidelses-

foeller skudt. >Han har aftvsettet sine Fejl

ved sit Blod og ifert sig Martyrdragten<, skal

Pius IX have udraabt, da han modtog Bud-
skabet om Kommunens Ugerning. I Notre-Dame-
Kirkens Koromgang er der rejst ham et skeut
Mindesmerke i Marmor (J. A. Foulon, Hist,

de la vie et des oeuvres de Msgr. D., Paris

1889). Fr. N.
Darby, John Nelson, se Plymouth-Brodre.
Darbyister, se Plymouth-Brodre.
Darda, den samme som Dara (1 Kong. 4, 31).

Dare (Dure), Jurien (Jergen) van der, latin i-

seret Georgius Aportanus, 0st-Frieslands Re-
formator, blev opdragen hos Brodrene af Ftelles-

livet og var Rektor for Latinskolen i Zwoll, indtil

Grev Edzard I af 0st-Friesland, der billigede

Luthers Optrseden mod Afladen, kaldte D. til

Lserer for sine Bern. Under Grevens Viern
predikede han Ref. i Landet, og efter haarde
Kampe med de rom. Kat. og Gendobere som
Melchior Hoffmann dode han 1530. 1528 for-

fattede han en Bekendelse for 0st-Friesland,

der baerer stserkt Proeg af Zwinglianisme.
Dareios, Darius, i de oldpersiske Indskrifter

Darijavus o. lign., i Bibelen Darijavesh, Navn
paa Here oldpersiske Konger, af hvilke D. I,

Son af Hystaspes (Vishtaspa) er den be-

kendteste. D. har efterladt flere Indskrifter i

3 Sprog, alle med Kileskrift, ja i 4 Sprog, idet

nemlig paa et Mindesmaerke fra iEgypten en
sgyptisk Indskrift i Hieroglyfer kommer til.

De vigtigstc ere: hans Gravskrift ved Naksh-i-
Rustam og en historisk Beretning om Begiven-

hederne i hans ferste 6 Regeringsaar, indhugget
paa Klippen ved Behistun. I). var Konge
521—486, han harte til Akksemenidernes
Kongestamme, og han nsevner flere Konger
blandt sine Forfasdre. Men han maa voere

kommct paa Trouen ved Valg, da der vist var
luermere beslasgtede med Kambyses i Live,

bl. a. hans Fader Hystaspes. Herodots For-

teelling om Sammensvaergelsen mod den falske

Smerdes er sikkert meget udsmykket, men inde-

holder vistnok en god historisk Kerne. I sine

forste Regeringsaar maatte D. koempe med
yderst farlige Opror i nresten alle vigtige Pro-

vinscr, men han sejrede tilsidst allevegne. Om
hans Kampe med Hellenerne og Felttog mod
fjernere Folk finder man godc Oplysninger hos

Herodot og andre gamle Forfattere, ligcledes

om hans Fortjenestcr af Organisationen af det

vidtstrakte Rige og dets Bestyrelse. Ifelge

Esra 4, 24 genoptoges Arbejdet paa Templet
1 Jerusalem, der havde hvilet i flere Aar i dc
urolige Tider, i hans 2. Aar og fuldendtes i

hans 6. (Esra 6, 15) med kraftig Understottelse
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606 Dareios — Darwin.

fraKongensSide. Til bans 2.Aarhenhare Haggais

og Sakarjas ferste Profetier (Hag. 1, If. og 15f.;

2, 10 f.; Sak. 1, 7 f.), til hans 4. Aar Sak. 7, If.

I British Museum findes en Msengde private

Aktstykker i babylonsk Kileskrift, affattede i

Babylon og daterede efter hans Regeringsaar

(udg. af Strassmaier, Leipz. 1892—97). D. var

en ivrig Tilbeder af Auramasda (Ormuz), men
hans Religion havde en noget forskellig Form
fra den, vi kende fra Persernes hellige Beger,

den saakaldte Zendavesta, der ferst i en langt

senere Tid blev religies Lovbog for Perserriget.

— I Neh. 12, 22 omtales D. 1 1 (424—404) eller

D. Ill Kodomannos (335—330), der i Forbi-

gaaende nsevnes 1 Mak. 1, 1. — I Dan. 6,

1 f. og 11, 1 f. omtales en Hersker i Babylon,
Dareios Mederen; 9, 1 ntevnes ban som Son
af Ahasveros. Da vi have et samtidigt, uhel-

digvis kuu slet bevaret Aktstykke i babylonsk
Kileskrift, som fortseller om det babylonske
Riges sidste Dage, kunne vi med Bestemthed
afgare, at der ikke har vseret nogen selvstsendig

Konge D. i Babylon for Dareios I, og at For-

fattcren af Daniel, der forovrigt har haft en
Del gode Kilder til Raadighed, men neppe har
haft tilsvarende Kendskab til den almindelige

politiske Historie, har kaldt en Statholder i Ba-
bylon for > Konge< . Forovrigt synes der efter det

babylonske Riges Fald 530 virkelig i den forste

Tid at have vieret en af Kyros indsat persisk

Statholder i Babylon, men han bed ikke D.

Hans Navn var Gobryas (Gubaru). Han havde
ledet Felttoget imod Babylon, indtaget Byen
og styrtet Nabonedos (Nabu-nahid), saaledes at

det var hojst rimeligt, at Kyros lod ham styre

den nye Provins en Tidlang efter Landets Ind-

tagelse, men han var ikke Konge. Allc Akt-
stykker dateres efter Kyros's Regeringsaar, som
det fremgaar af Strassmaier's >Inschriften von
Cyrusc, Leipz. 1890. V. S.

Darejk, persisk Guldment, blev ferst preeget

af Darius Hystaspis (deraf Navnet), men brugtes

snart baade i Persien og omliggende Landc,
hvorfor den hyppigt nsevnes i senere Boger i

G. T. Vserdien var o. 18 Kr.

Dargun, Fltekke i Mecklenburg-Schwerin, V.

for Demmin ved Klostersee, siden 1851 forenet

med Landsbyen R6chnitz. D. var tidligere

Sffide for et Cistercienserkloster, der grund-
lagdes 1172 og flk sine forste Munke fra

Doberan og Esrom i Nordsjslland. Kloster-

kirken, der har Rester af en romansk Kirke i

Overgangsstil, blev siden udvidct og ombygget
i gotisk Stil. Om Prinsesse Augusta af D. se

Art. Bodskamp (S. 348).

Darkon, en af Salomos Slaver (Esra 2, 56;
Neh. 7, 58).

Darre, Hans Jergen, Biskop, blev fodt i

Khebu Pnestegaard 27. Sept. 1803. Efter i

nogle Aar at have virket som Leerer og Praest

blev han 1843 Provst i Nordre Dalenes Provsti,

hvorfra han tog Afsked 1848. 1 1849 ud-
nasvntes han til Biskop i Trondbjcm, hvilket

Embede han beholdt indtil 1860. D. 11. Marts
1874 i Miraflores i Spanieu. Han bar indlagt

sig adskillig Fortjeneste af Folkeskolevtesenet

i sit Stift. Hans Forfatterskab indsknenker
sig til et popuhert Skrift om Kong Sverre, samt
nogle relig. Smaadigtc. A. B.
Darwin, Charles Robert, var Sonneson af

den engelske Naturforsker og Digtcr Erasmus
D. Han er fodt i Shrewsbury 19. Febr. 1809,
studerede i Edinburgh og Cambridge. 22 Aar
gammel fulgte han som Naturforsker det engelske
Orlogsskib • Beagle paa dets Verdensomsejling
(C. D., >Rejse om Jorden<, overs, af E. C.

Hansen og A. Jorgensen, Kbhvn 1876). Det
var her, han lagde Grunden til sin senere
forbavsende Rigdom af lagttagelser. Nogle Aar
efter Hjemkomsteu kebte han Landgodset Down
ved Beckenham. Og her ofrede han nu hele
sin Tid til Studier og Eksperimenter i Natur-
videnskabens Tjeneste. D. horer til de Natur-
forskere, som have ovet den sterstc Indflydelse,

og det ikke blot inden sin egen Fagkreds, men
langt ud over denne i Aandsvidenskaberne og
den hele Kultur. Man kan med fuld Ret tale

om en Darwinsk Tidsalder. Af de Skrifter,

der for Almenheden utvivlsomt have faaet starst

Betydning, udkom On the origin of specie* by
means of natural selection 1859 (overs, paa
Dsk af J. P. Jacobsen, Kbhvn 1872) og The
descent of Man and selection in relation to Sex
1871 (overs, paa Dsk af J. P. Jacobsen, Kbhvn
1875). Han dode den 19. April 1882 og blev,

som Tegn paa den Berommelse, han havde
skaffet sit Fsedreland, bisat i Westminster
Abbedi (>C. D.s Liv og Breve med et Kapitel

Selvbiografi«, overs, paa Norsk af M. Soraas i

• Bibl. for de tusen hjem<).

Hvad der ssrlig giver D. hans Interesse for

den kr. Menighed, er hans Anskuelser om
Arternes Tilblivelse og Udvikling i Plante- og
Dyre-Verdenen, ved den Indflydelse nemlig, disse

Anskuelser have faaet paa den tcol. Opfattelse

af Skabelsen og Skabelsesberetningerne i 1. Mos.
Om Artcrne og deres Tilblivelse har der

inden Naturforskningen raadet 2 modsatte An-
skuelser. Den enc antog Arterne for faste og
uforanderlige: en Art, menteden, kunde aldrig

gaa over i den anden. Ydre Omstendigheder
eller Opdrtetning fra Menneskcnes Side kunde
nok afrendre (varicre) dem noget; men dels

havde disse Auendringcr ikke meget vide

Gnenser; dels, og dette var det vigtigste, naarde
ydre lndflydelser opherte, vendte Varieteterne

gennem ganske faa Slsegtled tilbage igen til den
oprindelige Artsform. Denne viste sig derved
at vjerc en fast Sterrelse, der laa uforanderligt

til Grund og satte temmelig snarvre Grienaer

for >Variabiliteten<. I Overensstemmelsc her-

med antog Tilhsengerne af denne Anskuelse
— forsaavidt de herom dannede sig nogen Me-
ning—, at alle Arter vare skabte af Gud umiddel-

bart saaledes, som de forekom 1 Naturen, hver
Art for sig, som den var. Og hcri fandt man
da fra teol. Side en Stadfiestelse af den
bibelske Skabelsesberetning. Derved fik denne
naturvidenskabelige Anskuelse (Hypotese som
den jo, videnskabelig bedemt, er) en Slags
teol. Sanktion og paa Grund af Sammen-
biandingeu af Religion og Teol., en relig.

Sanktion. Ister gjaldt dette Menneskets Skab-
else. En Hovedrepraescntant i 1. Halvdel af vort

Aarh. for denne naturvidenskabelige Opfattelse

af Arterne og deres Tilblivelse var den franske

Naturforsker Cuvier. Hos ham hang denne
Opfattelse utvivlsomt sammen med hans over-

ordentlig forljenstfulde Arbejde med Rekon-
struktioncn af de uddode Dvrearter.

Digitized byGoogle



Darwin. 607

Men ved Siden af denne Ansknelsc havde
der gjort sig gseldende en aldeles modsat.
Den ansaa aldeles ikkc Artsmserkerne forsaafaste

og uforanderlige, og heller ikke Variabilitets-

graenserne for saa trange; den mente tvtertimod

at kunne udlede den ene Art af den anden
ved successive, naturlige Overgange. Den navn-
kundigste Reprcesentant for denne Anskuelse,
ligeledes fra Begyndelsen af dette Aarh., er
den fr. Naturforsker de Lamarck raed sin

Transmatationsteori. Denne Ansknelse op-
tog D. og gennemforte den med nyt selv-

sttendigt Materialc. Ved D. bar den i de
seneste Aartier trsengt den anden aldeles i Bag-
grunden. D. antog, at alle Dyrefonner og Plante-

former vare at fere tilbage til nogle ganske faa

Stamformer. Disse oprindeligeStamformerhavde
i de lange TIders Lab udviklet sig efterbaanden
til den nuvjcrende uendelige Mangfoldighed af

Arter. Dels fandt han i Naturen ikke Artsgraens-

erne saa faste, dels viste Erfaringerne fra Dyre-
opdnettelsen og Plantekulturen det sammc.
En Dyreopdnctter og en Blomsterdyrker vidste,

hvorledes han skulde fremavle stadig nyc
Former: ved et Udvalg nemlig, der stadig ud-
nyttede Afiendringerne 1 en og samme Het-
ning. Og intet kunde nu vaere til Hinder for,

at disse A fiend ringer ogcdes, saa deraf tilsidst

fremkom en ny Art. Mellem Varieteter og
Arter er der blot en Gradsforskel, og den ene
Art er kun ved en relativ og flydende Gnensc
skilt fra den anden. Paa denne Maade er, i

de lange Verdenstiders Leb, hele den nuvaerende
uendelige Mangfoldighed af Plante- og Dyre-
fonner fremstaaet, som vi nu inddele i Arter,

Slregter, Familicr, Ordener og Klasser. Der
er ingen Sprang, men jsevne Overgange fra den
ene Form til den anden. Og dette gsldcr den
hele Verden af levende Vscsener lige fra den
ferste Jordperiode og ned til vor Tid. 1 Na-
turen er der jo imidlertid ingen Opdnctter,
der forfolger et bestemt Maal. Men der ud-
retter >Kampen for Tilva?relsen< (hidfert ved
Overbefolkning, ved for stark Formerelsc eller

for knap Fade, eller overhovedet ved alt det,

som udefra truer Individets eller Artens Eksi-
stens), hvad Opdnetteren nu udretter. Og da
Naturens Krtefter ere langt mere omfattende og
have en ganske anden lang Tid til sin Raadig-
hed, saa kan den ogsaa frembringe Forandringer
i en Udstnekning, som ingen Kunst kan. Dette
gaelder hele Linien lige ned til Mennesket.
Som den ene Dyreart har udviklet sig ganske
unuerkeligt af den anden, saa har ogsaa Men-
nesket ligesaa unuerkeligt udviklet sig af
Dyret, sandsynligst af en Abeart. Arvellghed
og Aftenderlighed, >Variabilitet<, er den indre
drivende Kraft, Kampen for Tilvserelsen eller

Indvirkningen af de ydre Forhold er det ud-
vortes formende og styrende. Og under disse

Krefters tilfsetdige Spil er alt det levende,
Planter, Dyr og Menneske, efterhaanden blevet,

hvad det nu er. — Disse Anskuelser om det
levendes Udvikling havde hos D. uddannet sig

under det Indtryk, han havde faaet ved at

iagttage Kendsgerningerne i Naturen, og de
bleve, efterhaanden som han fremstillede dem
i sine Skrifter, stottede ved et ovemeldendc
rigt og i mange Henseender nyt Iagttagelses-

materiale.

Efter som disse Anskuelser gik over ogsaa
til andre og fik Tid til at drage alle sine Folge-

slutninger, viste det sig, at de indeholdt en
he! sammentuengendc Verdensopfattelse, Filo-

sofl, den saakaldte > Evolution' (se d. Art.).

Og denne Filosofi kom paa Here Punkter i

Strid med det overleverede. Det er dette, at

•Darwi nismen< er bleven en > Filosofi «, som
forklarer dens uhyre Udbredelse langt udover
Naturforskningens Fagomraader, det er det,

som forklarer, at den har fundct Modstand fra

Kredse, der ellcrs ikke blandc sig i Natur-
forskningen.

I Teol. evede den forst sin Indflydelse ved
Spergsmaalet om Skabelsesberetningen. Havde
Darwinismen Ret, da kunde Gud altsaa ikke
have skabt Verden paa den Maade, man mente,
at Biblen fortalte; Gud kunde blot have
skabt de faa Grundformer, Resten havde ud-
viklet sig af sig selv. Isoer var det Menneskets
Skabelse, man efter D.s Teori fandt uforenelig

med Fremstillingen i Biblen. Biblen lader

Gud umiddelbart skabe Mennesket, og ikke,

som D. antagcr, gennem umserkeligc Overgange
lidt efter lidt udvikle sig af Dyreverdenen. —
Hvad dette Punkt angaar, har det imidlertid vist

sig, at Modsaetningcn mellem Darwinismen og
Bibeltrocu homger paa det nojeste sammen
med en bestemt teol. Hypotese om Skab-
elsesberetningen, som endnu for nogle Aartier

siden var ganske almindelig: den nemlig, at

Biblen fortalte ganske som en Naturforsker

vilde have gjort det, hvorledes Gud skabte
Verden. Ser man derimod i Biblens Skabelses-

beretning blot den aandelig-religiose Sammen

-

hieng og Hensigt med Skabningens enkelte

Dele, saa forstaar man tillige, at den intetsom-

helst faststetter om den naturhistoriske Maade,
hvorpaa den enkelte Art er fremgaaet af Guds
Haand, ikke engang Mennesket. Og den ene
naturhistoriske Hypotese kan vtere ligesaa

rigtig som den ganske modsatte — for Biblens

Skyld.
Anderledes stiller Sagen sig for et andet

Punkt, hvor Darwinismen ligeledes er kommet
i Strid med den overleverede Teol. D. har
villet forklare den hele Tilblivelse og den hele

Udvikling ved mekanisk virkende Knefter
alene, altsaa hvad vi kalde ved Tilfteldets

Magt, og derfor er der heller ikke noget egentligt

Maal for det hele. Darwinismen har vist en af-

gjort Forkierlighed for at udelukke Plan og
Hensigt ved den hele Verdcnsforklaring. Det
nsegtes ikke, at der i det, som nu bestaar, er

et belt System af Hensigtsmtessigheder. Men
det er alt kommet ud som et utilsigtet Resul-

tat; det er ikke paa Forhaand planlagt og be-

vidst tilsigtet af en Verdensstyrer. Men her-

med kommer Darwinismen i afgjort Strid, ogdet
med et afgorende Hovedpnnkt ikke blot i en
Teol., men i selve den kr., ja i al religies

Verdensanskuelse. Den kr. Tro fastholder, at

Gud har skabt Verden og styrer den og leder

den efter bestemt Plan og Hensigt til et lige-

saa bestemt Maal. En Verdensforklaring, som
udelukker Plan og Hensigt og Maal, kommer
praktisk til at udelukke selve Gud. Og det

lader sig ikke forlige med hverken Religion

og tilsidst ej heller med Moral. Denne Side

ved Darwinismen har da ogsaa vist sig som den
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svageste og mest omstridte. Imidlertid maa
det uetop om denne Side siges, at Darwinismens
Vserd slet ikke staar eller falder med den.
Det tar maaske meget vel vscre saa, at en
mekanisk Forklaring er tilstrsekkelig ved mange
af Naturens Fienomener, sete i sin isolerede

Enkelhed, livor man hidtil sogte en Indgriben
af Plan og Hensigt. At faa disse Regioner
undersogt, har sit Vserd. Og det sker i Viden-
skaben altid paa den Maade, at en ny Hypo-
tese (saaledes her Darwinismen) forkaster den
gamlc Forklaring og forsoger sig i Stedet med
sin nyc modsattc. Dette er bare tjenligt.

Kanske paa denne Maade baade den mekaniske
Forklaring og Forklaringcn af Plan og Hensigt
faar Ret, idet det mekaniske viscr sig som
Midler for den overste Styrers Plan og Hen-
sigt. Og da beholder Darwinismen, trods sit Fejl-

syn i det store, dog sit Va-rd som den viden-
skabelige Hypotese, der har udfert denne
Gerning.

1 det hele er om Darwinismens Anskuelser at

sige, at de, som alt i Videnskaben, vistnok
naermest ere Hypoteser, men de ere Hypoteser
af stort Vaerd, isar ved det indtraengende og
omfattende Arbejde, som de selv ere fremgaaede
af og atter have fremkaldt baade hos Venncr
og Modstandere. De have i ustedvanlig hej

Grad bcriget vor Indsigt i Naturens Liv og
Love, noget, hvorfor ogsaa Menighed og Kirkc
har Grand tilat folesifi taknemlig. Darwinismens
Modsictning til Kristentroen er ikke af indre
Art Dens Tilbojelighed til at se bort fra Plan
og Hensigt er blot den videnskabelige Hypo-
teses naturlige Forseg paa, hvor langt den
kan reekke. Naar dens Gnenser ved fortsatte

Granskninger ere naaet, vil Modsaetningen vist-

nok, som vi antydede oplosc sig i en dybere
Harmon i. Og Striden om Forholdet til Biblens
Skabelsesberetning vil vise sig uden nogensora-

helst Bctydning, det vaere sig for Biblens Vserd,

det voere sig for den kr. Tro i det hele. En
rensende og befordrende Indflydelse ogsaa paa
vor Teol. skal ikke frakendes den. Se Art.

Romanes, G. J. F. P.

Dass, Petter, norsk Frnest og Digter, er fodt

1647. Hans Fader, Skothenderen Peter D.

(Don-Das), forlod sit Faedreland omkring 1630,

nedsatte sig forst i Bergen og boede siden, efter

at ban 1646 var bleven gift med en Foged-
datter fra Nordland, paa Nord-Herra i Helge-
land. Her blev Sennen P. fodt. Faderen dode,
da P. D. nseppe var 7 Aar gammel, og Moderen,
som sad igen med 5 Born, var uden Evne til

selv at forsorge dem, men niaatte sende dem
til SUegtninge og Venner. D. kom til sin Mo-
ster, Anna Falch, som var gift med Spr. til

Ntere, Nils Mikkelsen Arctandcr. Her forblev

han o. 6 Aar og modtog af sin Onkel Under-
visning sammen — som det synes — med en
anden Helgclaender, den senere bekendte Hof-
praedikant P. Jespersen. 1660 blev D. sat i Ber-
gens Skole, hvor han sled sin Tid blandt andre
fattige Skolebern til 1665. Han blev indskreven
som Student ved Kbhvns Universitet 1 Juli 1666,
men maatte, paa Grund af Fattigdom, forlade
det efter 2 Aars Forleb. Vendt tilbage til Helge-
land, blev han forst Huslserer i Vefsen hos Spr.

Wirthmand, med hvis Steddatter Margrete han
senere blev gift. 22. Jan. 1672 udmevntes

ban til pers. Kap. hos res. Kap. Henrik Dinclow
i Naesne. Indtaegterne var meget smaa, og da
han nu ogsaa stiftede Familie, maatte bans
Kaar blive trange nok. >Mit Embeds Ind-
komster var aldrig saa god, at jeg kunde kobe
en Sko til min Fod og Hoser at skjule min'
Hsele<, siger han selv. Bedre Dage oprandt
for ham, da han 1681 blev Dinclows Efter-

mand og 18. Maj 1689 udntevntes til Spr.
til det store Alstahaug, hvor han dede 1708.

Hans godc Kraefter blev temmelig tidlig knack-
kede, antagelig ved de mange besvaerlige og
farefulde Sorcjser, som bans Embedsgerning
med forte. Allerede 1700 klager ban over Af-
kraeftelse og svigtende Syn; men i de sidste »>

Aar af hans Levetid var det dog isaer Sten-
smerter, som pinte ham og omsider blev hans
Bane. — P. D. var utvivlsomt en dygtig og
samvittighedsfuld Praest. Men hvad der isaer

har bevaret hans Minde, er de Digterva?rker,

han har efterladt sig. Foruden en Maengdc
Viser, snart af verdslig og snart af gudelig Art.

udkom efter hans Dod felgende poetiske Skrifter

:

>Aandelig Tidsfordriv eller bibelske Visebog<

(1711), •Luthers lille Katekismus, forfattet i

bekvemme Sange< (1714), >Evangelier, saug-
vis« (1723), >Trende bibelske Beger< (1723;.

•Nordlands Trompet< (1739). I Digtcrens Leve-
tid udbredtes hans Arbejder gennem talrigc

Afskrifter, og da de efter hans Ded udkom i

Trykken, vandt de navnlig hos den norske on
danske Almue stor Indgang. Efter at Prof.

Welhaven bavde gjort opmaerksom paa Digte-

ren fra Alstahaug, og Rektor Erichsen med
Omhu har besorget en L'dgavc af hans samlcdi-

Skrifter, er det bleven almindelig crkendt, at
P. D. var en rigt begavet Digter baade som
sit Folks og sin K.s Sanger. 7 af hans Katc-
kismus-Sange ere, lempede til kirkl. Brug. op-
tagne i Landstads Kirke-Psalmcbog. J. Af. S.

Dassan (Dassooius), Nikola], f. 1639 i Ham-
burg, studerede Teol. i Giessen og blev teol.

Prof, og Hovedpnest i Greifswald. D. 1709.
Kaettcrhistorien var hans sierlige Omraadc.
Dassel, Rainald fra, se Rainald.

Dassi, Giovanni Battista, ital. Jesuit, blev
fodt 21. Nov. 1789 i Venezia og studerede i

Padova. 22. Okt. 1810 gik han i Padova hid
i Loyolas Orden og blev Rektor for fl. ital.

Jesuiter-Kollegier, bl. a. ogsaa en Tidlang for

Collegium Romanian. 1832 blev han Provin-
sial for den rom. Jesuiter-Provins. 1837 tog
han Bolig i Torino, 1842 overtog han Ledelscn

af Propagandaen i Rom. Han dode 13. Maj
1844 i Napoli.

Datan, Rubeniten Eliabs Son, gjorde sammen
med sin Broder Abiram Opror mod Mosc (4

Mos. 16 sml. 5 Mos. 11, 6), hvorfor de bleve op-
slugte af Jorden.

Datarien (dataria apostolica) er Navnct paa
det pavelige Naadessekretariat. Til det henvisev
med enkelte Undtagelscr, alle rescrverede Dis-

pensationer og Beneficialsager, og naar disse

ere afgjorte, udfaerdiges de i den saedvanligc

Form og forsynes med Dato (deraf Navnct;
datare o: datere). I Spidsen for dette Naades-
sekretariat staar en Kardinal, der kalde.%

Pro-Datario, med en Sotto-Datario ved Siden.
Denne >Under-Datar< modtager de indkomne
Bonskriftcr og giver paa Randcnc af disse en
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kort Angivelse af dercs Indhold, for ban over-

giver dem til Prodataren. De Ansagninger,
der dreje sig om de ved Dedsfald ledigblevne

Beneflcier, overgives til en sserlig Prefetto dell'

Officio per obitum, som bar en Koadjutor ved
sin Side. En Prefetto del concession tager sig

af de mindre Sager, som Prodataren kan af-

gore paa egen Haand, uden at forekegge dem
for Paven. Desuden Andes der i D. en bel

Raekke Medhjtelpere (Officialer, Revisorer, Scrip-

torer osv.) med forskellige Hverv. Naar Paven
billiger de Ansagninger, der forelsegges ham,
skriver nan paa dem : fiat, ut petitur eller fiat,

stundum placet motu proprio et ex certa tcientia,

og det forste Bogstav i sit Debenavn. Afgifterne

for Udfterdigelserne fra D. tilfalde, efter et Fra-
drag til D. selv, de fattige og uddeles af en
Amminutratore generate delte Componende.
Datema, Ftcstning i Gilead, der spillede en

vigtig Rolle paa Jndas Makkabaeers Tid. Be-
liggenheden kan ikke nsermere bestemmes (1

Mak. 5).

Daten, Pieter (Petrus Dathenus), f. 1531

eller 32 i Kassel 1 det nuv. fr. Dept da Nord
ved Hazebrouck, blev Karmeliter i Ypern; men
efter at nan var bieven grebet af Ref., forlod han
sit Kloster og forkyndte den nye Lsere i det vestl.

Plandern. Da han maatte flygte, gik han til

England, hvor Th. Cranmer gjorde ham til

Priest, men 1555 maatte han forlade England.

Derpaa var han en Tidlang Praest for den
flamske Flygtningemenighed i Frankfurt am
Main, og i denne Stilling havde han heftige

Kampe med Joachim Westphal i Hamburg, der
var en bitter Modstander af alle Reformerte.

Da Magistraten i Frankfurt 1561 beravede
Nederhenderne i Byen fri Religionsavel.se,

flygtede D. i Spidsen for 60 ref. Familier til

Kurfyrst Frederik HI af Pfalz, som lod disse

Flygtninger bo 1 Klostret Gross-Frankeuthal,

der hurtig blev Midtpunkt for en blomstrende
Industri. D. blev siden Hofpraest hos Frede-

rik HI og udforte mange vigtige polit. og kirkl.

Hverv. 1566 oversatte han Heidelberger-Kate-

kismen paa Hollandsk og reviderede Guy de
Bres's Bekendelse (se S. 386), der siden blev

godkendt af Nederhenderne. Stent Betydn. fik

dog bans hollandske Bearbejdelse af Clement
Marot's Overs, af det gl. T.s Psbog, der var i

kirkl. Brug i Holland indtil 1773. 1566 vendte
P. D. tilbage til Holland, og da han atter maatte
flygte derfra, opholdt han sig forskl. Steder i

Udlandet. 1571 tog han Del i Frankenthaler-
Religionssamtalen med Gendeberne, og 1577
var han paa Konventet i Frankfurt. 1578 rejste

han til Gand, hvor han aabent udtalte sin Mis-
fornajelse med Vilhelm af Oranjens Politik.

Han fandt det derfor rettest at forlade Neder-
landene og en Tidlang sage Tilflugt i Pfalz, og da
han kom tilbage til sit Fsedreland, sad han 8 Uger
i Faengsel. Efter Frigivelsen flakkede han om
i Udlandet; en Tid boede han i Husum. 16.

Febr. 1590 dode han i Elbing. I den sidste

Del af sit Liv tjente han Bredet som Liege.

Hans Skrift: >Eene christelijke samenspreking
nit Gods woord< er paany udgivet af Prof.

Doedes (Utrecht 1884).

Dathe, Johann August, protest. Teolog, f. 1731

i Weissenfels, d. 1791 i Leipzig som Prof, i

Hebraisk, udgav 1773—89 en ny lat. Overs.

Kirke-Leksikon for Xorden. I.

af hele det gl. T. 1776 omarbejdede han Glass's

Phllologla sacra; 1778 udgav han Brian Wal-
tons Fortaier til Londoner-Polyglotten. Hans
Smaaskrifter (Opuscula ad crisin et interpreta-

tionem V. T. pertinentia) bleve efter hans Ded
(1796) udgivne af Rosenmuller.

Daub, Carl, f. 1765, indtageren fremragende
Plads blandt de fllos.-systemat. Teologer 1 19.

Aarh.s forste Halvdel. Under fattige Kaar
gennemgik han en elementaer filos. Uddannelse,
forst i sit Fedehjem i Kassel, siden i Marburg,
hvorfra ban, efter at have tjent sine Sporer
som filos. og teol. Docent, 1791 blev kaldet

til en teol. Professur 1 Heidelberg, som han
bekhedte til sin Dad. Man har med Urette

beskyidt Daub for en dilettantmaesslg Ustadig-

hed i hans Grundopfattelse, en Anklage, mod
hvilken han burde have vaeret beskyttet baade
ved sin Karakters stedeligc Alvor og ved sin

energiske Strenghed som Forskeren, for bvem
de i hans Udvikling og under hans Arbejdstid

faldende store videnskabelige Tidehverv bievc

ligc saa mange personlige, grundige Gennem-
levelser. Fra sit oprindelige, kantiske Stand-

punkt med Adskillelsen mellem det statutar-

iske i Religionen og det blot fornuftmaessigc,

der udelukker Undcret, banede D. sig Vej

til en Krdm.s-Opfattelse, som opsagde Forbun-
det med Kriticismen for at slutte et nyt, forst

med den schellingske Identitetsfllosofl og senere

med Hegels Panlogisme.
Medens D. paa det forste af disse to Stand-

punkter haevder Teol.s selvstamdige Ret, bc-

grtenser han paa det andet den teol. Substans,

den historiske Krdm. selv til en timelig,

symboliserende Form for Spekulationens evigc

Tankeindhold, og Dogmatiken bliver ham saa-

ledes et dobbelt, baade et lavere, et Reflek-

sionsarbejde over de enkeltc Trossaetningers

Lsereindhold, og et hejere, den filos.-teol.

Spekulation over disses Betydning som trans-

scendente Aabenbarelser af Guds immancnte
Vaesen. Heraf folger, at D. til Trods for

sit Krav paa en ren Teol., begrebsmaessig set

tillige Filos.s Blomst, dog paa sine Erkendel-
sesveje ingenlunde kan frikendes for en uklar
Sammenblanding af Filos. og Teol., eller be-

stemtere, af Spekulation og Historie, som viser

tilbage til Schelling (selvfelgelig den tidligere).

Denne schellingske Indflydelse paa D.s Teol.

i dens Almindelighed kommer dog maaske i

Saerdeleshed frem i Enkeltheder, for at nsevne

et bestemt Punkt, i D.s Forsoningslaere, der er

mere af metafysisk end af etisk Art, eller som
F. C. Baur har udtrykt det : der er hos D. ikke

saa meget Tale om Menneskets, som om Ver-
dens Forsoning med Gud. Den for enhver
virkelig Forsoningslaere til Grund liggende

Negativitet, Begrebet af det Onde, fattedes

D. fra Begyndelsen, men det htevede sig senere

frem i hans dogmat. Bevidsthed og kom til

Orde i hans beramteste Skrift: >Judas Ischa-

riotes< med Haevdelse af en person] ig Djsevcl,

Kristi Modbillede, Guds og Menneskenes Fjende.

Det er antageligt, at ogsaa D.s Satanologi var
befrugtet af det ved Sch.s Afhandling >0ber
die Freiheit< betegnede Erkendelsesfremskridt

i Retn. af det Ondes Problem.
D.s Overgang fra Schelling til Hegel, for-

beredt gennem hans Stadium af dennes »Pha-

39
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nomenologie des Geistes«, havdc sin hist. Op-
rindelse fra Hegels Kaldelse til Heidelberg

1816, men blev ikke til nogen frugtbar Udvik-
ling for D.s Teol., om end den nu i Hegel
kulminerede Spekulations Indgriben i bans
dogmat. Erkendelsesveje skaffede hans Vrerk

:

»Die dogmatische Theologie jetziger Zeit< (1833)
Hredersnavnene: >eine Phanomenologie der
Dogmatik< (Rosenkranz) og >den mest stor-

artede Kritik af al kidtil kendt dogmatisk Teol.<

(Marheineke). Skriftets indre Uklarhed og dets

abstruse Form vanskeliggore det for den ssed-

vanlige Laser ; endog Martensen, som satte D.

saa hojt, at han betragtede ham som den
spekulat. Teol.s Fader, >af hvem vi ventede
alle Problemers Lesning<, betegner i sit >Lev-

net< det gigantiske Vocrk som udnucrket ved
>en selv i Tyskland ukendt Dunkelhed og
Ufordragelighed, hvorfor det saa godt som
ikke er lest i selve Tyskland «. Her modtes
M. med D. Fr. Strausz, som i sine 1895 ud-
komne Breve udraaber: >Men at hese D.

!

Den vanskeligste Lekture, der er faldet for

mig, men bctydningsfuld og nok den Umage
vserd at sammenstilles med Schlciermachen.
Uet er dette, som Strausz har gjort i sin Af-

handling i Hall. Jahrbucher: D. und Schl.

(i Charakteristiken und Kritiken, Leipz. 1839),

hvori han bestemmer disse to som den nyere
Teol.s Poler: Substantialitet og Subjektivitet.

Arbejdsom, trofast, raid af Kxrlighed til den
studerende Ungdom, som D. endnu var i sine

gamle Dage, onskede han, at der ingen Uni-
versitetsferiergaves; han vilde heist de docendo
paa Katedret. Saaledes skete det omtrent.
Efter at han 19. Nov. 1836 havde sluttet en
antropologisk Forelaesning med deOrd: » Livet

er ikke det hojeste Code, men det hojeste

Onde er Skyld«, blev han ramt af et Slagtil-

faelde og baaret nassten doende til sit Hjem.
Hans >Philosophische u. theologische Vor-
lesungen< ere samlede af Marheineke og Dit-

tenberger; sterlig ber desuden udlueves: fra

den kantiske Periode >Lehrbuch der Kateche-

tik< ; fra den schelling-hegelske forskl. Afhand-
linger i >Heidelberger Studien<, som han
efter 1805 udgav sammen med Creuzer, og
>Theologumcna< 1806 (Rosenkranz, Erinne-
rungen an D., Berlin 1837). F. V. A.

Daugaard. 1) Jacob Bragger D., Biskop,
f. 17. Sept. 1796 i Randers, hvor Faderen var
Toldbetjent. Under en stor Del af sin Stu-

dentertid havde D. et ksrligt Hjem hos Histori-

keren, Prof. L. Engelstoft, hvis Adoptivsen, den
senere Biskop C. J. E., han forheredte til Ar-

tiura. Her vaktes hans Sans for hist Gransk-
ning, og, efter at han 1822 var bleven Adjunkt
ved Sore Skole (teol. Kand. var han alt bleven
Aaret forud), erhvervede han sig Videnskaber-
nes Selskabs Guldmedalje for Besvarelsen af
Prisopgaven : >at levere en fuldsUendig og nej-

agtig Fortegnelse over alle Klostre i Danmark
fra Krdm.s Indforelse i dette Rige indtil Ref.,

oplyst ved Hovedbegivenhederne i deres Hi-
storic*. 1830 udgav han Skriftet i noget ud-
videt Skikkelse under Titlen: >Om de danske
Klostre i Middelalderen<, et for sin Tid dygtigt

Arbejdc. D. pnesteviedes 1827, kaldtes 1845 til

Spr. ved Domkirken i Ribe og Stiftsprovst og
beskikkedes 1850 til Biskop over Ribe Stift, et

Embede, han regtede med Mildhed og Dygtig-

hed indtil sin Dad 5. Jan. 1867 (C. Daugaard,
Biskop D., en Mindebog 1—11, Kbhvn 1896). —
2) Christine Margaretba D., Datter af oven-
naevnte Biskop J. B. D., blev fedt 30. Jan.
1831 1 Thorstrup Pnestcgaard ved Varde.
Efter Faderens Dod flyttede hun tillige med
Moderen til Kbhvn, men tog i 1885, 3 Aar
efter denncs Dod, atter Ophold i Ribe. Sterlig

Fr. Paludan Miiller har baft Indflydelse paa
hendes Digterpersonlighed. Under Forfatter-

mserket >Erica< har hun bl. a. udgivet Digt-

samlingen >Lyngblomster< (1856) og >Danmarks
Fadervor< (1864), under eget Navn >Salmer for
Julen, dens For- og Efterfest< (I—II, 1861

—

64), •Aandelige Digte< (1865), .Biskop Dau-
gaard' (1867) og en forkortet Overssettelse af
Tassos >I)et befriede Jerusalem' (1884). 1896
har hun rejst sin Fader et smukt og vel for-

tjent Minde ved Udgivelsen af den ovenfor
naevnte » Mindebog < om hans Liv og Virk-
somhed. K. T.

Daumer, Georg Friedrich, tysk Teolog, f.

i Nurnberg 1800, blev i Skoletiden paavirket
af Hegel, senere ved Universitetet i Erlangen
af Kanne og Schubert, tilsidst af Schelling.

1820—30 var han Lserer i Nurnberg, men hans
stigende Fjendskab mod Krdm. voldte ham saa
mange Vanskeligheder, at han trak sig tilbage

fra Skolegerningen og tog Bolig, ferst i Frank-
furt am Main, senere i Kronthal i Taunus, for
at leve helt for Studierne og for »Hoevn over
Samfundet*. Han oversatte den persiske Digter
Hafis's Digte og skrev et Vterk om de gl. He-
bneeres lid- og Molokdyrkelse (1842), i hvilket
han sogte at vise, at Jahve og Molok var den
samme Gud, og at Hebraeerne ofrede Msker.
Endnu radikalere er hans >Geheimnisse des
christl. Alterthums. (I—II, 1847), i hvilket han
skildrede Krdm. som en Genoplivelse af det
>reldgl. kannibalske Barbari<. Deri kommer
han med den vanvittige Paastand, at der ved
Nadveren Skiertorsdag Aften blev ofret og spist

et Barn; derfor var det, at >den eedle og
dydige Judasc gik bort og meldte Sagen for
Ovrigbeden. D.s relig. Radikallsme, der
gjorde ham endnu mere ensom, blev lidt efter

lidt aflest af Sympati for Romerk., og 1858
gik han i Mainz over til denne i den Over-
bevisning, at han ved dette Skridt fulgte Ma-
donnas Indbydcl.se (>Maria lud mich zu ihrem
Feste ein! Welche Ehre! welches GluckU).
Efter at have gjort Rede for sin Overgang i

Skriftet >Meine Konversion « (1859) kastede han
sig over Mystiken, Magien og DsemonologJen
og skrev (tildels under Psevdonymerne >Dr.
Amadeus Ottokar< og >Eusebius Emmeran')
forskl. storre og mindre Skrifter, som faa lnste.

1828—29 havde han givet det mierkelige Hitte-
barn, Kaspar Hauser, Plads i sit Hus, og om
hans Liv udgav han (Regensb. 1873) en Bog,
der vakte en Del Opsigt Han dede 14. Dec.
1875.

Daut, Johann Maximilian, tysk Svrermer,

f. o. 1680 i Niederrhoden, var oprindelig Sko-
magersvend i Frankfurt am Main. 1710 udgav
han >im Auftrag Gottes< Skriftet >Die helle

Donner-Posaune von den bevorstehenden Ge-
ricbten Gottes ttber das rdm. Reich <, der vars-

lede Frankfurt, det tyske Rige og navnlig
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ogsaa Sverig, alle Ulykker. 1711 udkom hans
>G6ttl. Betrachtungen fiber die Heuchler-Chrl-
sten and scheinhetllgen Pietisten<, derere fulde

af en nsund Mystik og Kiliasme. Isair i Egnen
om Ulm vakte han Rare, og selv i England havde
han Tilhsengere. Men Byerne lukkede deres
Porte for ham, og Teologerne skrev imod ham.
Midt i Trediverne skal han have ttlbagekaldt

sine Vildfarelser, efter Sigende under Paavirk-
ning af Prof. Joh. Frick i Ulm, der skal have
forsonet ham med Lntherdommen og den
snnde Ltere.

Davia, Giovanni Antonio, rom. Kardinal,

f. 1660 i Bologna, blev 1682 en af Bolognas
praside* og holdt i sit Hus lerde Forsamlinger,
der Carte til Dannelsen af Institution tcitntia-

rum et artium bonarum. Efter at have mod-
taget Prsestevielse kom han 1696 som Nuntius
til Polen, hvor han virkede for Kurfyrst Au-
gust H's Valg til polsk Konge. 1699 gik han
med August til Dresden som den ferste Nun-
tius ved det sachsiske Hof efter Kef.s Ind-
ferelse. 1705 blev han Biskop af Rimini, 1712
Kardinal, 1715 Legat i Urbino, 1718 Legat i

Ravenna. 1730 nedlagde han sine Embeder,
og 1740 dede han i Rom.

David, Israels anden Konge, hvis Regering
efter overleveret Beregning falder i Aarene
1055—15 f. Kr., rettere vel 40—50 Aar senere.— Vore Kilder til D.s Historie ere, foruden
spredte Meddelelser i G. T. (derunder visse

Psalmeoverskrifter, f. E. Ps. 7, 1), 1 Sam. 16 —
I Kong. 2, samt 1 Kren. 11—29. Af 1 Kren.
II f., der omhandler D. som Enekonge, ere

Kap. 11; 13—14; 17—21 i alt vassentligt Gen-
tagelse af 2 Sam. 5—8; 10; 12, 26—31; 21,

18—22; 23, 8 — 24,25, medens Kap. 1'2; 15—
16; 22—29 bringe Meddelelser — overvejende
omhandlende D.s Kultusforanstaltninger —
hvoraf nesten intet findes i Sam. Stoffet i

Sam. hidrorer fra forskellige Kilder, der dels

fortssette hinanden, dels gaa jtevnsides, sua at

der ved deres nuvsrende Sammcnarbejdelse
fremkommer Dobbeltberetninger, ogsaa hist og
her Uoverensstemmelser, hvortil en Fremstil-

ling af D.s Historie vil have at tage Hensyn.
Den Kildesondring, hvorpaa nedenstaaende
Fremstilling hviler (se hertil navnlig Budde, Die
Bucher Richter und Samuel, 1890, og Kittel,

Gesch. der Hebraer II, 1892), er felgende: En
Kilde (J), der har indeholdt Sauls og Davids
Historie, begynder Fremstillingen af D. med
1 Sam. 16, 14 og kan forfelges indtil det Tids-
punkt, da D. som Enekonge har besejret Fill-

sterne 2 Sam. 5, 25. En anden Kilde (//), der
bar omhandlet Samuel og Saul som Hoved-
personerne, begynder for D.s Vedkomroende
1 Sam. 17, 1 og kan forfelges til 1 Sam. 26
incl. En tredje Kilde omhandler David som
Enekonge, fortsetter i det hele og store /

(betragtes af Budde som samme Kilde) og om-
fatter 2 Sam. 5 (delvis); 6; 7 (i hvert Fald efter

dets Grundlag); 9—20; 1 Kong. 1—2. — Flere

mindre Stykker er der, hvis Oprindelse er

dunkel, navnlig 1 Sam. 16,1—13; 19,18—24;
21, 11—16; 2 Sam. 8; 21—24, hvilket sidste

Stykke som Tillteg til D.s Historie bringer
Stof fra forskellige Tidspunkter i D.s Liv og
af forskellige Kilder, delvis muligvis fra /.

David indtil Sauls Ded. Hans Shegt

meddeles 1 Kren. 2, 10—15 og Rut 4, 18—22.
Om hans ferste Mode med Saul harmoncre
vore to Kilder kun delvis. Ifelge / (1 Sam.
16, 14—23) bliver Betlehemiten Isajs Sen D.,

en smuk og veltalende Mand, evet Kriger,

kyndig i Strengespil, hentet til Saul for at
opmuntre denne, som, forladtafJahvehsAand,
plages af Tungsind ; D. vinder Kongens Gunst
og bliver hans Vaabendrager. Ifelge // (1 Sam.
17) er D. endnu ukendt for Saul, da han, en
ung Hyrde, uevet i Vaabenbrug, under Filister-

krigen kommer til Lejren med Levnetsmidler
til sine seldre Brodre og der ved Henvisning
til, at Herren tidligere har hjulpet ham i Kamp
med Lave og Bjern, opnaar Sauls Tilladelse til

at gaa i Tvekamp med Hempen Goliat, hvem
han fselder med et Slyngekast. — Her maa
Sejren over Goliat, sagtens ved Forveksling
med en af Davids Heltegerninger, fejlagtigt

vsre tillagt D., da 2 Sam. 21, 19, overfor
hvilket Sted 1 Kren. 20, 5 nacppe kan komme
i Betragtning, nsevner Betlehemiten Elkanan
som Goliats Banemand. — Dcrefter berette

(1 Sam. 18—20) begge Kilder om D.s voksende
Beremmelse som Kriger, hans Yndest i Folket,
hans Venskabspagt med Sauls Sen Jonatan og
hans iEgteskab med Sauls Datter Mikal, ifelge

//, efter at Saul havde brudt sit Lefte om at

give D. sin Datter Merab til Hustru; men
tillige om, hvorledes under alt dette Sauls Skin-
syge vsekkes og vokser, saa at han, ifelge //

efterat Jonatan midlertidig har tilvejebragt en
Udsoning, engang, medens David spiller for

ham, under Beherskelse af sin onde Aand,
seger at dnebe David ved et Spydkast (1 Sam.
18, 11; 19, 10), hvorefter David flygter, ifelge

/ yderligere advaret af Jonatan ved et aftalt

Tegn (1 Sam. 20), ifelge II hjulpet paa Flugt
af Mikal (1 Sam. 19, 11 f.). Videre berette nu
begge Kilderne om Davids OmQakken. Han
kommer til Nob, hvor han under Foregivende
af at vrere sendt af Saul i et hemmeligt iErinde
formaar Prsesten Akimelek til at give ham
Skuebredene og Goliats Svaerd, hvilket for-

anlediger Sauls Blodbad paa Prtesteme i Nob,
af hvilke kun en enkelt, Abjatar, undslipper
og flygter til David, hos hvem vi omtrent
samtidig tneffe ogsaa Profeten Gad (1 Sam.
21—22. //). Under sin OmQakken i Juda, hvor
efterhaanden en Skare Mamd samler sig om
ham som deres Hevding, har han (1 Sam. 23,
1—13. /) Lejlighed Ul at hjslpe Indbyggerne i

Keila mod Filisterne, men advaret ved Urim
og Tummim, bctjent af Abjatar, forlader han,
overfor Sauls truende Forfelgelse, Byen og
drager ud i Judas 0rken, hvorpaa Saul, der
af Indbyggerne i Zif har faaet Underretning
om D.s Opholdssted, drager med en overlegen

Styrke ud mod ham, men ved D.s asdelmodige

Optneden, da han engang har Kongen i sin Magt,

lader sig formilde og standser Forfelgelsen (1

Sam. 23, 19 — 24, 23. /; Kap. 26. IT). Fortasl-

lingen fortssttes nu af / alene. Under Davids
Ophold i Judas 0rken foregaar Episoden 1 Sam.
25, den hensynslese Nabals Ded og Davids
iEgteskab med hans Enke Abigail ligesom for-

inden med en anden Judteerinde Ahinoam.
Men D. maa stadig frygte fornyet Forfelgelse

fra Sauls Side, og han beslutter sig derfor til

at sege Ly hos Filisterkongen Akis i Gat, hvis

39«
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612 David.

Gunst han vinder, saa at han opnaar Akis's

Tilladelse til at bossette sig med sine Msend i

Byen Siklag, hvorfra han foretager Strejftog

mod Amalck og andre Stammer Syd for Juda,
idet han overfor Akis foregiver, at hans Plyn-

dringer gaelde Judseerne (Kap. 27). Imidlertid

ndbryder Sauls sidste Filisterkrig, og D. maa
som Akis's Vasal drage med Filisterhseren, men
sendes af Akis, der maa give efter for de mod
D. mistroiske Filisterfyrsters Forestillinger, til-

bage til Siklag (Kap. 29), som imidlertid er
blevet plyndret af Amalekiterne. D. ssetter

efter Lodkastningens Tilkendegivelse efter dem,
befrier Fangerne, deriblandt hans 2 Hustruer,

og fratagcr Fjendeme deres Bytte, af hvilket

han sender en Del som Gave til forskellige

judseiske Byer (Kap. 30). Imidlertid stod

Kampen, som bragte Israel Nederlag og Saul

og hans tre Senner Doden (Kap. 31). Budet,
som meddclte, at han havde drsebt Saul, lod

D. nedhugge, sin Smerte over Sauls og Vennen
Jonatans Dod udtalte han i den skenne Klage-

sang (2 Sam. 1).

David som Konge. D. vselges nu af Ju-
dseerne til Konge (rimeligvis som filistseisk

Vasal), residerer i Hebron, medens Sauls eneste

tiloversvaerende Son Isbaal (Navnet senere i

Tiden forandret til Isboset), stettet til sin Sliegt-

ning, Hserforeren Abner, bliver Konge over de
ovrige Stammer med Residens i Mahanaim.
Efter en Rsskke (2 Sam. 3, 1) Kampe mellem
Abner og Davids Folk under Joab, hvorunder
Stemningen i Folket mere og mere (3, 17)
d rages mod D., og efterat der er indtraadt et

Brud mellem Isbaal og Abner, tilbyder denne
D. Isbaals Rigc. Ved Aftalen med Abner for-

langer D. Mikal, som efter hans Flugt var
bleven givet til en anden Mand (1 Sam. 25, 44),

paany til ^Egte. Abners derpaa folgende Snig-
mord ved Joab voldte D. bitter Sorg, som han
bl. a. ved Klagesangen 2 Sam. 3, 33 f. gav et

saa umiskendeligtUdtryk, at han ganske fjernede

Folkets Mistanke om Meddelagtighed. Kort efter

myrdedes Isbaal af to Bredre, som I)., da de i

Haab om Len bragte ham Meddelelse herom,
lod nedhugge (2 Sam. 4).

D. stod nu som den selvskrevne Arvetager
til hele Sauls Rige, og det hele Folk hyldede
ham i Hebron som Konge (2 Sam. 5, 1— 3).

Han tugtede derpaa Filisterne i en Rwkke
sejrrige Kampe og tilintetgjorde for bestandig
deres Herredomme over Israel (2 Sam. 5, 17

—

25, jfr. 8, 1; 21, 15 f.; 23, 8f.). Fremdeles
crobrede han den stoerke Fsestning Jerusalem
fra Jebusiterne og gjorde den til sin Hoved-
stad (2 Sam. 5, 6 f.). Her byggede han paa
Hejen Sion med den tyriske Konge Hirams
Hjselp en Kongeborg (2 Sam. 5,11), og Arken,
som i lang Tid havde staaet i Kirjat Jearim
(1 Sam. 7, 1), forte han med stor Hojtidelighed
dertil (2 Sam. 6; 1 Kron. 13; 15—16). Ogsaa
var han selv betssnkt paa at bygge et Tempel
til Arken, men hindredes deri ved Natans profet-
iske Ord (2 Sam. 7). Om D.s senere Forbered-
elser til Tempelbygningen samt andre Kultus-
foranstaltninger berettes udferligt 1 Kron. 22
—26; 28—29. — Kongedemmets Magt hseversig
stserkt under D. Allerede Valget af Jerusalem
til Hovedstad var et Led i denne Udvikling,
idet dels denne Bys store strategiske Betyd-

ning, dels dens Beliggenhed paa Grsensen mellem
Juda og Benjamin gjorde den i fortrinlig Grad
egnet til at vsere et Midtpunkt for Riget et

Bindeled mellem Nord- og Sydstammerne, et

Udtryk for Rigets Enhed, som tidligere, endnu
under Saul, havde vseret temmelig los. Rigets

Magt udadtil hievede D. ved sejrrige Krige
mod Nabofolkene. 2 Sam. 8 giver et Over-
blik over disse Krige mod Moab, Aram, Edom,
Ammon og Amalek, og 2 Sam. 10— 12 beretter

udforligere om Krigene mod Ammon og Aram.
Med Hiram derimod vedligeholdtes det ven-
skabelige Forhold. Ogsaa indadtil viser Konge-
dommets Magt under D. sig ved en kraftigere

Organisation, der kraevede Oprettelsen af for-

skellige nye Embeder (2 Sam. 8, 15f.; 20,

23 f.), blandt hvilke Kommandanten for den
kongelige Liwagt, Kreti og Pleti, en Del af >de
vseldige«, en krigsevet, kampberedt Skare, som
D. stadig havde samlet, og som vel for en Del
bestod af de Msend, der havde sluttet sig til

ham under den Saul'ske Forfelgelse. Nogle af
disse >vseldige< nscvnes 2 Sam. 23, 8 f. ; 1

Kron. 11, 10 f. — Yderligere Meddelelser om
D.s Ordninger, milittere og civile, giver 1 Kron.
27. Militsert Ojemed havde den Folketselling.

som D. lod foretage 2 Sam. 24, som imidlertid

var Herren mishagelig og drag en stor Plage

over Folket, men blev Anledning til at D.
kjobte Aravnas Tserskeplads, hvor han byggede
et Alter, og hvor senere Templet blev opfort.

Til Davids kongelige Pragt borer ogsaa fra en
Side set hans store Harem. I Hebron havde
han foruden sine 2 Hustruer, Ahinoam og
Abigail, segtet 4 andre Kvinder (2 Sam. 3.

2f.); hertil kom paany Mikal, og i Jerusalem
tog han sig flere Hustruer og Medhustruer (2

Sam. 5, 13 f. jfr. 15, 16; 16, 21 f.). Men denne
det orientalske Kongedommes Krseftskade blev

ham Kilden til store Sorger og Ydmygelser.
som det er skildret i de betagende Kapitler

2 Sam. 11—20 og 1 Kong. 1—2, et Afsnit, hvoraf

1 Kron. kun liar optaget den korte Beretning
om Ammoniterkrigens Fuldendelse (1 Kron.
20, 1—3; 2 Sam. 12, 26—31).

Begyndelsen til D.s huslige Ulykker var hans
brodefulde Forhold til Batseba og hans sam-
vittighedslose Mord (2 Sam. 12, 9) paa hendes
Mand Uria, en af (2 Sam. 23, 39) D.s vseldtge.

Opnaaede end D. ved sin ydmyge og oprigtige

Anger Herrens Tilgivelse, det Skaar, som hans
Autoritet i Folket og blandt hans Born havde
lidt, kunde den ikke oprette. D. kom til at

oplevc sin forstefedte Son Amnons Voldshand-
ling mod Halvsosteren Tamar. dennes Hel-

broder Absalons blodige Hsevn over Amnon;
videre at Absalon lonner den faderlige Til-

givelse med at tragte efter Tronen, hvor det

ved den store Tilslutning, som Absalons Oprer
faar, viser sig, at der i Folket har ulmet en
ikke ringe Misfornojelse med D., at Oprerets
Underkuelse, om den end bringer for Dagen.
at Troskaben i Folket er sterre end Misfor-

nojelsen, dog koster den elskede Son Absalon
Livet ved Joabs Selvraadighed og ikke fuld-

byrdes uden at affode nye indre Uroligheder,
Rivaliteten mellem Hserforcrne Joab og Amasa
med ny Bloddaad af Joab, samt Sebas Oprer.
Tilsidst skulde den af Alderens Byrde tyngede
Konge blive Vidne til de heftige Rivninger
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David — David fra Augsburg. 613

om Tronfelgen raellem de 2 Partier, som
samlede sig om D.s nu seldste Sen Adonia og
Batsebas Sen Salomo; Kongens tidligere trufne

og nu fornyede Afgerelse til Gunst for Salomo,
der ogsaa stettedes bl. a. af Profeten Natan,

afvendte det Uvejr, som truede med at udbryde
ved, at Adonia ligefrem lod sig hylde af sine

Venner; at Adonia seuere ved Hensynsleshed
overfor Salomo forbred sit Liv, blev D. for-

skaanet for at opleve.

Det Billede, vi gennem 1 og 2 Sam. faa af

Davids Karakter (se hertil navnlig Cheyne,
Aids to the devout Study of Criticism, 1892),

viser os en, saavel ved naturlig Begavelse som
ved religies og stedelig Udvikling, lysende Per-

sonlighed, hvis enkelte Skygger ikke formaa
at udslette dens Helhedspneg. D. var af Na-
turen uscedvanlig lykkeligt udrustet; smuk, vel-

talende, tapper, vennesael vinder han straks

Konge, Hof, Folk; hurtig stiller han Saul i

Skygge, saa at der i Folket tidlig udvikler sig

Forventningen om i ham at have den til-

kommende Konge (1 Sam 25, 30 jfr. 2 Sam.
5, 2). Om den samme uimodstaaelig betagende
Magt, som er over bans Person, have vi ogsaa
senere Vidnesbyrd, saaledes 1 Sam. 27 ; 29
(Akis); 2 Sam. 15, 21 (Ittaj); 23, 13 (hans Heltes

rerende Selvopofrelse for at tilfredsstille et

ubetydeligt 0nske af ham). Hertil kommer
hans store Klogskab (sc f. E. 1 Sam. 23, 22).

Disse Fortrin baercs nu af en dybt religies

Personlighed. Som Jahveh fra ferst af er med
bam (1 Sam 16, 18), og som han Livet igennem
fornyes i Erfaringen af Guds naadige Beskeerm-
else af ham, sin udkaarne (1 Kong. 1, 29 jfr.

1 Sam. 26, 24; 2 Sam. 4, 9), saaledes se vi

ham stadig som den oprigtig fromme; der-

for hans Glaede over at kunne bringe Arken
til Sion (2 Sam. 6, se navnlig Vers 22), derfor

bans 0nske om at bygge Jahveh et Hus (2 Sam.
7), derfor bans dybe Syndserkendelse og Yd-
mygelse under det profetiske Ord (2 Sam. 12,

13; 24, 10 f.), hans Kraft i Ulykker (1 Sam.
30, 6; 2 Sam. 15, 25), derfor hans iErefrygt

for Jahvehs Salvede (1 Sam. 24, 7; 26, 11;

2 Sam. 1, 14). Hvor tidlig D. selv har vseret

klar over sit fremtidige Kald, er tvivlsomt paa
Grund af den usikre Karakter af Stykket 1

Sam. 16, 1—13; en Salvning allerede paa det
Tidspunkt bringer ind i Forholdet til Saul og
Jonatan en Dobbelthed, som synes den evrige

Skildring fremmed. Sikkert er, at han under
sit Ophold hos Saul og under hele den Saul'ske

Forfelgelse ikke har straebt efter Konge-
demmet; sin Pietet mod Sauls Hus bevarede
han, jfr. hans Omsorg for Meribbaal (2 Sam.
9; 19; Navnet senere i Tiden forandret til Me-
ribboset og forvansket til Mefiboset); at det

ikke var med let Hjerte, at han, bunden som
han felte sig af Hensynet til Gibeoniternes Ret
overfor Sauls Troskabsbrud, udleverede dem
7 Efterkommere af Saul til Soning, fremgaar
af hans pietetsfulde Omsorg for de dedes
Levninger(2 Sam. 21). Moralsk kan der paavises

store Mangier hos ham; hans Klogskab kan
blive til Snuhed og Uaerlighed (1 Sam. 21, 3;

27, 10); han kan vise sig meget grusom (2 Sam.
8, 2; ikke derimod 2 Sam. 12, 31, hvor der
bor lseses he'ebid — han lod dem arbejde —
istedenfor he'ebir — han lod dem gaa igennem),

og hans Sauselighed kunde bringe ham i den
dybeste Fornedrelse (2 Sam. 11). Men alligevel

er han klart nok en af sit Folks sedleste Skik-
kelser. Hans Finhed i Felelsen (f. E. 2 Sam.
23, 17; 24, 17), hans retsindige (2 Sam. 8, 15)

og hejmodige Fajrd (1 Sam. 24; 26; 2 Sam.
19, 17 f.), som afskyr enhver Lavhed (2 Sam.
1, 16; 3, 27 f; 4, 10 f.), tale saa klart om hans
sande moralske Vsesen, at Pletterne ikke kunne
udviske Billedet. — D.s Betydning for Israel

i den felgende Tid er da overordentlig. Han
er i langt hojcre Grad end Saul Konge for det

hele Folk og feles af Folket som saadan (se

f. E. 2 Sam. 19); han haever Israel til en Magt-
stilling, som det ikke senere naaede, og idet

han fylder Kongedemmets Form med saa

sdelt et Indhold og feler sig som Udeveren
af Herrens Herredemme i Folket, bllver han
den, hvis Slaegt Kongedommet blivende for-

jsettes (2 Sam. 7 jfr 23, 5), og Davidsskikkelsen
— Manden efter Jahvehs Hjerte (1 Sam 13,

14 jfr. 1 Kong. 15, 5) — bliver et Ideal, som
den senere Tid med Lsengsel ser tilbage paa,

og som afgiver Forbilledet for den kommende
Hersker, som Haabet saraler sig om (jfr. Amos
9, 11; Hos. 3, 5; Jes. 9, 5f.; 11, If.; Mika
5, If.; Jer. 23, 5f.; Hes. 34). — Hvor vidt D.s

Betydning for Gudstjenesten har strakt sig,

er paa Grund af den usikre Karakter af 1

Kren. 22—29 tvivlsomt. At hans dybe From-
hed og digteriske Begavelse (2 Sam. 1, 19 f.

jfr. Amos 6, 5) har givet ham Betydning for

Psalmedigtningen, er paa Forhaand hejst rime-

ligt og bekrcftes ved den i Psalmeoverskrifterne

indeholdte Tradition ; hvor vidt derimod denne
Betydning har strakt sig, specielt hvor stor en
Andel han har 1 Psalmebogen, er et meget
usikkcrt Spergsmaal. Se Psalmer. J. C. J.

David fra Artnenien, armenisk Filosof med
Tilnavnet >den uovervundne< (anhacht), var

fedt o. 450 i Distriktet Hark 1 Provinsen Du-
ruperan. Han var en Discipel af Isak d. st.,

Miesrob og Mose fra Korene, men gik tidlig

til Alexandria, Athen og Konstantinopel for at

uddanne sig. Som Filosof segte han at forene

Platon og Aristoteles, og han har oversat og
skrevet Kommentarer til Here Skrifter af Aristo-

teles og Porfyrios. Som Teolog optraadte han
i Tale og Skrift mod Nestorianismen. Hans
Skrifter ere udgivne af Lazzaristerne (Venczia

1833).

David fra Augsburg, tysk Fransiskaner, er

rimeligvis fedt i Augsburg. O. 1243 kom han
som Novitsemester til Augsburg, og for Novit-

serne der, blandt andre for den bekendte Ber-

thold fra Regensburg (S. 276 f.), skrev han Here

Traktater. Han rejste ogsaa rundt og preedikede,

en Tid maaske i lnkvisitionens Tjeneste; 1256

skrev han en Traktat de inqvisitione hcereti-

corum, i hvilken han tager til Orde for Kaet-

ternes (>Raevenes og Ulvenes«) Udryddelse ved

alle Midler. Broder D. var en stille og negtern

Munk, der, som Novitsemester, indskaerpede

de vordende Fransiskanere, at der ikke alene

er et udvortes, men ogsaa et indvortes Novit-

siat, som ferst er til Ende, naar Munken er

bleven grundfsestet i det gode Levned. 1 sine

Traktater formaner han Lteserne til >at aabne
den indre Anskuelses Vindue<, for at den sande

Sols Lys vaeldeligt og trestende kan stremme
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ind i Hjertet, og til, som de smaa Ravne i

Reden, altid at holde Munden aaben for Him-
lens Dug. I sin sidste Levetid skrev han en
Forklaring til Fransiskaner-Regelen (aftrykt

efter et MQnchener-Hdskr. i Zeitschr. f. Kgesch.

XIX, 345 f.). Hans Pra-dikener, sum Joh. fra

Trittenheim (d. 1516) kendte, er det hidtil ikke
lykkedes at finde. D. dede i Nov. 1271 (E.

Lempp i Zeitschr. f. Kgesch. XIX, 15 f.).

David fra Dinant (Dinan), middelalderlig

Panteist (eller Materialist), skal have vaeret Lserer

i Filos. og Teol. ved Pariser-Universitetet. Under
Innocents III var han i Rom, og den store

Pave skal have beundret hans dialektiske Gaver.
Som Filosof var D. paavirket af Aristoteles,

og 1209, da en Pariser-Synode fordomte Amalric
fra Bene og hans Tilhsengere, blev ogsaa et

Skrift af D. (qvaternuli eller qoaterni) fordamt.
D. dede efter 1215. Det er usikkert, om han
stammede fra Dinant Syd for Namur eller fra

Dinan i Bretagne.

David Joris (Joriszoon), se Joris.

David fra Menevia. D. (Degui, Dewi) var
en af Wales's beromteste Helgener. Hans Fa-
der kaldes i Legenden Sandde ab Ceredig ah
Cunedda (Sanctus a Kerettca), hans Moder Non
(Nonna). Han skal vasre fodt i Nasrh. af Hen-
Mynyw (vetus Menevia), og han blev debt af
en irsk Biskop fra Munster. Han hengav sig

tidlig til Granskning af den hi. Skrift og sam-
lede om sig i Nserh. af Hen-Mynyw en Kreds
af frommc Maend i et Hus, der blev kaldet
»St. Davids*. AUerede som Forstander for

denne Kreds virkede han som Biskop eller

Korbiskop. Paa Grand af den Kraft og Dyg-
tighed, hvormed han paa Synoden i Brefl

traadte op imod Pelagiauerne, blev han valgt

til iErkebiskop af Caerleon ved (Jsk og Primas
for den cambriske K. Senere flyttede han
/Erkcssedet til Hen-Mynyw, hvor han var Ir-

land nsermere, og derfra skal han have vaeret

virksom for at genoplive Troen paa Erins 0.
Han skal vaere dad 601 (efter andre 544); han
blev kanoniseret 1 1 20. 1 . Marts er hans Helgen-
dag. Efter ham er det eng. Stift St. David's i

Wales opkaldt. Bisperaekkcn 1 St. David's fra

1115 Andes i W. Stubbs. Registrant Sacrum
Angl., Oxf. 1897, 238 f.

David, Christian, f. 31. Dec. 1690 i M&hren,
Tammermaud, grundede 17. Juni 1722 den
forstc Koloni af mShriske Flygtninge i Sach-
sen og kaldte den: Herrnhut. Gik 1733 som
Missionaer til Grenland sammen med Matth.
ogChr. Stach, stattet af Christian VI, men kom
i Strid med H. Egede om den luth. Lacre.

Grnndlagde Ny Herrnhut ved Godthaab, Ud-
gangspunkt for Bradre-Missionen i Gronland.
Kom hjem 1735, men missionerede senere flere

Stedcr og digtede aandelige Sange. Han var
en urolig. heftig, mystisk Natur, men en aerlig

Kristcn. Dade 3. Febr. 1751 i Herrnhut. H. Af. F.

Davidis, Franz, se Davidisterne.

Davidisterne, en unitarisk Sekt, stammede
fra den siebenburgske Unitarier, Franz Da-
vidis, f. i Klausenburg o. 1510. Han var
opdragen i Romerk., men o. 1552 traadte han
over til Protestantismen, blev 1555 Rektor for

Skolen i Klausenburg og naeste Aar Super-
intendent for den evang. ungarske K. i Siebcn-

burgen. Senere, da Calvinismen begyndte et

Sejrsleb i de Egne, blev F. D. Calvinist og
calvinistisk Superintendent samt Hofpnest hos
den unge Johann Sigismund. Under Paavirk-
ning af Georg Blandrata (S. 336) og ved Laes-

ning af Servets Skrifter blev han (o. 1560)
en Modstander af Treenighedslaeren, der efter

hans Mening var en Opfindelse fra 3. og 4. Aarh.,
og 1566 begyndte han at angribe denne Lrere
offentlig. 1568 blev der i Siebenburgen organi-

seret en unitarisk K. med F. D. som Biskop, og
Unitarierne flk lige saa stor Religionsfrihed som
Romerk., Lutheranerne og Calvinisterne. F.

D. gjorde baade ved lat. og ungarske Skrifter

Propaganda for sin Unitarisme; men 1571, da
den rom.-kat. Stefan Batori blev Landets
Herre, bleve Unitarierne fjernede fra Hoffet,

og Jesuiterne, der vare komne ind i Landet,
bekiempcde dem med stor Hcftighed. Trods
al Modstand slog Unitarismen dog dybe Redder.
1576 flk Unitarierne lovlig Godkendelse af deres
Superintendent, og omtrent samtidig en for
alle Spor af Treenighedslaere >renset< Bibel-

overssettelse, en unitarisk Katekisme og en
Psalmebog; og D. afskaffede baade Barnedaab
og Nadver. Men hans Skilsmisse fra hans
Hustru og andet nedbred Agtelsen for ham,
og da han udtalte sig imod at bede til Kristus,

faldt mange af hans cgne fra. Selv Fausto
Sozzino og Blandrata vendte sig da imod ham.
Han blev demt til livsvarigt Faengsel som
Gudsbespotter og fart til Bjergfaestningen Deva.
hvor han dede 15. Nov. 1579. Fra hans Til-

haengere udgik de saakaldte Sabbatariere (»Halv-
Jederc). 1879 blev der i Klausenburg, med
Tilslutning fra cng. og amerik. Unitariere. holdt
en Mindefest for F. D. Se Art. Sabbatariere.

Davidson. 1) Andrew Brace D., skotsk
Teolog, f. o. 1840, blev praesteviet 1803 og s.

A. Prof, i Hebraisk og gltestl. Eksegese ved
den skotske Frikirkes Pnesteskole i Edinburgh.
Han har udgivet Fortolkninger til Beger af det
gl. T. og til Hebraeerbrevet (1882), og han var
Medlcm af Revisionskomiteen for det gl. T. —
2) Samnel D., eng. Teolog, f. 1808 i Kellswater
i Nserh. af Ballymena paa Irland, var 1835
—41 Prof, i bibelsk Kritik ved den presby-
terianske Pnesteskole i Belfast; 1842— 57 havde
han en lignende Stilling ved Independenternes
Pnesteskole i Manchester. Han har skrevet
fl. isagogiske og kritiske Arbejder, af hvilke

nogle paadrog ham en Anklage for Kational-

isme, hvorfor han maatte nedlaegge sit Etnbede.
1862 blev han Eksaminator i bibelsk Teol. ved
Universitetet i London. Han dede 16. Okt. 1885.

Debendranath, se Brahma Samaj (S. 378).

Debir, amoritisk Konge i Eglon, med i en
Koalition mod Josva (Jos. 10).

Debir var Navn paa fl. Byer. Saaledcs kaldte

s

en By ved Judas Nordgnense (Josva 15, 7):

en By ved Gads Graense (Josva 13, 26), vist-

nok identisk med Lodebar (se d. Art.); en
stserkt befaestet enakitisk Kongestad naer He-
bron, hvis Plads ikke naermere kan bestemmes.
Dens tidligere Navne, >Bogstaden< og > La-re-

staden< tyder paa et aeldgammelt Kultureen -

tram (Josva 10 f.). Senere var den en Pnestebv
(Josva 21, 15).

Debora. 1) Rebekkas Amme (1 Mos 24.

59 ; 35, 8); hendes Minde var knyttet til >Graads-
Egen<, eller rettere: >Graadstneet< ved Betel,
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under bvilket hendes Grav var (rimellgvis er

det samme — hellige — Trie nievnt Dom. 4,

5 som >Deboras Palme«). Ifelge 1 Mos. fulgtc

D. trofast Rebekka til Kanaan, og treeffes

atter i Jakobs Husstand paa Hans Hjemrcjse
til Kanaan, da hun dode og blev begravet

under >Graadstneet«, der flk sit Navn af Sorgen
over hende. Det bar vistnok bevaret dette

Navn som Felge af, at senere Tider gennem
hoevdvundne Skikke hedrede hendes Minde
der. — 2) En Profetinde, den eneste Kvinde,

som i Dommerbogens Heltesaga naevnes blandt

Israels >Dommere<, som en >Moder i Israel

<

(Dom. 4 f.). Da de kanaanitiske Konger paa
Jisreels Slette laa i Fejde med de israelske

Bender i Bjcrglandet og med sine Stridsvogne

og Strejftog ialfald beherskede de mere frem-
kommeligc Steder (5, 6). opflammede D. i

Jahves Navn de lidet krigerske Isracliter (5,

8) til at vserge sig. 5—6 af de nsrmestboende
Stammer deltog i Kampen (5, 14 f. 18). Under
et Angrcb paa de kanaanitiske Byer paa Slet-

ten (5, 11) vandt de en afgerende Sejr ved
Kisonbsekken (5, 19—23) og sikrede Israels

politiske og religiose Selvstsendighed (jfr. Art.

Barak, Jael. Sisera). — Det paalideligste Billede

af Bcgivenheden har vi i >Deboras Sang<
(Dom. 5, 2—31), en Triumfsang, der er digtet

i selve den Tid, som havde oplevet baade
Fjendens Voldsgerninger og Gengeldelsen (se

den lidenskabelige Glsede over Fjendens Under-
gang 5, 25 f., 28 f.). Dens enkle, kernefulde

Kraft og Liv ger den til en poetisk Perle;

men enkelte Tekstfejl og saeregne Udtryk gor

tildels Forstaaclsen vanskelig. Som det eeldste

Stykke i den israelitiske Literatur, hvis Alder

er uomtvistelig, som et kort, men mangesidigt

Billede af >Dommertidens< Liv og Kampe,
religiose Samfolelse, voldsomme Kraft og sen-

dersplittede Svaghed har >Deboras Sang< faaet

den storste Betydning i Nutidens Bibelforsk-

ning. — Fortrellingen Dom. 4, 1—5, 1 (samt

de sidste Ord af 5, 31) giver en meget yngre

og ikke saa korrekt Fremstilling soin Sangen
(en enkelt kanaanit. Konge 4, 2, modsat 5, 19;

Sisera kun hans Hterforer; Sebulon og Naftali

de eneste israclit. Stammer, som ktempede 4,

10). Derfor er det ogsaa tvivlsomt, om •De-

boras Sang< er digtet af hende; dette syncs

at vsere Fortrellingens Mening (5, 1): men
Sangen selv taler kun 1 3. og 2. Person om
Debora (5, 15, 12 ; i Vers 7 bor heist overswttes

:

>du, Debora <). S. M.
Dechamps. 1) Adolphe D., rom.-kat. Poli-

tiker, blev fedt i Melle i Stiftet Gand 18. Juni

1807. Han studerede Filos. og Statsvidenskab

og kastede sig tidlig ind i Journalistiken, idet

han blev Medarbejder af Journal de Flandre 1

Gand og VEmancipation i Bruxelles. 1834 blev

han Medlem af det andet Kammer, 1837

grundede han sammen med Dedecker den
ultramontane Revue de Bruxelles, 1842 blev han
Guvernor for belgisk Luxembourg, 1843. under
Ministeriet Nothomb, Minister for de offentlige

Arbejder, 1845 Udenrigsminister. A. D. var ivrig

rom.-kat., men segte dog at gore Kloften mellem
Romerk. og Liberalismen mindre. Da han
1847 var gaaet af som Minister, efter at Liberal-

ismen havde sejret ved Valgene, var han i

mange Aar Ferer for den rom.-kat. Opposition

i det andet Kammer. 19. Jul) 1875 dode han
paa sit Slot Scailmont. — 2) Victor Augnste
Isidore D., rom.-kat. Kardinal, yngre Broder
til ovennsvnte, blev fedt i Melle 6. Dec. 1810,
studerede paa Pncsteskolcn i Tournai og ved
Universitetet i Louvain, blev Preest, traadte

ind i Redemptorist-Ordenen og rejste som
Redemptorist rundt i Belgien for at prtedike.

1847 var han i Rom, og efter Hjemkomsten
blev han Rektor for Redemptoristernes Hus i

Tournai, 1865 Biskop af Namur, 1867 jErke-
biskop af Malines og Belgiens Primas, 15. Marts
1875 Kardinal med S. Bernardo alle Termc som
Titelkirke. Han dode i Malines 29. Sept. 1883.

D. var en betydelig Pnedikant, og han og
hans Broder have store Fortjenester af Or-
ganisationen af det rom.-kat. Parti i Belgien.

Han udgav ofte Flyveskrifter om bnendende
kirkl. og rclig. Spergsmaal (konfessionsiose

Skoler, hemmelige Selskaber osv.) og forsvarede

navnlig Ufejlbarheden og Betiinelighedcn af

Ufejlbarhedsdogmets Proklaination over for

Pere Gratry og Dupanloup, ligesom han ogsaa
paa det vatik. Koncilium indtog en fremragcnde
Plads blandt Infallibilistemc.

Decimae. 1) D. anni (a: Tiendedelen af

Aaret) er Navn paa Fastetiden. Naar man fra

de 6 Fasteugers 42 Dage trtekker de 6 Sondage,

paa hvilke der ikke fastes, bliver der 36 Dage
tiibage, altsaa omtr. en Tiendedel af alle Aarets

Dage. — 2) D. ecclesiastic*, Tiende, se Art.

Tiende.

Decisio Saxonica er Navnet paa en af de
kursachsiske Tcologer(1624), under Hoe von HoS-
ncggs (se d. Art.) Ledelse, affattet dogmat. Af-

gorelse. Se Kenose.

Decius, rom. Kejser, f. o. 200 i Sirmiuin, blev

under Kejser Philippus Arabers Regering Stat-

holder i Dacien og Mosien og maatte i denne
Egenskab stadig kiempe mod de fremtreengende
Goter. Af sine Tropper blev han 249 udraabt til

Kejser, rykkede som en Folgc deraf ned i Halien.

og efter at Philippus Araber ved Verona var
bleven overvunden og draebt, begyndte D. sin

kortvarige, men for de Kr. saa sksbnesvnngrc
Regering. Han udstedte nemlig kort efter sin

Tronbestigelse et Edikt, der paabod alle, indeu
en vis Tidsfrist, at mode for 0vrigheden og
ofre til Horns Guder. Hans Uvilje mod Krdm.
skrev sig dels fra, at han betragtede de Kr.

som den forrige Kejsers Vcnner, dels fra, at

han i Krdm. saa den sterste Hindring for

den af ham tilstrsbte Fornyelse af den gam-
mclromerske Aand. Af den senere Kejser Va-
lerian, der indtog en fremragende Stilling ved
D.s Hof, blev han tilskyndet i samme Ret-

ning. Fastsrcttelse af Straffen for Ulydighed
mod Ediktet overlodes de enkelte Dommcrc,
og efter Cyprians Skildringer varierede de
idomte Straffe meget. Mod Biskopperne an-

vendte man dog som Regel Dedsstraf, da man
ved at berovc de Kr. dercs Ledere haabede at

hidfore Menighedernes fuldstsendige Oplosning.

Saaledes led Roms Biskop Fabian og flerc

andre Biskopper Martyrdoden, hvorimod andre,

som f. E. Cyprian af Carthago og Dionysios af

Alexandria, sogte Redning ved Flugtcn. Paa
Grund af den lange Fredstid, som de kr. Me-
nlgheder havde haft, var der indtraadt cu Del

Slaphed; Felgen heraf var, at mange Kr. i
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Fejghed adlod Ediktet euten ved selv at ofrc

eller ved at indgive Banskrifter (libelli) om at

faa Beviser for at have ofret. Herved rejstes

i de kr. Menigheder det i lange Tider saa
heftigt omstridte Spergsmaal, om hvorledes
man skulde forholde sig overfor saadanne
faldne (lapsi). D.s Forfolgelse blev, trods dens
Kortvarighed, i de Kr.s 0jne et Forbud paa de
sidste Tiders Trtengsler. Snart tvang nye Ind-

fald af Goterne Kejser D. til atter at begive
sig til Rigcts Gramser, bvor han omkom, maaske
ved Fornederi, i Aaret 251. F. T.

Decius. 1) Nicolans D. hed oprindelig

Hovesch ; det lat. D. skulde gengive hans tyske
Navn (Hovisch, von Hofe; >havisk<). Han var
ferst Munk og Provst for det braunschweigske
Kloster Steterburg, men sluttede sig tidlig til

Luther, forlod sit Kloster og blev Lserer ved et

Par Skoler i Braunschweig. 1523 blev han
Preest ved Katrine-Kirken i Stettin, og der
dode han 21. Marts 1541, efter manges Mening
af Gift, som de rom. Kat. skulle have givet

ham. Han var en Mester i Musik, navnlig
Harpespil, og allerede i Braunschweig berigede
han Gudstjenesten med flerstemmige Musik-
stykker. Han bearbejdede tidlig den gamle
Gloria in excelsis (se d. Art.) til Psalmen

:

•Aleyne Godt yn der hOcge sy ecre« ; og
ogsaa Sanctus og Agnus Dei omdannede han
til de nedertyske Psalmer: >Hyllich ys Godt
de vader« og >0 Lamb Gottes vnschuldig<
(Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied 111,

565 f.). Mserkeligt nok fandt ingen af disse

Optagelse 1 Luthers Psalmesamlinger, hvad
enten det nu var, fordi de vare skrevne paa
Nedertysk, eller fordi Luther havde noget imod
Porf., eller fordi han ikke kendte Melodierne.
Men Gloria og Agnus Dei fandt hurtig Indgang
baade i Danmark-Norge (Skaar, Norsk Salme-
hist. I, 31 f.) og i Sverig (J. W. Beckmann,
den nya sv. psalmboken 87 f.). — 2) Philip-

pus D., beramt ital. Kanonist, blev fodt i

Milano 1454, studerede i Pavia, hvor han ogsaa
selv i en ung Alder blev Lajrer i Kirkeret.
Senere gik ban til Siena, og 1490 kom han til

Rom, hvor Innocents VIII gjorde ham til

uditorc delta rota. Derpaa var han La;rer i

Pisa, Padova og Pavia, og paa hans Raad aab-
nede Ludvig XII, trods Paven, en Synode i Pisa
1511. Da P. D. madte paa Synoden og for-

svarede den fr. Konges Fremfierd, blev han sat

i Band af Julius II; men hans Discipel, Leo X,
leste ham siden fra Bandet. 1512, da Fransk-
msudene bleve fordrevne fra Pavia, gik P. D.
til Frankrig, hvor han farst var Prof, i Kirkeret
i Bourges, siden Parlamentsraad i Grenoble.
1515; efter Ludvig XIl's Dad, vendte han til-

bage til Italien og blev atter Kirkeretslasrer i

Pisa. Derfra kom han igen til Siena, hvor han
dode 1535 efter en lang og sergclig Svsckkel-
sestid.

Declaratio cleri Gallicani, se Bossuet (S.

370) og Gallikanisme.
Declaratio solida, se Konkordieformel.
Declaratio Thorunensis, Thorner-Erklrer-

ingen, er Navnet paa en Bekendelse, som de
Ref. i Polen fremlagde ved en Religionssamtale
mellem rom. Kat., Ref. og Lutheranere i Thorn
1645 (aftrykt hos Niemeyer 669 f.). Se Thorn.
Declaration of the Faith and Order of

evangelical Congregationalists var Navnet
paa en Bekendelse, der blev fremlagt paa
Kongregationalisternes Aarsmade i London i

Maj 1832. Der besluttede man nemlig at danne
en fri, broderlig Forening mellem de enkelte
kongregationalistiske Menigheder (Congrega-
tional Union), og paa det nseste Aarsmade
(1833) blev D. vedtaget, dog med den Ind-
sknenkning 'thai it was not intended as a
test or creed for subscription' (Skeats-Miall,

Hist, of the free Churches of England, London
1891, 477 f.).

Declarationes kaldes i den rom.-kat. Kirke-
ret — i Modssetn. til decreta og resolutions
— de autentiske Udkegninger (decisiones com-
prehensive) af den kirkl. Lov, der forklare
Lovens tvivlsomme Ordlyd uden at gaa ud
over den. Til Afgarelse af saadanne d. have
Paverne til forskl. Tider nedsat Kommissioner
af Kardinaler. Saaledes blev der efter Trienter-
Konciliet nedsat en Kardinal-Kongregation til

autentisk Fortolkn. af dette Konciliums Re-
formdekreter.

Decoppet, Auguste Louis, fr. ref. Pnest,
blev fadt i Paris 4. Febr. 1836. Efter at have
modtaget Undervisning i den forberedende Skole
i Batignolles, blev han (1858) Uerer i Historic
og fr. Literatur ved den kgl. Skole i Noorthey
i Holland, hvor Prinsen af Oranjen modtog
Undervisning. Da han havde bestemt sig for
Prsestegerningen, gik han til Montauban for at
studere Teol. 1863 blev han ref. Pnest i Alais,

1869 i Paris, hvor han virker ved Kirken
Oratoire. Han har, foruden en Cattchisme
iltmentaire. udgivet et Par Pnedikensamlinger.
To Samlinger af hans Barnepredikener ere
overs, paa Dansk (Kbhvn 1881 og 1885).

Decretaler (epistola decretales), Pavebreve,
udgere en af den kanoniske Rets vigtigste

Kilder. Navnet kommer farst frem paa den
rom. Synode 496 (se decretum Gelasiani). 1

Beg. bleve de paveligc Kendelser mcddelte videre
Kredse af de Biskopper, der selv havde mod-
taget dem, men lidt efter lidt fandt de Optag-
else i de kirkeretlige Samlinger ved Siden af
Synoderoes canones. Se Art. Dionysius den
lille og Kirkeret.

Decretister var i Middclalderen Navnet paa
Lasrerne i Kirkeretten; La*rerne i Civilretten

kaldtes derimod Legister.
Decretum absolutum, se Predestination.
Decretum Gelasianum kaldes et Dekret

>til Adskillelse af autentiske og apokryfe Beger«

,

der udgik fra Synoden i Rom 496 (eller 494)
under Biskop Gelasius. Dette >gelasianskei De-
kret er fejet som 5. Led til et Dekret om den
Hellig-Aaud, Skriftens Kanon og Patriark-
ssederne, der maaske stammer fra Biskop Da-
masus I (S. 590), og til en Bestemmelse om
de akumeniske Synoder, der efter al Sandsyn-
lighed ogsaa stammer fra Gelasius og Synoden
496. I selve d. G. opregnes de Bager af Kirke-
fjedrene, der godkendes, og de, der forkastes
som apokryfe af »den kat. og apostolske rom.
K.< ; til den sidste Gruppe regnes t. E. Hermas's
>Hyrde<, Klemens Alexandriners og Tertullians.

Skrifter, nogle af Origenes's, alle Arnoblus's,
Lactantius's og Cassians Bager. Man har
stundum kaldt d. G. >den sidste Fortegnelse
over de forbudte Beger< (Index), men med
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Urette; thi Dekretet forkaster og fordemmer
~vel de apokryfe Skrifter, men det forbyder
ikke at Isese dem (se P. H. Reusch, Der Index
der verbot. BOcher, Bonn 1883, I, 12 f.).

Decretum Gratiani, se Gratian og Kirkeret.

Decurtins, Gaspard, Ferer for de rom.-kat.

Socialister i Schweiz, fedtes i Trons i Nov.
1855. Huns Bedstefader paa modrene Side, de
I^atonr, var General for de pavelige Tropper
i Rom. G. C. gik forst 1 Skole hos Benedict-
inerne i Dissentis, senere kom han i Kanton-
Skolen i Coire. 16—17 Aar gl. blev han over-

faJden af stterke relig. Tvivl, og tillige vaagnede
hans Kritik over for den sociale Ordning,
under hvilken han levede. Med stor Iver teste

han da de jesuitiske >Stimmen aus Maria-
Laach<, Kirkefaedrene og Thomas fra Aqvino,
men samtidig den tyske >Sozialdemokrat< og
de tyske Socialisters Skrifter. Hos Biskop
v. Ketteler fandt han den Forening af den
rom.-kat. Dogmatik og den socialistiske Sarn-

fundslajre, som han hengtes efter, og da Kri-

sen var til Ende, var han bleven en ivrlg rom.-
kat. Kr. og en ikke mindre ivrig Tilhsenger af

Socialismen. 1875 gik han til Tyskland for at

studere Jura og Literatur; i Strassburg horte

ban Schmoller, i MOnchen Hiehl og i Heidel-

berg Knies, og ved det sidstnaevnte Universitet

vandt han 1876 den filos. Doktorgrad. Under
et Ferieophold i sit Hjem 1877 kom han, halvt

ved et Tilfselde, til at optnede som en gledende
Forsvarer for Klostret i Dissentis, som man
txenkte paa at ophaeve, og i den folgende Tid
kom han mere og mere ind i Politiken. Han
blev Medlem af Kanton Graubundens store

Raad og 1881 af Nationalraadet. Der optraadte

ban som Forsvarer for Lasalles >ja;mhaarde
Lov<, oglidt efter lidt traadte hans socialistiske

Sympatier mere utilsleret frem. Ved Paaske-
tid 1887 medte han som den rom.-kat. »Pius-

forenings< Repraesentant paa det Mode, der blev

holdt i Aarau, for at danne en Forening af alle

Schweiz's Arbejdere, og hans Veltalenhed skaf-

fede ham straks en fremskudt Stilling inden-

for den nye Forening, der talte mange i relig.

Henseende meget radikale Socialister i sin

Midte. I den nsermest felgende Tid rejste han
til Udlandet for at here Socialismen at kende
og for at vsekke Interesse for den kr. Social-

isme, han selv vilde kaempe for. Overa It,

endog i Vatikanet, blev han godt modtaget,

og 1889 udtalte Leo XIII gennem Kard. Jacobini,

Propagandaens Sekretaer, sin Billigelse af D.s

sociale Virksomhed. Samtidig stod han ved
Biskop Mermillods Side, da det gjaldt Opret-
telsen af et rom.-kat. Universitet i Fribourg, og
efterhaanden har der om D. dannet sig en
Generalstab af dygtige yngre rom. Katoliker

(Abb£ Beck i Fribourg, Feigenwinter i Basel,

Baumberger i St. Gallen, Muy i Sarnen, Augustin
i Bern, Th. de la Rive i Geneve, den rom.-kat.

Priest Burtscher i Zurich o. fl.), der holde den
kr. Socialismes Fane hejt i Schweiz (P. Pictet,

Le parti cath. Suisse et les questions sociales,

i Bibl. Universelle de Geneve for Maj og Juni
1892; F. S. Nitti, Cath. Socialism, London 1895).

Dedan, efter 1 Mos. 10, 7 Sennesen af Kush,
altsaa af kamitisk JEt. En Sammenligning
med de oragivende Navne tyder hen paa
Arabien som Folkets Boprel, hvilket vel kan

forenes med, at det ellers neevnes som et rigt

Handelsfolk (Hes. 27 og 38). 1 Mos. 25, 3
naevnes en D. som Sen af Jokshan, Sen af
Abraham og Ketura. Om denne D. er for-

skellig fra den farstnaevnte er tvivlsomt. Sand-
synligvis betegner Afledningen fra Abraham,
at Dedaniterne blandede sig med Abraham-
iderne.

Dedecker (d e D e ck e r), Pierre Jacques Fran-
cois, f. 25. Jan. 1812 i Zele i 0st-Flandern.
blev opdraget af Jesuiterne, studerede Jura i

Paris og Gand og virkede derpaa som Advokat
og Journalist i den sidste By. Efter en Tid
at have vaeret Medlem af Provinsraadet for

0st-Flandern kom han 1839 som Repraesentant

for Dendermonde ind i det belg. Deputeretkam-
mer, hvor han sluttede sig til det ultramontane
Parti. 1837—51 udgav han, sammen med A.
Dechamps, Revue de Bruxelles. 1855—57 var
han Indenrigsminister i Kabinettet Vilain. Da
han havde vaeret indviklet i Langrand-Dumon-
ceaus Finansoperationer og beklaedt Posten som
Direkter for den saa sergelig beremte >kriste-

lige Bank<, blev der Tumult i Bruxelles, saa-

snart det rygtedes, at Ministeriet d'Anethan
1871 havde udnaevnt ham til Guverner i Lim-
burg; og Ministeriet blev styrtet. D. dede
6. Jan. 1891.

Dedeken, Georg, f. i Lubeck 1564, blev
1590 Diakon i Schoneberg ved Ratzeburg,
1594 Priest i Nienstadt i Holsten og dede
29. Maj 1628 som Praest ved Katrine-Kirken i

Hamburg; han har skrevet Thesaurus consilio-

rum et decisionum i 3 Bd. (ny Udg. ved J. E.

Gerhard 1673), et i sin Tid meget paaskennet
kasuistisk Vasrk. Han har ogsaa skrevet en
>Trag6dia von Jephta, dem Gileaditen.
Dedekind, Friedrich, f. o. 1525 i Neustadt

an der Leine i Hannover, studerede i Witten-
berg, blev 1551 Praest i sin Fedeby, 1575 i

Luneburg, og de> dede han 27. Febr. 1598.

Som Student skrev han paa Latin Digtet >St.

Grobian< (Grobianus, 1549) om den nye Helgen,

som Sebastian Brant havde opfundet som en
Type paa Tidens Raahed og Fylderi ; det blev 1551
oversat paa tyske Rim og udvidet af Kaspar
Scheid fra Worms (optrykt paany, Halle 1882).

1576 skrev D. paa Grundlag af Ef. 6: >Der
christliche Ritter<, en >aandelig Komedie<, der
ofte blev optrykt, og Dramaet >Der bekehrte
Katholik<, som hans samtidige satte stor Pris

paa.

de Dieu, Louis, fremragende nederl. Eksegct,

blev fodt 7. April 1590 i Vliessingen. Han
studerede esterl. Sprog i Leiden, >det batav-

iske Athens og blev 1613 Priest i Middel-

burg, 1615 i Vliessingen, 1617 i Leiden. Han
dede 13. Nov. 1642. Hans ekseget. Skrifter

ere samlede i Critica sacra, sive animadver-
siones in loca qvadam difficiliora Vet. et Noui
T. (Amstd. 1884). Hans Valgsprog var: >Vi

ere ikke fedte for at tjene os selv, men for at

tjene Staten og K.«.

Defectus er i det kirkeretlige Sprog Be-

tegnelse for bristende Evne til at opfylde visse

Krav, der maa opfyldes af den, som vil mod-
tage den praestelige Ordination. Saadanne
Mangier kunne stamme baade fra det legem-
lige og det sjaelelige; der kan desuden vaere

Mangier i Henseende til den fornedne Alder
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og i Henseende til Kundskaber, Tro, personlig

Frihed, Mildhed i Omgang, godt Rygtc og aegte

Fodsel. — D. missce bruges om de, efter rom.-
kat. Opfattetse mere eller mindre betydnings-

fulde Fejl, i hvilke en Praest kan gore sig

skyldig, naar han holder Messe. Herom handles
der i Indledn. til Missale Romanian.

Defensor ecclesiae (ixxkyauxtfixos), >Kirke-
vterge«, var i den gl. K. Navnet paa den Mand,
der, efter Biskoppens Indstilling, af Kejseren

blev udnsevnt til at varetage K.s Tarv udadtil,

over for Kejser og Rige.

Defensor fidei, >Troens Forsvarer<, var

den Haederstitel, som Pave Leo X ved Bullen

Ex supernee dispositionis arbitrio af 11. Okt.

1521 skienkede Kong Henrik VIII af England
til Tak, fordi han i sit Skrift Astertio VII
sacramentorum havde forsvaret den rom.-kat.

K.s Loire om de 7 Sakramenter over for Lu-
ther. Efter Brudet med Rom blev det ved
en Parlamentsakt af 1543 vedtaget, at denne
Titel altid skulde vaere forenet med den eng.

Krone, og den er siden gaaet i Arv baade til

Dronninger og Konger.
Definitorer er Navnet paa klosterlige For-

standere for en Kreds af Klostre (deflnitio).

Hver >Provinsial< havde ofte fl. saadanne >D.<

under sig, og over alle Provinsialerne stod

atter Ordenens > General*. I Tidens Lob have
de fleste Ordener opgivet Valget af D. og ladet

sig noje med Forstanderne for de enkelte

Klostre og Provinsialen.

Deha (Dehara), efter Esra 4, 9 et Folk,

hvoraf Asarhaddon udtog nogle til at drage
til Samaria efter Nordrigets Fald. Maaskc
identiske med de af Herodot nsevnede Jttol,

hvis Bopasl Strabon henlaeggcr til S0.-Siden

af det kaspiske Hav. Vi have da maaske en
Efterklang af Navnet i >Dagestan<.

Deharbe, Joseph, Jesuit, blev fedt i Strass-

bourg 1. April 1800 og traadte 1817 i Brigue
(i Pays de Vaud) ind i Loyola* Orden. Han
blev Laerer i Kollegiet i Brigue baade i Humani-
ora, Retorik og Teol., og i hans Skole ere de
fleste af de Praedikanter uddanuede, som efter

1848 ved dercs > Missioned i Tyskland banede
Vej for Jesuiter-Ordenen der. 1840 blev han
selv Sjoslesorger i KSthen, 1845 grundede han,

i Faellesskab med Pater Roh, Jesuiter-Kollegiet

i Luzern, der blev oplest 1847. Derpaa var D. i

fl. Aar Missionspraest i Tyskland ; sin sidste Leve-
tid tilbragte han i Maria-Laach. D. 8. Nov. 1871.

Han er navnlig bekendt som Forf. af en >Kate-
kisme<, der har vundet stor Udbredelse over-

alt i den rom.-kat. Verden. Hans >lille kat.

Katekisme< er overeat paa Dsk 1861 ; hans
>fuldstfendige Laerebog< 1863.

Deichmann, Bartholomaeus, Biskop, f. 5.

Febr. 1671 i Kbhvn, blev Student 1688. D.

var et ualmindelig begavet Menneske, et hur-
tigt Hoved, med Lyst til at se sig om i Verden
og komme frem i den. Efter Studier i Leipzig

og Jena tog han teol. Embedseksamen i Kbhvn
1690, foretog derefter en Rejse til Holland, og
tiltraadte 1693 sit ferste Embede som Felt-

prsEst for dske Hjaelpetropper i Krigen mod
Frankrig. 1696 blev ban Prins Carls Hof-
pnedikant og fulgte ham paa en lang Uden-
landsrejse, der gav ham rig Lejlighed til at

studere forskellige europaeiske Landes Forhold

og laere at bevasge sig blandt Mennesker. Ved
hans Hjemkomst (1699) skaffede hans fortrin-

lige Protektion ham i Lobet af 1 Aar Kalds-
brev paa 3 gejstlige Embeder, men allerede i

Juni 1700 blev han Biskop i Viborg. Der
faeldede man meget modsigende Domme om den
veltalende og administrativt begavede Mand
(hvis verdslige og ikke helt pletfri Karakter
oftere kom til Syne), da han 1713 blev ud-
naevnt til Biskop af Kristiania. Mag. Tycho-
nius fejrede ham vel i en Afskedstale, der ud-
gaves under Titelen >Billede af en lydefri Bi-
skop «, men Digteren Theger Reenberg og andre
udsendte Smaedeskrifter om ham. I Norge kom
D. til at spille en stor Rolle — men mindst
paa kirkeligt Omraade. Han deltog i Administra-
tionen af Kongsberg Solwaerk, Perlefiskeriet.

de kgl. Skove, Landevejene og Stutterivaesenet

og var en brugt »Kommister t ved en Raekke
juridiske Sager. Sin Yndest hos Droaoing
Anna Sophie benyttede han paa ret ncpotisk
Vis. D. harte imidlertid til de dske Embeds-
maend i Norge, der havde varm Interesse for

dette Lands Opkomst (hans Brev 1724 til Fre-
derik IV). Snerlig segte han ivrig at gennem-
fere Reformer paa Skattcvaesenets Omraade.
Hans Bestraebelser herfor forte dog ikke til

noget, men som Lan fik han Rang med Kon-
ferentsraader. Mindre heldigt var det, at D.
for at tjene Statskassen fik de norske Kirker
solgt — hans Forslag om at lade Praeste-

gaardene gaa samme Vej henlagdes derimod.
Det var ogsaa D., som fik Kongen til at ned-
s«tte(i Kbhvn) den saakaldte >Geheimekommia-
sion< (>Bandekommissionen< Dec. 1724), der
skulde undersoge Misbrug overfor Forordningen
om, at Embedsmaend ikke maatte tage mod
Gave og Sluenk. Dens uhyggelige Virksombed
ramte flere af D.s personlige Modstandere (Rost-

gaard og Gabel). Da Christian VI besteg Tronen
gik det den virksomme Mand ilde. Allerede

6 Dage efter Tronbestigelsen suspenderedes
han og modtog i Nov. 1730 sin Afsked. D.

forlangte retslig Undersegelse i Anledning af
denne Vilkaarlighcd. men dode allerede 17.

April 1731, vistnok af Gnemmelsc. Regeringcn
havde imidlertid forgseves sogt begrundede An-
klager mod ham. Hans literaerc Produktion
er betydningsles ; blandt hans Ligtaler kan
maerkes den over Thomas Kingo. J. O. A.

Dei gratia, >af Guds Naade<, var et Tillseg,

som iErkebiskopper og Biskopper efter 5. Aarb.
ofte fejede til dercs Titel. Pepin den lille og
Karolingerne brngte det samme Tillseg; fra

dem gik det i Arv til de tysk-rom. Kejsere,

og senere gjorde alle Konger og Fyrster Krav
paa at vaere Herskere >af Guds Naade<.
Deisme i almindelig religionsfilos.

Forstand betegner den relig. Anskuelse, som
vel antager en personlig Gud, men samtidig fra-

kender ham ethvert direkte Forhold til den
bestaaende Verden. Denne Anskuelse har fundet

sin egentlige Uddannelse i 17. og 18. Aarh. (se

nedenfor). Den er da ogsaa paa ejendommelig
Maade betinget ved den hele Verdensanskuelse,
som dengang var raadende. Man betragtede

Verden som en fuldendt Maskine, der ved sin

egen indre Fuldkommenhed holdt sig selv i

Gang. I Kraft heraf kunde man da for at til-

fredsstille den relig. Bevldsthed tsenke sig, at
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der var en Gud til, der havde sat denne Ma-
skine i Gang og ordnet dens oprindelige Sam-
mensstning; men udover denne Forestilling

om Gud som Skaberen eller rettere sagt Ver-
densordneren kunde man ikke gaa. Hvis Ver-
den virkelig svarede til sin Bestemmelse, da
maatte den bevise dette ved slet ikke at trsenge

til Guds Indgriben, ligesaalidt som et velop-

trukket Ur knever Urmagerens stadige Tilsyn.

Og ligesom det var med Verden i rent fysisk

Henseende, saaledes ogsaa med Hensyn til det
moralske. Moralloven er cngang tilstede i

Menneskesjselen og kan ved Fornuftens Hjselp

oddrages hcraf paa naturlig Maade. Ganske
vist er den oprindelig givet af Gud som den
absolute Lovgiver, men efterat det engang er

sket, behoves der ikke nogen Aabenbaring eller

Hjselp fra hans Side for at sikre dens Gyldig-

hed. Sandheden kan Menneskene selv finde.

1 enhver Henseende bliver saaledes den levende
Rapport mellem Gud og Verden ophcevet. Det
er da ogsaa kun en megct overfiadisk eller

negtern Religiositet, som kan fele sig tilfreds-

stillet ved et saadant Gudsbcgreb; det er kun.

hvor den saakaldte >sunde Menneskeforstand<
med al sin Fladhed skal raade, at man vil

holde sig hertil. Men det er ogsaa kun en
skrebelig videnskabclig Grand, hvorpaa denne
Anskuelse hviler. Idet Videnskaben i vore

Dage soger at finde en naturlig Forklaring
baade paa den Orden, som raader i Naturen,
og paa Morallovens Indhold, er den kommen
langt udover den Ramme, i hvilken D. passer

ind. F. C. K.
Deismen som hist. Foreteelse er Navnet

paa en inden den eng. K. i 17. Aarh. opstaaet

Retning, der segte at fremstille >den natur-

lige Religion*, de i Mcnnesket selv hvilende

relig. Begreber, som den eneste sande og i

Krdm. kun saa en Fornyelse af den oprinde-

lige Naturreligion. Navnet selv (af deus, Gud)
har sin Oprindelse deraf, at denne Retning
gjorde Krav paa at hsevde en ren Gudserkend-
else i Modssetning til Ateismen og Overtroen.

D. er ikke en enkelt Mands Vterk, kan heller

ikke opfattes som en ligefrem Fortsettelse af

de tidligere mod K.s Tro fjendtlige Retninger
(Antitrinitariere, Socinianere), men er en Frugt

at den hele Kulturbevtegelse i England fra

Reformationstiden af. Allerede Francis Ba-
cons (S. 197) Filosofl styrkede det forstandig-

praktiske Drag i den eng. Nationalkaraktcr,

som i D. fremtrceder i sin Ensidighed, og den
empiriske Metode, som Bacon kun vil have
anvendt paa Filosofien, overfores af D. paa
Religiositetens Omraade. Men stterkere og
mere umiddelbart virkede de relig. politiske

Kampe i 17. Aarh. De stserke Brydninger
mellem den episkopale og puritanske Retning
aflostes af en Slappelsens og Mattelsens Til-

stand, hvori mange vendte sig bort fra Krdm.
som den, der var Kilden til den bitre Strid,

der havde sonderslidt Folkets Krafter. Man
segte derfor et neutralt Omraade og mente at

finde dette 1 de for alle Mennesker fselles relig.

Tanker. Ogsaa Puritanismens egne Ideer kunde
let slaa om i sin Modstetning: da det aande-
lige Liv tabte i Kraft, blev de puritanske hel-

liges indre Lys, der var stillet frem uafhtengig

af Skriftens ydre Ord, til 6t med den naturlige

Fornuft. Til Omdannelse af Tidens Tienkestet

virkede ogsaa sterlig den mest yderligt gaaende
puritanske Gruppe, Level I erne (sed. Art.), der
overferte sine polit. Ideer paa det relig. Om-
raade og ogsaa i Religionen kun saa en ren
mskl. Institution. For dem var Religionen,
hvis Hovedtanker ansaas for at vtere Guds Til-

vjerelse og Sjielens Udodelighed, it med Mo-
rale!) og havde vtesentlig sin Betydning ved
den Nytte, den gjorde Staten.

Af disse hist. Rodder er D. fremgaact. D.
begynder med Herbert af Cherbury (S.

499) og finder sin Afslutning ved Hume (se

d. Art.) og kan betegnes som liggende o. mel-
lem Aarene 1624 og 1750. Hovedmiendene
varc: Thomas Browne. Thomas Hobbes,
Charles Blount, John Toland, Shaftes-
bury, Anthony Collins, Woolston, Tin-
dal, Chubb og Bolingbroke (se d. Art.).

Den Opgave, D. stillede sig, var den at paa-
vise de almenmskl. relig. Ideer. Derved forstodes

saadanne, som havde sin Kildc 1 den mskl.
Forstand. Som fremgaaet af Menncskenaturen
selv var dette den naturlige Religion,
den eneste sande og Provestenen for de >aaben-
baredec Religioners aandelige Vierdi. Dog er

det ikke den enkeltes Forstand, der uden
vidcre siettes som den religiose Sandheds Ud-
spring. D. soger et Vaern mod den subjektive

Tsenknings Vilkaarligheder i den aim. Over-
ensstemmelse i Henseende til de store Ideer.

Det er Menneskehedens aim. Fornuft, som her
skal komme til Orde og give Udtryk for, hvad
der til alle Tider havde fremstillet sig som
Sandhed, ikke gennem de dybere Forskninger,

men i Kraft af et aim. Instinkt for det sande
og rette. Overalt hvor saadan Overensstem-
melse er forhaanden, er det den >sunde Mcn-
neskeforstand<, som aflteggcr sit Vidnesbyrd.
De Ideer, som ad denne Vej bliver til, er

vcesentlig disse 3: a) Tilvserelsen af en eneste,

sand, usynlig Gud; b) Menneskets Forpligtelse

til et scedeligt Liv; c) dets Udodelighed med
Gengseldelse for enhver efter hans Stilling til

den ssedelige Lov i hans Indre. Systemets
Kerne ligger i den anden af disse Grundsoet-

ninger. Moralitct bliver Religionens egtl. Vee-

sen. Gudsbegrebet trader tilbage. Dog vil

det vrere urigtigt at mene, at den hist. D. paa
dette Punkt falder samraen med D. i Ordets
dogmat. Betydning. Den hist. D. antager en
Indgriben af Gud ogsaa i dette Liv, om end
Tanken om den retfserdige Gengseldelse ved
Livets Ende er den stierkest fremtrtedende.

Det er forst hos Hume og Voltaire (se d. Art.),

at liin Tanke om Guds abstrakte Forhold til

Verden gores gteldende.

I sin hist. Betragtning gaar D. ud fra en
oprindelig gylden Tid, da Naturreligionen raa-

dede. Men denne forste skonne Tid svandt
snart. Menneskehedens Historie fremstiller

sig som et fortsat Fald fra Sandheden, kun
afbrudt ved enkelte Lyspunkter. Vist nok
har den naturlige Religion til enhver Tid haft

sine Talsmtend. Men Bedrageriets og Herske-
sygens Magter har vseret strerkere og forvan-

sket de oprindelige naturlige Sandheder. Dette

har vist sig baade i Hedenskabets og Jode-
dommens Historie. Nogen vcesentlig Forskel

mellem disse kender ikke D. Begge har en
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Sandhedens Kerne, som er Naturreligionens

Grundsretninger. Men i begge Religioner er

denne Kerne ble_vcn tilda?kket af en tyk Skal

af Vildfarelser. Forvanskningen havde naaet
sit Hojdepunkt, da Jesus fremtraadte. Jesu
Opgavc var ikke den at bringe nye Sandheder,
men kun at hseve den sunkne stedelige Be-
vidsthed, stillc den seedelige Lov, Naturens
Lov, levende frem for Sltegten og saaledes fere

tilbage til Urreligionens enfoldige Sandheder.
Krdm.s Betydning er derfor den at vaere en
Fornyelse af den oprindelige Religion. Hvad
der ikke stemmer hcrmed i det N. T.s Frem-
stilling forklares som Misforstaaelser af Jesu
rene Ltere fra Apostlenes Side eller som en
Akkommodation af Jesus over for Tidens lave

Forestillinger. Men isier er det dog herske-

syge Pnester og forfanigelige Filosofer, som
gennem deres Forvanskning af Sandbeden bar
hidfort Uoverensstemmelser mellem Jesu op-
rindelige Laere og Krdm. i den Skikkelse, hvori
vt kender den. D. bar i det hele en alvorlig,

seedelig Karakter. Den ledes af den Interesse

at ville tilfredsstille den religiose Trang, at

bringe Fred og Enlghed mellem de stridende
Partier inden den eng. K.

D.s Betydning er i England vaesentiig forbi

ved Midten af 18. Aarh. Den blev nemlig
imodegaaet af Biskop Butler (S. 424) og War-
burton (se d. Art), og Dissenters som Lard-
ner og Doddridge (se d. Art.) skrev ogsaa
imod den. Den ligger ikke under for den kirkl.

Teol.s Angreb. Men Skepticismen treenger ved
Hume ind i D.s egen Lejr og undergraver dens
Magt. Fornemmelig er det dog den ved Me tod-
is men (s. d. Art.) frcmkaldte evgl. Vrekkelse,

der viser D.s religiose Afmagt og bryder dens
Indflydelse i England.
Men de deistiske Tanker blev ikke indskreen-

kcde til den britiskc 0. De betegner det
forste Trin i den Udvikling, som fuldendtes

ved >OpIysningen< og Rationalismen (se d.

Art.). Deri ligger D.s sterstc Betydning. Den
virkede umiddelbart paa det tyske Aandsliv,

men sin store kulturhist. Magt vandt den dog
forst ved sin Gang over Kanalen til Frankrig,
hvor dens Ideer fremtraadte i nye Former, i

hvilkc den i forsterket Grad banede sig Ind-
gang i den tyske Aandsdannelse og bestemte
demies Retning (G. V. Lechler, Geschichte des
eng. D., Stuttgart 1841; B. Punjer, Geschichte
der christl. Religionsphilos. seit der Ref. I.,

Braunschweig 1880; C. Brun, OpIysningensTids-
alder, Kra. 1886; Abbey and Overton, The Eng-
lish Church in the 18th Century, London 1887,
75 f.). C. B.

Dekalog, se Bud, de ti (S. 409).

Dekan (decanus; dean ; doyen ; Dechant, Dom-
provst) er dannet af det gr. dftfot, 10, og var
i den rom. Haer Navnet paa Fereren for 10
Soldater; Formsendene for Ligbaererne i Rom
og Konstantinopel kaldtes ogsaa D. I Don-
kapitlerne var D. en af Kapitlets everste

Embedsmsnd, Biskoppens Hjeelper i den prteste-

ligc Gerning; i Reglen fulgte han efter Arki-
diakonen (iErkedegnen) eller Provsten, og naar
c n saadan fattedes, var D. Kapitlets Forstander.
For bedre Tilsyns Skyld vare Bispedommer
ofte delte i Dekanater, der bleve tilsete af en
Land-D. (decanus ruralis) eller Arki-Pres-

byter (,/Erkeprast). I Klostrene havde Abbed-
erne ofte en klosterlig D. ved Siden, der
gik dem til Haande ved den daglige Ledelse.

I Spidsen for Kardinal- Kollegiet staar

ogsaa en decano del sacro collegio, i Reglen
den eldste Kardinalbiskop; naar Paven ikke
selv leder Kardinalernes Meder, er det Kardi-
nal-D.s Pligt og Ret at gore dette. Naar han
fungerer, bajrer han Palliet. — I England staar

en D. (dean) endnu i Spidsen for Domkapit-
let (chapter); i Middelalderen valgtes han af
Kapitlet, nu udntevnes han af Kronen. Lige
fra den angelsacbsiske Tid var der ogsaa i

England rural deans, som ikke sjaslden havde,
og endnu stundum have, netop 10 Sognekald
at tilse. Paa Ref.s Tid var disse Land-D.s
Stilling ubetydclig, men i nyere Tid have de
atter faaet Betydn. som Mellemled mellem
Biskopperne og Praesterne (om Tallet paa disse
rural deaneries i de enkelte Stifter se E. L
Cutts, A Handy Book of the Church of Eng-
land, London 1897, 140 f. ; om en dean's Pligter
se J. H. Blunt, The Book of Church Law.
London 1894, 391). — I Syd-Tyskland Andes der
endnu D., der have Opsyn med Praesterne paa
et vist Omraade. — Indenfor Universiteterae
blev det fra det 14. Aarh. almindeligt at kalde
det Medlem af Fakultetet, der besorger de leb-
ende Forretninger, ferer Fakultetets-Beger og
gemmer dets Segl, D. Saadahne D. findes
endnu stadig ved alle de nordiske og mange
fremmede Universiteter; stundum veelges de
paa 1 eller 2 Aar, stundum paa Livstid. —
Ogsaa Nonneklostrene havde jaevnlig en kvinde-
lig D. (decanissa) ved Abbedissens Side. Det
adelige Stift Valla i Danmark bar endnu stadig

en >Dekanesse< i Spidsen for sig.

Dekapolls, >Tistad-Landet< (Mt. 4, 25, Mk.
5, 20; 7. 31), 10 Byer med omliggende Distrikt,

som af Pompejus (62 f. Kr.) havde faaet ind-
remmet en saerlig Stilling umiddelbart under
Rom. Byerne laa for storstc Delen 0. for
Jordan, men Angivelserne af, hvilke de 10
Byer vare, afvige indbyrdes.

Deker, Fader til en af Salomos Befalings-

maend (1. Kong. 4, 9).

Delaja. 1) En af Serubabels Efterkommere
(1 Kron. 3, 24). — 2) Forstanderen for Pnester-
nes 23. Skifte paa Davids Tid (1. Kron 24, 18).

— 3) En af de fra Babel hjemvendende Jeder
(Esr. 2, 60; Neh. 7, 62). — 4) Fader til Semaja.
til hvem Nehemja kom (Neh. 6, 10). — 5) Sen
af Semaja, Stormand hos Kong Jojakim (Jer.

36, 12).

de la Rue, se Rue.
Delbruck, Johann Friedrich Ferdinand, tysk

Filosof og Teolog, f. i Magdeburg 1772, d. 1848
i Bonn; var forst Gymnasialuerer i Berlin, se-

nere Skoleraad i Kdnigsberg og Dusseldorf.

1818 blev han Prof, i Literatur i Bonn. Som
Filosof var han paavirket af Kant og Schiller,

men navnllg ogsaa af Jacobi. Hans maerke-
ligste Skrift er >Christenthum, Betrachtungen
und Untersuchungen<, hvis 2. Del (Bonn 1826)
barer Titlen: >Ph. Melanchthon, der Glaubens-
lehrer«. Dette Skrift indviklede Forf. i en
teol. Fejde med Sack, Nitzsch, LQcke og
Schleiermacher(>Drei teol. Sendschreiben nebst
brieflicher Zugabe Schleicrmachers<, Bonn 1827

;

hvorpaa D., for at forsvare sig, skrev: >Er6r-
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ternngen einiger Hauptstflcke in Schleiermacbers
Glaubenslehret, Bonn 1827), og det flk, ved
dets sta'rke Frcmharvelse af den apostolske

Trosbekendelse, ogsaa opmsrksomme Ltesere

i Danmark (se Grundtvig og Rudelbach, Theol.

Maanedsskrift X og XII. 1827—28). Ora D.s

Strid med Schleiermachers Disciple se F. Sander
i .Theol. Stud, und Krit.< 1891.

Delegation, se Legatcr og Nuntier.
Delfter-Religionsselskab, se Christo sacrum

(S. 507).

Delitzsch, Franz Julius, tysk luth. gltestl.

Teolog og Semitist, blev fedt i Leipzig 13.

Febr. 1813 og dode ssteds 4. Marts 1890. D.,

hvis Foraildre drev Marskandiserforretning,

voksede op under trange Kaar, men ved Un-
derstettelse af en jodisk Bogantikvar F. J.

Hirsch Levy, efter hvem han var opkaldt, og
hvera han stadig betragtede som en faderlig

Ven, blev det ham muligt at studere. Han
blev 1831 Student, 1835 Dr. phi/., 1842 Lie.

theol. Hans Ry steg nu hurtigt, saa at Uni-
versiteterne kappedes om at erhverve ham
som La?rer; 1844 blev han ekstraord. Prof, i

Leipzig, 1846 ord. Prof, i Rostock, 1850 i Er-

langen, 1867 (til sin Ded) i Leipzig. D. for-

maaede paa forbavsende Maade at omspmnde
de forskl. Videnskabsgrene indenfor hans Fag,

og hans literare Produktion er meget stor.

Karakteristisk for hans Skrifter er foruden
deres overordentlige Lsrddom tillige deres Prseg

af dyb personlig Fromhed samt en betydelig

digterisk Sans, Egenskaber, ved hvilke han
ogsaa evede en stierk Indflydelse paa sine tal-

rige akademiske Tilhorere. Blandt hans Skrif-

ter have vei navnlig hans Kommentarer skaffet

ham Berammelse. De ere: »Der Prophet Ha-
bakuk<, 1843; >Commentar fiber den Psalter<

I— II, 1859—60 ; Genesis, 1852, 5. Oplag under
Titel >Ncuer Commentar Ober die G.«, 1887;

de i den Keil-Delitzsch'ske Samling udgivne:

Jesaja. 1866, 4. Opl. 1889; Job, 1864, 2. Opl.

1876; Die Psalmen, 1867, 5. Opl. 1894;
Sprucbbuch, 1873; Hoheslied-Koheleth, 1875;

endelig HebrSerbrief, 1857. Den gltestl. Tekst-

kritik behandler han — foruden i Fortalerne

til Here af de Baer'ske Tekstudgaver — i >Stu-

dien zur Entstehungsgesch. der Polyglottenbibel

des Kard. Ximenes<, 1871; >Complutensische
Varianten<, 1878; >Fortgesetzte Studien zur
Entstehungsgesch. der complut Polyglotte*,

1886. Om rabbinske Studier vidne hans >Zur
Gesch. der Jfid. Poesie«, 1836; »Wissenschaft,

Kunst, Judenthum<, 1838; >Anecdota zur Gesch.

der mittelalterl. Scholastik unter Juden und
MoslemiiK, 1841. Skrifter fra forskl. Omraader
ere: >Die biblisch-prophetische Theol. «, 1845;

•System der biblichen Psychologies, 1855, 2.

Oplag 1861 ; >System der christlichen Apolog-

etik<, 1869; >Iris, Farbenstudien und Blumen-
stQchec, 1888; >Jesus und HllleU, 1867, 3.

Opl. 1875; >Handwerkerleben zur Zeit Jesus<,

1868, 3. Opl. 1879. overs, paa Norsk 1880; >Ein

Tag i Capernaum< 1871, overs, paa Dsk 1885;

>Neue Untersuchungen fiber Entstehung und
Anlage der kanon. Evangelien<, 1853 (I, Matth.);

>Das Sacrament des wahren Leibes und Blutes

Jesu Christi«, 1844, 7. Opl. 1886; >Vier

BOcher von der Kirche<, 1847. Angaaende
Spargsmaalet om de gltestl. Skrifters Tilblivel-

sestid var D. i Begyndelsen en afgjort. ora end
ikke stiv Repncsentant for den traditionelle

Opfattelse; senere aendredes hans Betragtning
her stterkt, som det sis navnlig af de senere
Oplag af hans Kommentarer, af hans >Penta-
teuchkritlsche Studien « i Luthardts Zeitschrift

1880 og af hans >Messianische Weissagung«
1890 (overs, paa Norsk 1892). Han fortes efter-

haanden til at godkende mange af de nyere. fra

Traditionen afvigende Resultater, samtidig med
at han felte sig aandelig fremmed for en ud-
bredt nyere kritisk Retning (Jfr. hans Skrift:

>Der tiefe Graben zwischen alter und mo-
demer Theol. <, 1888). — En betydelig Del af
sin Kraft viede D. Israelsmissionen, der allc-

rede i hans tidlige Ungdom optog ham stierkt.

En stor Glsde var det ham, da Hirsch lod

sig debe 1843. Senere blev D. Sja?len i en
Rockke Foretagender til Israelsmissionens

Fremme. 1863 grundede han Tidsskriftet

>Saat auf Hoffnung«, 1871 >Centralverein fOr

die Mission unter Israel', 1886 det saakaldte

Institution Judaicum i Leipzig, en Uddannelscs-
anstalt for Jodemissionaerer; af de af denne
Anstalt udgivne Smaaskrifter har han selv for-

fattet flere, f. E. >Die Bibel und der Wein<
(overs, paa Dsk 1886), >Der Messias als Ver-

sohner<, >Sind die Juden wirklich das auser-

wahlte Voik?c (overs, paa Dsk. 1890). Mod anti-

semitiske Agitationer skrev han flere Smaaskrif-

ter (>Rohlings Taimudjude beleuchtet', 1881

;

>Was Dr. Rohling beschworen hat und noch
beschworen will«, 1883 ; >Schachmatt den Blut-

lugnern Rohling und Justus', 1883). Endelig
1877 udgav han sin hebraiske Oversssttelse af

N. T., et anerkendt Mestervajrk, Frugten af

omtrent 40 Aars Arbejde (Curtiss, F. D., Edin-
burgh 1891). J. C. J. — Af Fr. D.s Bern er

Friedrich D., f. i Eriangen 1850, bekendt
som Assyriolog. Han er for Tiden Prof, i

semitisk Filologi i Breslau. Han har udgivct en

assyr. Grammatik, assyr. Lsesestykker og en

assyr. Ordbog, besorget 2. Udgave af Mfirdters

>Gesch. Babyloniens und Assyriens (Calw 1891),

samt skrevet .Prolegomena eines neuen hebr.-

aram. W6rterbuches zum alt. Test« (Leipz.

1886). — Johannes D., f. i Rostock 1847, d.

3. Febr. 1876 i Rapallo, udgav >Das Lehr-

system der r6m. K.« (I, Gotha 1875) og for-

beredte Udgivelsen af G. F. Oehlers >Lehrb.

der Symbolik« (Tub. 1876).

Delos, en af Kykladerne. I den aeldre gr.

Tid var 0en med sit beromte Apollon-Tempel
det relig. Midtpunkt for den ioniske Stamme.
Senere var den navnlig bekendt som Handels-

plads (1 Mak. 15, 23). Ved Midten af 5. Aarh.

var den Srede for en kr. Biskop.

Demas var efter Kol. 4, 14 og Filem. V. 24

hos Paulus i dennes ferste Fangenskab. I 2

Tim. 4, 10 omtales han mlndre gunstigt.

Demetrias var en rom. Jomfru af en anset

Slsegt, til hvem Kirkefaderen Hieronymus skrev

en beremt Traktat (Ep. 130 i Vallarsi's Udg.)

om den ngifte Stands Fortrin. Hendes Fader
dode, lige fer Aiarik indtog Rom (410), hvor-

paa D. og hendes Familie rejste til Afrika.

Demetrios var Navnet paa forskellige Kon-
ger af Selevkidernes Sltegt i Syrien. D. I

Soter (162—150 f. K.) skulde allerede 175,

efter sin Fader Selevkos Filopator, have arvet
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Demetrios — Dendriter.

den syr. Trone, men blev tilsidesat af sin Far-

broder Antiokos IV Epifanes, der belejlig kom
tilbage fra Rom, hvor D. just var bleven sendt
ben for at aflese ham som Gidsel. Da Lysias

efter Antiokos IV's Dad regerede i den unge
Antiokos V's Navn, flygtede D. fra Rom, lod

dem begge myrde og blev Konge 162 (1 Mak.
7, If.; 2 Mak. 14, 1 f.), hvortil det ogsaa
lykkedes ham at faa Roms Billigelse. D. fik

snart Lejiighed til at gribe ind i de jodiske

Forhold, idet en Mand af yppersteprsestelig

Sltegt, Alkimos (»: Eljakim, Jakim), paa det
graesksindede Partis Vegne bad om Hjaelp mod
Judas Makkabaeer, blev udnrcvnt til Ypperste-
praest og sendt til Judaea med en syr. Hter
under Bakkides. Efter dennes Tilbagerejse

sendte Kong D. en anden Feltberre, Nika-
nor, mod Judas, der dog tilfojede Syrerne et

knusende Nederlag ved Bet-Horon i Marts 161,

hvor N. selv faldt (Nikanordagen d. 13. Adar).

For fuldstaendig at afryste Syrernes Aag slut-

tede Judas Forbund med Romerne; men D.
handlede saa energisk. at ban straks efter Ni-

kanors Fald sendte den dygtige Bakkides mod
Judas (April 161), der da selv faldt i en for-

tvivlet Kamp mod Syrernes overvaeldende Over-
magt. Men de syr. Tronstridigheder forspildte

snart Sejrens Frugter. Da nemlig Alexander
Balas, en foregiven Sen af Antiokos Epifanes,

som Redskab for D.s fjendtlige Nabokonger,
der frygtede bans stxerke Haand, var frem-
traadt som Praetendent mod D. (153), maatte
denne overlade Judas's Broder Jonathan Jerusa-
lem. Da Alexander Balas yderligere gjorde
Jonathan til Ypperstepraest og Fyrste, segte

D. ved de mest lokkende Tilbud at vinde Je-
dernes Hjtelp, men forgseves. D. blev 150 be-

sejret af Alexander og bans Forbundsfaeller og
faldt i Slaget (1 Mak. 10, 48 f.). Han var en
af de dygtigste blandt de senere Selevkider.
— D. II Nikator, D. I's Son, optog 147
Kampen mod den uduelige Alexander Ba-
las (1 Mak. 10, 67 f.\ der blev svigtet af
alle undtagen Jonathan. Alexander omkom,
og D. blev Konge (145—138 og senere 128—
125 ell. 24). Langt fra at lide Tab ved sin

Modstand mod D. tiltvang Jonathan sig ved
et Forlig i Ptolemais delvis Skattefrihed og 3

samaritanske Distrikter, der lagdes til Judaea,

og fortsatte sin Anneksionspolitik, da D. snart
kom i stor Fare ved den ajrgerrige og snilde
Feltberre Tryfons Optrteden, der ferst gjorde
Alexanders umyndige Sen, Antiokos VI, til

Modkonge 145, men efter nogle Aar sig selv

efter at have ladet Antiokos VI myrde (142?).
Ved den samme Tid foretog D. et Tog mod
Partherne, af hvis Konge Mithradates I han
blev tagen til Fange 138. Under disse For-
hold var naturligvis Jedernes Magt tiltagen

stoerkt; de vilde nu ikke nejes med mindre
end en fuldstaendig Lesrivelse fra Syrien, som
ogsaa lykkedes 142 under Simon Makkabaeer.
Efter at D.s kraftige Broder, Antiokos VII Si-

detes, havde faaet Bugt med Tryfon, men selv

fundet sin Dad (128) paa et Tog mod Par-
therne, blev D., hvem disse havde lesladt af
bans lOaarige Fangenskab for at bringe Split-

telse i Syrien, for anden Gang Konge (128—
125 ell. 24). Men da D. var saa taabelig at
udaeske ./Egypten, opstillede dette en Modkonge,

Alexander Zabinas, der ifelge nogle udgaves
for Alexander Balas's Sen. D. blev slaaet og
derefter paa Flugten myrdet ved Landstig-
ningen i Tyros. — En Sennesen af bam, D. ifi.

Evkairos, blev o. 88 tilkaldt af det fari-

sseiske Parti blandt Jederne mod Hasmo-
najeren Alexander Jannai, slog ham, men trak
sig snart tilbage, da den patriotiske Felelse
vaagnede ved Faren og attcr forenede Jederne
i Forholdet til Syrerne. — En D. omtales i 3
Joh. V. 12 som en Mand, der har godt Lov i

Menigheden. L. G.
Demetrios, alexandrinsk Biskop (o. 189—231),

tog sig med stor Iver af den kateketiske Skole.
Han skal have ansat Origenes som Lterer ved
denne.

Demiurg, se Gnosticisme.
Demme, Hermann Chrlstoph Gottfried, f.

7. Sept. 1760 i Mflhlhausen i Thuringen, blev
ferst Laerer ved denne Bys Gymnasium, senere
Superintendent og tilsidst Generalsuperinten-
dent i Altenburg. Han dede 26. Dec. 1822.
Han skrev, tildels under Navnet Karl Stille,

forskl. Fortaellinger og Digte og udgav 1799
>Neue christl. Lieder<. Flere af disse ere op-
tagne i nogle Psalmebeger.
Denar, romersk Selvment, fra Beg. o. af

Vaerdi = 72 Ore, sank efterhaanden ned til

en Vaerdi af 27 0re (under Nero). Paa Kristi

Tid gjaldt den o. 63 0re og var o. af samme
Vaerdi som den graeske Drakme (se d. Art.).

Denck, Hans, tysk Gendeber paa Keforma-
tionstiden. Det ferste, vi erfare om ham, er,

at han var Tilherer ved Oekolampads Forelaes-

ninger over Jesaja i Basel 1522. Ved Oekolam-
pads Anbefaling blev han Rektor ved St Sebal-
dus's Skole i Numberg, men paa Grand af bans
Nadverloere og hans Sympati med Thomas
Miinter blev han forvist fra Byen 1524. Han
ferte nu en omflakkende Tilvaerelse, idet han
paa Grand af sine Kaetterier meget hurtig blev
udvist af de Byer, hvori han forsegte at tage

Ophold, f. E. Augsburg, Strassburg og Worms.
I Worms fuldendte han sammen med Ludw.
Hetzer, en Gendeber som han selv, en Overs.
af Profeterne (kaldet Wormserprofeterne, date-

ret April 1527). Den, der underkastede sig

Gendaab hos ham, maatte bekende, at han
tidligere havde vasret besat af 7 onde Aander,
hvilke saa ved Daaben bleve ombyttede med
7 gode (jfr. Jes. 11, 2). I nogle mindre Trak-
tater udviklede han, ofte stserkt polemisk mod
Reformatorerne, sin mystiske Rationalisme, for

hvilken han segte Tilknytning foruden i Skriften

ogsaa i den lille beremte Bog >Eyn dentaeh
Theologia< (se d. Art.). Ogsaa af Apokatastasia-

Laeren var han Tilhaenger. Efler megen Om-
fiakken i Sydtyskland og Schwelz, dels alene,

dels sammen med Hetzer, segte og fandt

han Tilfiugt hos sin gamle Lserer Oekolam-
pad i Basel, hvor han dede af Pest i Nov.

1527. Dennes Forseg paa at bringe ham
bort fra hans Kaetterier lykkedes tildels, idet

D. skrev en senere af Oekolampad oflent-

liggjort Bekendelse, der vel ej var en fuld-

staendig Tilbagekaldeise, men dog en betyde-

iig Modifikation af hans tidligere Anskuelser

(Heberle i Studien und Kritiken 1851 og

1855). F. T.

Dendriter (af det gr. J(vd(>or, Trie) var Navnet
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Dendriter — De salute animarum. 623

paa nogle gr. Muuke, der, som Sidestykker til

i Sejlehelgenerne, havde opslaact deres Bolig i

heje Tneer.
Denicke, David, blev fodt 31. Jan. 1603 i

Zittau. Efler at have studeret i Wittenberg,

Jena og KOnigsberg rejste ban til Holland,

England og Frankrig. Ved sin Bjemkomst
(1627) blev ban Lterer bos Hertug Georg af

Braunschweig-Laneburg, som boede i Celle.

1639 blev ban Abbed i Bursfelde, 1640 Hof-

raad, 1642 Konsistorial- og Klosterraad. Han
dede i Hannover 1. April 1680. Han udgav,

sammen med Justus Gesenius, den hannover-
anske Psalmebog, i bvilken der fandtes fl.

Psalmcr af D. selv. Bedst kendt blandt os

er: >0 Gottes Sohn, Herr Jesu Christ 1<, der
er Origiuaien til H. A. Brorsons: >0 Jesul

Troens dyre Skat<.

Denifle, Frledrich Heinrich Suso, Domini-
kaner, blev fodt 16. Jan. 1844 i Imst i 0vre-
Inn-Dalen. 1861 traadte han i Graz ind i

Dominikaner-Ordenen, 1866 modtog han Prseste-

vielsen. 1880 blev han kaldet til Rom som sin

Ordens GeneraldeHnitor, ogder blev han Under-
arkivar ved det vatikanske Arkiv. Han har
bl. a. gjort sig forwent ved Udgivelsen af H.
Susos (Seuses) Skrifter (Augsb. 1878 f.), ved en
kritisk Studie om Taulers Omvendelse (>Tau-
lers Bekehrung<, Strassb. 1879} og ved den
ferste fuldstsendige Udg. af den Tauler med
Urette tillagte >Buch von geistlicher Armuth<
(Munchen 1877). 1885 udsendte han ferste

Bind af et start anlagt Vaerk om Universitet-

ernes Historie, og samtidig begyndte han,

sammen med Jesuiten Franz Ehrle, Udgivelsen

af >Archiv f. Lit. und K.-Gesch. des Mittel-

alterst (med Bd. VI, Berlin 1892, er >Arkivet«

forelebig standset).

Denis, St., Benedictiner-Abbedi i Nasrh. af

Paris, var et af Middelalderens beromteste
Klostre. Legenden forer det tilbage til en
Kvinde ved Navn Catulla, der skal have jordet

St. Dionysios's Lig. Mabillon mener, at Bene-
dictinerne allerede i 6. Aarh. have slaaet sig

ned paa dette Sted, men selve Abbediet er

dog naeppe aeldre end Kong Dagoberts Regering

(622—38). I dets Kirke blev Dagobert, og efter

ham mange af de senere Konger, jordet. Ferst

Pepin den lille og senere Karl d. st. udvidede
og forskennede, paa Abbed Fulrads Tilskyndelse,

Kirken i St. D., og Abbed Suger (o. 1140) om-
byggede Skibet og Taarnene og opferte Kapel-

lerne; senere i Lebet af det 13. Aarh. blev

den skenne Kirke i dens nye Skikkelse fan-dig.

Blandt St. D.s Abbeder maa isa;r maerkes:

Fnlrad, der under Pepin den lille spillede en
betydelig polit. Rolle, Hildouin, som stod i

neje Forh. til Ludvig den fromme, og Suger (se

d. Art.). Den sidste egentlige Abbed var Ai-
mar, efter hvis Ded (1528) St. D. flk Kommeii-
datur-Abbeder af Huset Lothringen. 1614 blev

St. O. Hovedkloster for en Kongregation paa
9 Klostre (•Kongregationen af St. D.<). 1633
sluttede det sig til Mauriner-Kongregationen,

og Maurinerne havde det indtil Revolutionen.

1793 led de skenne Bygninger stor Overlast,

men under Bourbonerne blev der paabegyndt
en Restauration af Kirken, som blev fortsat

under Louis Philippe og Napoleon III. Kapitlet

i St D. (aider i 2 Dele: den ene Del bestaar af

4 forhenv. Biskopper og 2 jEresmedlemmer;
den anden af 10 Domherrer og 10 Mrcn-
medlemmer. 1 en af Sidebygningerne blev der
1815 indrettet en Skole for unge Piger, hvis

FtBdre vare Riddere af iEreslegionen.

Denison, George Anthony, eng. Arkidiakon,

er fodt i Ossington i Nottinghamshire 11. Dec.
1805. 1832 blev han prtesteviet, 1851 blev

han Arkidiakon i Taunton efter i 6 Aar at

have vasret eksaminerende Kapellan hos Bl-

skoppen af Bath og Wells. D. 1896. Han tog

ivrig Del i Here af de kirkl. og kirkepolit.

Kampe som Forksmper for den hejkirkl. Ret-

nings Anskuelser.

Denominatloner er 1 de nordamerik. Fri-

stater Navnet paa de forskl. Kirkeafdelinger og
Sekter, der her alle ere uden Forbindelse med
Staten.

Denzinger, Heinrich Joseph Dominions,
rom.-kat. Teolog, f. 10. Okt. 1819 i Liege, d.

19. Juni 1883 i Wurzburg, er en af Romerk.s
betydeligste Dogmatikere i nyere Tid. Efter

at have studeret ved Collegium Germanicum i

Rom blev han 1848 overordentl., 1854 ordentl.

Prof, i Wurzburg, og i denne Stilling blev han
til sin Dod. Hans betydeligste Arbejde er
bans >Vier Buchcr von der relig. Erkenntniss«

(I— II, WOrzb. 1856 f.), det mest udbredte hans:

Enchiridion symbolorum et definitionum (7. Udg.
WOrzb. 1894), en nyttig Samling af Aktstykker
til den rom.-kat. Dogmatik. Da han ved sit

lsrde Va;rk: Ritut Orientalium, Coptorum, Sy-
rorum et Armenorum (I— II, Wflrzb. 1863 f.)

havde rebct grundigt Kendskab til den esterl.

Liturgi, blev han Konsultor ved Propagandaen
for esterl. Sager. Han har polemiseret mod
H. W. I. Thiersch og Irvingianismen og mod
den gfintherske Filos. ; 1855 forsvarede han i

et Flyveskrift den ubesmittcde Undfangelse,

1870 Pavens Ufejlbarhed.

Deodat, se Adeodat S. 25.

Deo gratias (Gud vtere takket!) er et fra 1.

Kor. 15, 57 og 2. Kor. 2, 14 hentet eldgammelt
kirkeligt Responsorium, der lyder gentagne

Gange i en rom.-kat. Messe og ved Romerk.s
daglige Gudstjenester. 1 den donatistiske Strid

var D. g. den Hilsen, paa hvilken Donatisternes

Modstandere kendte hinanden.
De profnndis (>Af det dybe<) er Navnet paa

Ps. 130, der i Vulgata begynder: De profundi*

clamavi ad te. Det er den 6. af de 7 saakaldte

Bodspsalmer. Luther omdigtede den til den
bekendte: >Af Dybsens Ned raaber jeg til dig«.

Deputater er i Romerk. Navn paa Prasster,

der af deres Biskop paa kortere eller lsngere

Tid faa Opsyn med en Del af Stiftet. — I den
gr.-kat. K. er D. {tfniixaroi) Betegnelse for de
Kertebserere, der gaa foran Patriarken eller felge

med en Priest, naar han udbaerer Nadver-

elementerne.
Derbe, By i det sydestl. Lykaonien. Paulus

besegte den paa sin 1. (Ap. G. 14, 6) og 2. Mis-

sionsrejse (Ap. G. 16, 1). Fra D. var Gajos (Ap.

G. 20, 4); derimod er det tvivlsomt, om Timo-
theos var derfra eller fra Lystra.

De salute animarum er Navnet paa den
Bulle af 16. Juli 1821, som ordnede de preus-

siske Kirkeforhold. Den er aftrykt i Munch,
Vollst Sammlung aller Konkordate (Leipz.

1831) I, 250 f.
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624 Desanctis — Descartes.

Desanctis, Luigj, f. 1808, var rom.-kat. Pnest
og indtog en hej Stilling ved den rom. Kurie,

men blcv ved Ltesning af Biblen fort ind i

den evang. Krdm. og flygtede til Malta, hvor-
fra han gennem Bladet // Cattolieo cristiano

arbejdede for Italiens Evangelisation. 1852
blev han Pnest for den valdesiske Menighed i

Firenze, men utilfreds med Valdesierkirkens

Styrelse sluttede han sig tilligemed Advokat
Mazzarella 1854 til Frikirken, Chiesa libera

cristiana. Han reprasenterede denne paa den
evang. Alliances Mode i Paris 1855 og sogte

under et Ophold i England at vtekke Interesse

for den, hvilket ogsaa lykkedes ham; der traf

han Gavazzi, som senere i en Ksekke Aar blev
dens Leder. Imidlertid flk Darbyisterne saa

stor Indflydelse i den, at D. fandt Anledning
til at trade kraftigt op imod dem, og dette

vakte en saadan Uvilje imod ham, at han 1864
forlod den og vendte tilbage til den gl. Valde-
sierkirke. Derefter blev han Prof, ved det
teol. Fakultet (den valdes. Prsesteskole) i Firenze
og redigerede Kirketidenden Eco delta uerita;

han dede 1869. Blandt alle evang. sindede
Kr. i Italien var han meget anset som Teolog,

og nans Skrifter have vteret og ere af stor Be-
tydning for de evang. Bevaegelser i dette Land
(Cbiesi, Biografla di L. D., Firenze 1870). C.E.F.

Descartes, Rent (Renatus Cartesian), fr.

Filosof, er fedt 1596 i Lahaye i Touraine. Tid-
ens urolige Forhold, saavei i polit. som relig.

Henseende, kom til at indvirke bestemmende
baade paa hans ydre og indre Liv. Efter forst

at have vseret Elev i Jesuiterskolen La FUche,
optoges hans Ungdom dels af alvorlige Studier
i Paris, isaer af Matematik, dels af frivillig Krigs-

tjeneste i forskl. Here, forst paa protest., senere
paa rom.-kat. Side. Omendskont han bestandig
med engstelig Omhu strtebte at bevare et godt
Forhold til den rom.-kat. Kirke og sikkert

ogsaa folte oprigtig Sympati for den, saa valgte

han dog, da hans egentlige Studietid begyndte,
at leve i Holland, hvor han kunde gore Beg-
ning paa sterre Aandsfrihed end i sit Fuedre-

land. Men ogsaa der blev han. paa Grund af
-sin Taenkning, Genstand for Angreb, nemlig fra

ref. Teologers, is«r G. Voets Side. Selv skyede
han Kampen, maaske mere end rigtigt var.

Tilsidst fnigte en Opfordring fra Dronning Kri-

stina af Sverig til at komme og besoge hende
i Stockholm ; her bukkede han dog snart under
for det uvante Klima 1650.

Naar D. kaldes for >den nyere Filos.s Fader«,
da er dette Htedcrsiiavn sikkert ikke ufortjent,

selv om han efter nyere Bedommelse ikke kan
veere ene om at biere det; det betegner imidler-

tid paa rigtig Maade hans Tienknings epoke-
gorende Betydning. Han fortoller selv i sin

Discours de la mithode (1637), forste Afsnit,

hvorledes han tidligt har faaet Indtrykket
af den utilfredsstillende Tilstand, hvori Filoso-

flen befandt sig. Det var kun en Samling ube-
grundede Meninger, man her stod overfor;
nogen sikker Begrundelse eller Metode gaves
ikke. Alene i Matematiken fandt han den for-

nedne Sikkerhed i Udviklingen. Det er da
den Opgave, som ft-emstiller sig for ham, at

sage at gennemfere en lignende streng viden-
skabelig Fremgangsmaade i Filos. Han op-
stiller nu forst i det nsevnte Skrift visse fore-

lebige Begler for al Taenkning, som vaesentlig

gaa ud paa, at man overalt skal begynde
med det sikre og derfra slutte til det usikre.

og at intet kan fastholdes, uden hvad der er
fuldkommen klart ogbestemt; ethvert sammen-
sat Fsenomen maa forst oploses og feres til-

bage til sine simpleste Bestanddele. Det er
den analytiske Metode, som hermed anbefales.

Dybere opfattes Problemet i det nsestc Skrift,

Meditationes de prima philotophia (1641). Her
gaar D. ud fra, at der kan tvivles om alt, om
Sansernes Vidnesbyrd, om Yderverdenens Eksi-
stens, om alle vore Slutningers Bigtigbed, thi

det. kunde tsnkes, at Gud skuffer os ved falske
Forestillinger. Det gielder da om at finde et

fast Punkt at holde sig til under al denne
Uvished. Dette finder D. i selve Tvivlen som
saadan. At tvivle er at tasnke ; saameget staar
altsaa fast, at jeg tanker. Men idet jeg Uenker.
maa jeg ogsaa veere til (Cogito, ergo sum). Jeg
er altsaa til som en tenkende Ting (res cogi-
tans), det er hsevet over al Tvivl. Herfra gaas
der saa videre. Forst tages Gudsforcstillingen

for. Det beror nemlig i sidste Forstand paa
Gud, om jeg overhovedet kan komme i For-
hold til Sandheden eller skal leve i blotte Ind-
bildninger. Tanken om Gud er en medfodt
Id6; Sporgsmaalet er kun om, hvorvidt den
er sand eller ikke. For at bevise dette, gaar
D. forst ud fra Aarsagsloven, der indeholder,
at der ikke i Virkningen kan voere mere end
i Aarsagen. Nu har imidlertid Forestillingen

om Gud som det uendelige Vaesen en saadan
Realitet i sig, at den ikke kan tienkes at have
sin Aarsag i noget andet end et saadant uende-
ligt Vsesen selv; at den skulde vsere frem-
kommet ved en Abstraktion af os Mennesker.
er utffinkeligt, da den uendelige Realitet ikke
kan udledes fra endelige Vsesner. Senere i

sammc Vaerk supplerer D. dette Bevis ved et

andet, som nsermest falder sammen med det
ontologiske Bevis, som forst er fremsat af An-
selm. I selve Forestillingen om Gud er hans
Tilvaerelse umiddelbart indesluttet, thi ellers

vilde Forestillingen ikke besidde den Fuld-
kommenhed, som den dog har. Og idet nu
Sanddruhedens Egenskab tilskrives Gud, gaar
D., med Fortrestning til sin Taenknings Paa-
lidelighed, videre til Bestemmelsen af Verden.
Han betegner Materiens Ejendommelighed ved,

at den er udstrakt, ligesom han har angivet
Sjtelens Ejendommelighed ved, at den er Uen-
kende. Det er saaledes to ganskc forskelligr

Verdener, der her staa overfor hinanden. I

Naturen gaar det til efter en rent raekanisk
Lovmaessighed ; her er ingen skjulte Krsefter.

som man tidligere antog; alt forklares ved
virkende Aarsager, med Udelukkelse af Hensigts-

aarsager. I Sjaelen er derimod et fra Naturen
ganske forskelligt Princip raadende ; det liggcr

i dettes Vaesen, at det maa vsere evigt. Da
saaledes den legem ligc og aandelige Verden
kunne taenkes hver for sig, den ene uden den
anden, bensevnes de med Rette som Substanser,
skent i afledet Forstand, fordi de begge vise

tilbage til Grundsubstansen, som er Gud. Hvor-
ledes de kunne forenes med hinanden til et og
sammc Liv, saaledes som det sker i Menneske-
livet, bliver en absolut Gaade; at det aandelige
paavirker det legemlige og igen paavirkes deraf.
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•erfare vi, men vi forstaa det ikke i mindste
Maade. Naar D. har ment, at Sjtelen skulde
vtere ssrlig bundct til et enkelt Organ i Hjernen
(Koglekirtelen), da staar denne Antagelse i et

mere tilfnldigt Forhold til hans evrige Lcere.

Hans etiske Anskuelser, som for iterate Delen
ere nedlagte i Breve, fornemmelig til Dronning
Kristina og Pfalzgrevinde Elisabet, slutte sig

i formel Henseende vistnok nser til Stoikerne;

men han ger bestemt gteldende, at den gode
Vi\je kan og skal stette sig til Troen paa et

Forsyn ; og som den overate Dyd setter han
en amor intellectual!* til Gud. — Foruden de
2 nrevnte Skrifter maa fremhseves: Principia

philosophia{\ 644) ogLespassions de I'dme(1650).

Bland t de mange Udgaver af D.s Vsrker kunne
mevnes latinske Udgaver fra 1650 og senere,

samt en fransk Udgave ved V. Cousin 1824
—26. Overssettelser paa Tysk foreligge af

Knno Fischer 1863 og af Kirchmann 1870.

Paa Dansk Andes en Biografl : Carteslus, den
nyere Filosofls Fader, af B. J. Fog, 1856. F. C. K.

Descensus ad inferos, se Nedfart. — Om
det apokryfe Skrift om Kristi Nedfart til Dods-
riget se Acta Pilati (S. 21).

Deschamps. 1) Leger Marie D., fr. Benedic-
tiner, f. i Poitiers 1716, blev 1765 Prior i

denne Bys Benedictiner-Kloster. Han dede
1774. D. stod i Brevskifte med Rousseau,
Voltaire, Helvetius, Diderot o. a. og frem-
satte i forskl. fllos. Skrifter en Spinozisme, der
var i Slsegt med Hegelianismen. — 2) Nicolas
D., fr. Jesuit, f. 1797 i Villefranche, d. 29.

Maj 1873 i Aix, tog i Fyrrerne livlig Del i

Kampen om Undervisningsfriheden og skrev

en meget udbredt Andagtsbog Fleurs de Marie.

Deseret er Mormonernes Navn paa Utah.

Se R. von Schlagintweit, Die Mormonen (K6ln

1874, 49 f.) og Art. Mormoner.
Desiderins. 1) D. (St Didier) var Navnet

paa to Helgener, af hviike den ene skal have
vseret Nantes's 7. Biskop, den anden Viennes
29. iErkebiskop. D. af Nantes var en Aqvi-

taner af Fedsel og samtidig af Hieronymus,
der paa hans Opfordring skal have skrevet

mod Vigilantius; han stod ogsaa i Brevskifte

med Paulinus af Nola og Sulpicius Severus,

og han var rimeligvis den >kaere Broder<, til

hvem den sidst narvnte helligede sit Vila Martini.
— D. af Vienne, der var en samtidig af Gre-
gor den st., stammede fra Autun. Gregor dad-
lede ham, fordi han ikke alene studerede,

men ogsaa var Laerer i Grammatik, hvilket

efter den store Paves Mening ikke semmede
sig for en hellig Mand; >thi den samme Mund
kan ikke prise Kristus og Jupiter «. Da D.

optraadte som en Johannes Dober over for

Dronning Brnnechild. forfulgte hun ham paa
alle Maader, og tilsidst stenede den ophidsede
Pebel ham llge udenfor hans Kirke (imellem
607 og 612). 23. Maj er hans Helgendag. —
2) D., Abbed af Monte Cassino, se Victor III.

— 3) D. fra Rotterdam, se Erasmus.
Dessau, By, kun omtalt 2 Mak. 14, 16. Vist-

nok identisk med Adasar (S. 25).

Desservanter (Dettervants ; deseroitores) er

i Frankrig, Holland, Belgien og Rhinegnene
Navn paa Hjaelpepnester ved Filialkirker eller

Kapeller. Det stammer oprindelig fra >Gejst-

lighedens borgerl. Ordning- (1790), der redu-

Klrke-Loksikon for Nordeo. I.

cerede Sognekaldene i Frankrig, men tillod

Bevarelsen eller Oprettelsen af »Succursaler«,

i hviike en Hjaelpeprest kunde gore Tjeneste.

Ved de til det fr. Konkordat fejede >organiskc
Artikler* blev det tilladt Biskopperne, med
Statens Billigelse, at ansaette D., for at K.s

Tjeneste kunde blive forsvarligt beserget.

Determinismen er den Ltere, som indordner
det menneskelige Aandsliv under den almindc-
lige naturlige Lovmaessighed og i Kraft heraf
giver Aarsagsloven Anvendelse paa den men-
neskelige Viye. Hvad et Menneske vil, og hvad
han i Kraft heraf ger, skal lige saa vel flnde

sin naturlige og nedvendige Forklaring som
alt andet i Verden ; for saa vidt som man be-

naegter dette og for de menneskelige Viljes-

afgerelser viser tilbage til et Valg af vedkom-
mende Menneske, der skal vsere frit i den
Forstand, at der lige saa godt kunde have vteret

handlet ganske anderledes, da betegnes en saa-

dan Forklaring af D. som grundfalsk, beroende
paa en blot og bar Illusion. Ligesom enhver
Begivenhed i Verden kan fremstilles som Virk-
ning af en bestemt Aarsag, saaledes vil enhver
Viljesakt ogsaa vtere en Virkning af en bestemt
Bevteggrund; den handlende staar ikke over-
legen over de forskellige Motiver, men han er

bunden til at felge det af dem, som er det

sUerkeste. 1 alle Tilfaelde sker saaledes det.

som i Felge den givne Situation maa ske og
ikke andet Herom er al D. enig. Men i

Gennemferelsen af Standpunktet viser der sig

en ret betydelig Forskellighed, alt efter den
Maade, paa hvilken man opfatter den forelig-

gende Nodvendighed. Idet vi ferst holde ok

til den filos. D., kunne vi skelne mellem en
grovere og en flnere Art af D., eftersom der
nemlig gaas tilbage til ydre eller indre Aar-
sager for Handllngen.
Den grovere Art Andes repnesenteret af

Materialismen og den ensidige Intellek-
tualisme. Man tilhegger her ikke Menne-
skets aandelige lndividualitet eller dets Vilje

nogen selvstsendig Betydning; det enkelte Men-
neskevsesen bedemmes kun som et forsvind-

ende Led i Naturens Totalsammenhsng. Fra
materialistisk Side hedder det at >Dyd og
Last ere Produkter som Vitriol og Sukker<
(Feuerbach), eller at Mennesket er Summen
af Foneldre og Amme, Luft og Vejr, Kost og
KIsdning (Moleschott); der bliver ikke Tale
om nogen Vurdering af det handlende Men-
neskeliv, men kun om en rent fysisk For-
klaring som af ethvert Naturftenomen. Og
nogen dybere Forstaaelse af Viyeslivet viser

heller ikke Spinoza, for hvem Viljen egentlig

kun er en bevidst Automat; han ger nemlig
gsldende, at Frihedsillusionen hos Mennesket
kommer af, at man er sig sin Attraa bevidst,

mens man ikke kender de Aarsager, som be-

stemme Attraaen. Hvis en Sten, idet den
bliver udkastet, kunde tenke, vilde den
ogsaa tro, at det beroede paa den selv, at

den bevjegede sig. Overfor en saadan Betragt-

ning gtelder det imidlertid, at den kommer i

Strid med aabenbare Kendsgerninger. Den
menneskelige Vilje er en Realitet og fornem-
mes som saadan af alle handlende; og det er

ogsaa et Faktum, at ligesom man feler sig

under en unaturlig Tvang, naar man er bc-
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stemt af ydre Aarsager, saaledes finder man
sig forst tilfredsstillet, naar man er i Over-
ensstemmelse med sit eget Vasscn, aitsaa be-
stemmes af indrc Grande.

Dette anerkendes nn ogsaa af den anden
Art af D., den finere. Den soger at paa-
vise, at al Handlen vel er nedvendig be-

stemt, men ved Vaesenets indre Betingelscr.

Det er i Viljen som en fast Realitct, at

Handlingen er begrundet; men Viljen som
saadan er ikke vilkaarlig og planlos, saa man
kan tsenke sig alt fremkomme af den. Der
er en indre Lovmaessighed i den, i Kraft af
hvilken just den bestemte Handling bliver til

og ikke nogen anden. Det bliver saaledes

en psykisk Nodvendighed, vi her kommc
til at staa overfor; den kan vtere vanskc-
lig at bestemme, men i samme Grad, som
vi traenge ind i den og forstaa den, ville vi

kunne beregne, hvad der i et givet Tilfaelde

vil ske. Det er med andre Ord Betydningen
af Karakteren, som her gores gtcldcnde: her-

ved forstaas nemlig Sammenha?ngen i Viljes-

livet. Idet man Iaegger Karakteren til Grund,
mener man da paa en Gang at kunne tilfreds-

stille Frihedsfornemmelsen, samtidig med at

man gennemforer Kausallovens ubetingede
Herredomme; Viljen er for saa vidt virkelig

fri, som den kun er afhaengig af sig selv. nem-
lig af hvad den kan ville. Det er denne
finere Form af D., som saerlig er knyttet til

vor Tid; den er betlnget ved det hele viden-
skabelige Fremskridt, og den har ogsaa gennem
Videnskaben fundet sin store Udbredclsc. Det
er fornemmelig den saakaldte monistiske
Verdensanskuelsc, baade hvor den frcmtrader
som Idealisme og som Evolutionisme, der har
baaret denne D. frem. De allerfleste moderne
Taenkerc staa paa dette Standpunkt. Vi be-

hove kun at nrevne saa forskellige Navne som
Hegel, Herbart, Schleiermacher, Schopenhauer,
Hartmann, Albert Lange, Stuart Mill, Spencer,
for at man kan forstaa Raekkevidden af denne
Anskuelse. Naar der sperges ora den naer-

mere Begrundelse, da maa der vlstnok i forste

Ka?kke henvises til den Herskerbevidsthed,
som er ejendommelig for den moderne Viden-
skab, efter at den er kommet saa vidt, som
den er, i Retning af at gennemfere en sam-
menluengende Forklaring overfor det hele Na-
turliv. Vistnok indrommes det, at Aandslivet
er forskelligt fra Naturlivet, men det er dog
helt igennem betinget ved dette, og det synes
saaledes ganske naturligt at antage en til-

svai-ende ensartet Sammenhasng ogsaa for de
aandelige Ksenomeners Vedkommendc. Og
herfor paaberaabes ogsaa Here lagttagetser.

En omhyggelig Betragtning af Menneskelivet
vil vise, at det i Virkeligheden kun er saare
faa af vore Handlinger, der ere betingede ved
en foregaaende Overvejelse og Valg; de aller-

fleste ske af sig selv, bestemte ved Vanens
Magt, i Kraft af den naturlige Disposition.

Heraf sluttes, at det Omraade, hvor der over-
hovedct kundc vaere Tale om en vilkaarlig

Valgfrihed, maa vaere et yderst indskraenket.

Det indrommes nu ogsaa i Almindelighed af

D.s Modstandere. Og naar man dernoest gaar
ud fra Karakteren som Bserer for de menne-
skelige Beslutninger, da vil maaske nok Scho-

penhauer staa temmelig enc med sin Ansku-
else, hvorefter Karakteren altid skulde vaerr

sig selv lig, uforanderlig fra Begyndelsen af
Livet til Endcn; thi Opdragelsens og Udvik-
lingens Kendsgerninger ville afgjort tale her-

imod. Men ogsaa ud fra disse Fakta vil D. hente
sine Vaaben. Al Opdragelse, siger den, hviler
paa Forudsictningen om, at der er en fast

Orden og Sammenhaeng i Menneskelivet, thi

ellers vilde man slet ikke kunne stole paa Hen-
sigtsmfessigheden af visse bestemte Principer.

hvorfra al Opdragelse dog maa gaa ud. Man
vilde slet ikke vide, hvorledes man skulde
paavirkc andre, naar man ikke kunde gaa ud
fra, at de samme Karakterer maa behandles
paa samme Maadc. Og endelig bekrteftes efter

D.s Mening Regelmsessigheden indenfor det
moralske Omraade paa en ejendommelig Maade
ved den nye Videnskab, som benaevnes Moral-
statistik; thi den forer os ind i en lovbunden
Sammenhaeng, idet den viser en overraskende
Regelmaessighed, som bchersker den menneske-
lige Viljes Afgorelser. — Tilbage staar endnu
den moralske Side. Hvorledes kommer D.
afsted ikke blot med Retshaevdelsen, saerlig

Straffen, men isier med Begreber som Ansvar,
Tilregnelighed og Skyld? Med Hensyn til det
forste svares der, at da den forbryderske

Handling er en villet Handling, saa gaelder

det om at virke omdannende paa denne Vilje:

men dertil er Straffen just hensigtsmaessig,

idet den vil bane Vejen for et nyt Motlv.

Vanskeligere er Forholdet, hvor det gaelder

den rent moralske Bestemthcd. Her kan det

jo vistnok siges fra D.s Side, som Schleier-

macher gor det, at Vilkaarligheden vil gere
alt sammenhrcngende Arbejde paa vor For-
bedring unyttigt og unodvendigt og tillige gere
Angercn fuldkommen ufrugtbar, idet den^op-
hsever al Sammenhaeng mellem den tidligcre

Handling og vort nuvaerende Jeg; men selve

Angerens og Skyldens Begreb lader sig dog
vanskcligt indfoje i en deterministisk Tanke-
gang. Her er D.s svageste Punkt. Thi naar
den siger, at Anger ikke er andct end >Smerte
over ikke at vaere kommet viderec (Hoffding).

da vil det dog fra modsat Side blive indvendt,

at Angeren just har sin Braad deri, at vi have
en Felelse af, at det beror paa os selv, at vi

have handlet saaledes og ikke anderledes, hvad
vi da ogsaa maatte have kunnet.
Men foruden den fllosoflske D. have vi fra

garamel Tid af en religios D.; denne har
sikkert Alderens Prioritet for den fllosoflske,

og den har haft talrige Repraesentanter, ogsaa

i den kristne Kirke. Ogsaa her kunne vi skelne

mellem en grovere og en finere Art Den
groverc er den, som taenker sig Menneskets
Skaebne forudbestemt af Gud paa en saadan
Maade, at denne Raadslutning kommer til at

staa overfor den menneskelige Vilje som en
ydre tvingende Magt. Denne Betragtning be-

naevnes Fatalisme. Den Andes rundt om i

Hedenskabet, ikke mindst i det antike, og har
sit mest pnegnante Udtryk i Muhammedanis-
men. — Den anden, finere Retning er den, som
lader den guddommelige Viljesbestemmelse fuld-

byrde sig gennem den menneskelige Vilje, der
saaledes, uden selv at vide af det, bliver et

Redskab i Guds Haand ; her opretholdes derfor
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de moralske Grundbegreber som Anger og
Skyld i deres fulde Udstrsekniug. Det er denue
Tankegang, der er udtrykt af August in, naar
han ger gaeldende, at den ikke-udvalgte falder,

fordi det saaledes er forudbestemt af Gud,
men tillige dog i Folge sin egen Skyld. Denne
Art af D. Andes tilsyneladende hos Paulus, i

ethvert Fald hos Augustin, Luther og Calvin,

fra hvem den er gaaet over til den reformerte
Kirke. Den finder i antropologisk Hcnseende
sin Stotte i den Felelse hos den Kr., som lader

ham bedemme sig selv som ganske udygtig

til at udrette noget positivt i de aandelige

Forhold, og i teol. Henseende bliver den baaren
af Tanken om Guds Absoluthed, hvorefter

han som den, der kender alt forud, ogsaa
maa blive bestemmende for, hvad der sker.

I vor egen Literatur er det determinist. Spargs-

rnaal bleven forhandlet 2 Gange. Forst i 1824
—25, da Prof., Dr. med. F. G. Howitz gjordc
en nsermest matcrialistisk D. gaeldende i: >Om
Afsindighed og Tilregnelse« (en Tldsskrift-Af-

handling), derna?st i et saeregent Skrift: »De-
terminismen eller Hume mod Kant< og ende-
lig i et ;» Ultimatum*, lmod ham optrnadte
Orsted, Mynster, Sibbern og J. L. Heiberg
(O. Waage, J. P. Mynster og de philos. Beva?g-

elser paa hans Tid i Danmark, 1867). Den
anden Gang er i den allersidste Tid, da Sporgs-

maalet er bleven behandlet fra modsat Side
af Prof. Heflcling (Grundlaget for den humane
Etik, 1876; Etik, 2. Udg. 1897, og Psykologi,

4. Udg. 1898) og Prof. Kromann (Vor Natur-
erkendelse, 1883). Af Literatur kan forevrigt

naevnes: Herbart, Die Freiheit des menschl.
Willens, 1836: Schopenhauer, Die beiden Grund-
probleme der Ethik, 1839; Vatke, Die menschl.
Freiheit im Verh. zur Sunde u. zur g6ttl. Gnade,
1841; Scholten, Der freie Wille, paa Tysk 1874,

et deterministisk Hovedvasrk; A. Wildhagen,
Vor Tids Determinisme, 1887, et instruktivt

Vacrk. F. C. K.
Densdedit. 1) D., Pave 615—618. — 2) D.,

Kardinal i 11. Aarh., skyldte Gregor VII sin

Ophajelse. Han var en ivrig Modstandcr af

Simonien og tilvejebragte en Samling af Kirke-
love, som ban 1086 eller 87 overrakte Pave
Victor HI (udg. af Martinucci, Venezia 1869).

Samlingen indeholder mange uaegte Bestanddele.

I lndledn. til den hasvder D., at den ringere

Autoritet altid maa vige for den hojere, altsaa

ogsaa et Konciliums eller en Kirkeleerers Au-
toritet for et Udsagn af en Pave. I Kampen
mod Simonisterne gik D. saa vidt, at han be-
stred Gyldigheden af disses Ordinationer. Han
var rimeligvis Medforfatter af det saakaldte
Dictates Papa Gregorii VII, og han har maa-
ske bragt Gregor VII's Register i den Form, i

hvilken det nu foreligger (C. Mirbt, Die Publi-

zistik im Zeitalter Gregors VII. Leipz. 1894).

Deutsch. 1) Johan D., finsk Provst, f. 1 707

i Abo, blev Student 1724, var Notar ved Wi-
borgs Kousistorium i russisk Finland, da han
1732 blev Spr. i Hiitola Menighed ved Kexholm,
og 1750 blev han Kontraktsprovst over Kex-
holms sendre Provsti. D. var en nidkaer Laerer,

som segte at bringe Orden i Kirkevaesenet

og liojne Kristendomskundskaberne hos Folket.

Han lod billige finske Oplag af Katekisraen

forhandle i Abo og Kiel, hvorfor han blev an-

klaget af en Bogkolporter i Wiborg, der ansaa
sig for Indehaver af Monopol paa Boghandel
i Stiftet Justitskollegiet i St. Petersborg fra-

demte ham 1771 Forlagsret. Til Belysning
af Forholdene i Rusland i Midten af forrige

Aarhundrede kan folgende tjene. Paa Grand
af en (Jkas fra Senatet i St. Petersborg be-
falede Wiborgs Domkapitel i et Cirkulsere

1749 at tilintetgare alle Manifester, Edsformu-
larer, Fuldmagter, Ukas'er, Forbonner, Medail-
ler, Beger osv. fra 1730—41 (a: fra Anna
Ivanownas og Iwan Antonowitschs Regeringer,

der ansaas for illegitime) i Kirkearkiverne under
Trusel om strcngeste Straf. D. adled Ukas'ens
Ordlyd, idet han, som overalt i Wiborg Stifts

Menigheder, naje udklippede af Cirkulaere-

bagerne alt, der vedkom ncevnte Tidsrum,
men, da ban formentlig indsaa Felgen af dette

Forsog paa at stryge 11 Aar af Ruslands Hi-
storic, bandt han de udklippede Dokumenter
sammen og gemte dem bag gamle Kundgorel-
ser i Hiitola Kirkes Sakristi, hvor de ved en
Visitation for nogle Aar siden bleve fundne. D.
dodc 13. Sept 1774. A. N. — 2) Samuel Martin
D., f. 19. Febr. 1837 i Warschau, var forst

Gymnasialoverlaerer, derefter overordentlig Prof,

i Teol. i Berlin (1885), overtog 1891 en lignende
Stilling i Breslau, men er siden vendt tilbage

til Berlin. Han er Forfatter til > Peter Aba-
lard, ein kritischer Theolog des 12. Jahrh.c,

Leipz. 1883, og >Dic Synode v. Sens 1141, Ber-
lin 1880.

Deutsche Theologie er Navnet paa et op-
byggeligt Skrift fra Middelaldercn, fundet og
udgivet af Luther. En lille Del af det blev

udgivet allerede 1516, det hele derimod forst

1518 under Titlen >Eyn deutsch Theologian
hvilket betyder en tysk Bog af teol. Indhold.

Denne Titel, der senere ofte forvanskedes til

•die deutsche Theologie, hidrerer ikke fra

Skriftet selv, men fra Luthers Haand. Luther
kaldte Skriftet >en herlig lille Bog om den
rette Forstaaelse af, hvad Adam og Kristus er,

og om hvorledes Adam skal de, og Kristus

opstaa i os«. Det lille Skrift har i Tidens
Lab opnaaet stor Udbredelse; der Andes over
70 Udgaver og Ovcrssettelser af det. Til Grand for

alle disse ligger den af Luther fundne Tekst;
i vort Aarh. har man imidlertid fundet et

andet Haandskrift, der isaer i Skriftets farste

Del er noget udfarligere. Ogsaa i dette Haand-
skrift Andes den gamle Fortale, der oplyser

os om, at Gud i denne Bog har talt til os
>gennem et vfst, forstandigt, sanddru og ret-

faerdigt Menneske, Praest ogCustos i Tyskher-
rernes Hus i Frankfurt*. Af samme Fortale

synes det at fremgaa, at Forf. bar hart til

Gudsvennernes Kreds, og af disses Forkaerlig-

hed for at forblive ukendt forklares det let,

at vi intet erfare om Forfatterens Navn. Bogens
Indhold er beslaegtet med en Taulers og en
Susos Skrifter. Der formanes paa det mest
indtrssngende til Selvfornaegtclse. Syndens
inderste Vaesen er det at ville vsere sig selv,

er Ulydigbed. »Hvis den onde Aand igen kom
ind i Lydighed, vilde han igen blive en EngeW,
eller, som det ogsaa hedder: »Aflaeg Egenviljen,

saa bliver der intet Helvede<. Mennesket bar
erindre, at det har alt af Gud, og maa derfor

boje sig for den guddommeligc Vilje 1 alt,

40»
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blive for Gud, hvad Haanden er for Menne-
sket. Denne Lydighed skal ogsaa vise sig

overfor al ydre Orden og alle ydre Skikke.

Ganske vist ere saadanne ikke i sig selv nad-
vendige, kun paa Grand af menueskelig Blind-

hed, Skrebelighed og Ondskab, men dog skal

det gudopfyldte Menneskc ydmygt beje sig

derunder, Iigesom Kristus blev fedt og levede

under Loven. Undertiden skinner en pante-

istisk Gudsforestilling igennem; Gud er det

bestemmelseslese, hverken dette eller hint, og
kan derfor betegnes som Intet. Ofte kaldes

Gud det fuldkomne Gode, og >naar dette fuld-

komne og unevnte flyder ind i en fodende

Person, i hvilken det fader den enbaarne Sen
og sig selv, saa kalder man det Fader*. Saa-

danne Udtalelser have bevirket, at Skriftet er

blevet sat paa Index i den rom.-kat. K. (1621);

at det derimod har opnaaet en saa stor Ud-
bredelse i den protest. K., skyldes dels Luthers
hoje Vurdering af det, dels at det bserer Pweget
af evang. Fromhed, hvilket navnlig giver

sig Udtryk deri, at det ikke henviser Menne-
sket til ydre Institutioner, men soger at fere

det til et personligt Samliv med Gud (Overs,

paa Dsk af H. L. Schmidt, Kbbvn 1877 ; paa
Sv. af J. H. Thoraander under Titlen: Om
det fullkomliga goda, tillforene kand under
namn af den Tyska Thcologicn<, Orebro
1860). F. T.

Deutschmann, Johann, tysk luth. Teolog, f.

10. Aug. 1625, d. 12. Aug. 1706. D., der var
Prof, i Teol. i Wittenberg, har vundet en
ntermest herostratisk Beremmelse ved sin Op-
trseden i de synkretistiske Stridigheder (ved

hans Rektoratstiltrcedelse 1676 blev der i bans
Hus opfert en lat. Komedie, hvor consensus
repetitus triumferer over den som et djtevclsk,

hornet Uhyre fremstillede F. U. Calixt) og
overfor Spener, mod hvem han i Fakultetets

Navn 1695 skrev en >Christ-lutherische Vor-
stellung<, der beskyldte Spener for 268 Kset-

terier. Naar man dertil fajer, at han i fl.

Skrifter segte at eftervise Adams og Patri-

arkernes Overensstemmelse med Konkordie-
formlen, vil man i denne i sig selv ubetydelige

Teolog have et talende Eksempel paa, til hvilke

Forvildelser den ensidige Ortodoksi kunde
fore. J. P. B.
de Valenti, Ernst Joseph Gustav, Liege,

f. 27. Marts 1794 i Lobeda, blev 1818 Lege i

Suiza. Der dannede han en >Forening for

Bon« og skrev >Feierabendbuchlein fur alle,

die sich nach der wahren Ruhe sehnen< (Jena
1822) og en Advarsel mod den protest. K.s For-
fald (Leipz. 1821). 1823 forlod han Suiza, og
i de felgcnde Aar flakkede han om og slog

sig ned, hvor han fandt Venner, der delte

hans mystiske Anskuelser. Under Opholdet i

Halle kom der, ved Omgang med Tholuck og
Guericke, mere Ro i hans Sind og mere Sund-
hed i hans Krdm. 1831—32 udgav han sin

»Mediclna clerica oder Handb. der Pastoral-
Medizin fur Seelsorger, Padagogen und Aerzte;,
der skulde knytte Baandet mellem Teol. og
Lsgekunsten. 1831 tog han Bolig i Schweiz,
dels i Basel, dels i Bern. Der fortsatte han
sine Angreb paa Rationalismen i Tidsskriftet
•Der graue Mann<. Prof, de Wette tog den
tilkastede Handske op; men de V. standsede

ikke. Han vedblev at kempe mod >de mo-
derne Bileamiter< (de Wette, Schleiermacher
og Marheineke), og senere (1850)overfaldt han
ogsaa Blumhardt, dengang Pnest i Mdttlingen

(S. 341). I Basel sluttede han sig til den Kreds.

der havde dannet sig om Spittler (se d. Art.):

han var en flittig Medarbejder af >Baseler

Sammlungcn< og holdt Bibelhesninger i Mar-
tins-Kirken. Han besegte ogsaa Zeller i Beuggen.
og paa dennes og Spittlers Opfordring grundede
han en Evangelist-Skole i Rlehen ved Basel

;

den blev senere flyttet til Bern. Fra dette

Tidsrura stammer >Die Ehe, biblisch und
arztlich beleuchtet< (2. Opl. Basel 1883), der
har fundet mange Latsere. 1851 trak de V.

sig tilbage til et lille Havehus ved Kleiu-Basels

Port, og der levede han i Stilhed Resten af

sine Dage. Han dode 8. Febr. 1871.

Devay, Matthias Biro, Ungarns Reform ator,

blev fodt sidst i 15. eller i Beg. af 16. Aarh.
i den lille By Deva i Siebenburgen. Han var
maaske en Discipel af Gryneus, en af Ref.s

ferste Talsmamd i Ungarn. 1523 studerede
han sammen med sin senere Medarbejder paa
Ref.sverket, Martin Kalmaneschi i Krakau,
men da Studietiden der var ommc, traadte

han ind i et Kloster og blev en ivrig rom.-
kat. Prajst. 1527 virkede han som Pnest paa
Stefan Tomoris Borg, men kort efter kom han
under Ref.s Indflydelse. Han gik til Witten-

berg, hvor han 3. Dec. 1529 blev indskrevet i

Universitetets Matrikel, og der bpholdt han
sig l'/j Aar i Luthers Hus. 1531 vendte ban
hjem til Buda som evang. Pnest, og da skrev
han det lille Skrift »om de helliges Sovn«.
rcttet mod Helgenpaakaldelsen, og 52 >Proposi-

tioner<, der indeholdt Ref.s Grundtanker. Da
der ikke var noget Trykkeri i Buda, bleve
disse Skrifter kun udbredte i Haandskrift.

Endnu i 1531 blev han Priest i Kassa (Ka-
schau), og der vakte hans evang. Pnedikener
Pnesteskabets Uvilje. 6. Nov. 1531 lod Bi-

skoppen af Erlau ham fsengsle og fere til Fsest-

ningen Libava og derfra tii Pressburg og Wien.
Hans Fsngsling fremkaldte et Oprer i Kassa.

men det blev dsmpet med Magt. Da han
kom ud af Fwngslet, gik han tilbage til Buda

:

men ogsaa her blev der skredet ind imod ham,
og han sad igen ftengslet 1534—35. Efter at

have faaet sin Frihed gik han, van-net af Mng-
naten Grev Nadasdy, til Sarvar i Komitatet
Vas, hvor han skrev forskl. Stridsskrifter til

Forsvar for den evang. Loire. Dr. Gregor
Szegedy, Fransiskanernes Provinsial i Ungarn
og Medlem af Sorbonnen, svarede pan hans
Angreb, men D. greb atter til Pennen og rejste

over Nurnberg, hvor han besegte Veit Dietrich,

til Wittenberg for at lade sine Stridsskrifter

trykke. Efter Hjemkomsten til Ungarn (sidst

i 1537) flk han indrettet et Trykkeri i Ujsziget

ved Sarvar. og der virkede D.s Ven, Jolian

Sylvester (Erddsi) som Lo>rer i evang. Aand.
D. skrev en Ledetraad i ungarsk Grammatik.
der indeholder Dele af Luthers lille Katekismc
paa Ungarsk — den ferste i Ungarn trykte

Bog. 1541 udkom en, ligeledes i Ujsziget trykt,

ungarsk Overs, af N. T., og D. skrev paa Un-
garsk en Katekisme (ny Faksimile-Udg.. Buda-
pest 1897). Tyrkernes Angreb og de rom.
Kat.s Forfolgelser forstyrrede dog snart Skolen
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og Trykkeriet i Ujsziget, og D. og bans Venncr
maatte flygte. D. gik til Schweiz, hvor hatt

blev stserkt paavirket af den ref. Retning, og
da han vendte hjem, virkede han, til Luthers
Sorg, i ref. Aand, uavnlig i Debreczin. Efter

1545 forsvinder bans Spor, og vi vide ikke,

hvor og hvornaar han er dod. Han bar skrevet

en Psalme om lndholdet af den kr. Tro (>Hvert
ct Menneske maa vide<), der fandt Optagelsc

i de ungarskc Psalmeboger.
Devel, Sen af Eliasaf, 0verste af Stanimen

Gad (4 Mos. 1, 14; 7, 42. 47; 10, 20). 4 Mos.
2, 14 kaldes han Revel (det hebr. >D« og >R<
forveksles let).

Deventer, nederl. By, har Navn efter den
ansete Davo, en Ven af den angelsachsiske
Missioiuer Liafwin (Lebuinus) i 8. Aarh. Byen
spillede navnlig en Rolle i Brodrene af Fselles-

livets Dage (sc S. 406); dens Lebuinus-Kirke
(Groote Kerk) har en romansk Krypt fra 11.

Aarh. og et meget smukt Taarn.
Devolutlonsret cr den Ret, soin en kirkl.

Myndighed faar til at bessette et kirkl. Em-
bede, naar den, der egentlig har denne Ret,

af en eller anden Grund mister den. 1 den
seldre luth. Kirkeret laerte man saaledes stun-

dum, at den biskoppelige Jurisdiktion jure
devolution!* var tilfalden dc evang. Lands-
herrer.

Devoti, Giovanni, rom.-kat. RetsUerer. f.

11. Juli 1744 i Rom, blev allerede 1764 Prof,

i kanonisk Ret ved Sapienza i Rom. 1789
blev han Biskop af Anagni, senere Biskop af

Carthago in partibus, Sekretser for Breverne ad
principts og Medlem af Index-Kongregationen.

Han dede 18. Sept. 1820. Hans beremteste
Skrift er: Instil, canon, libri IV (I—IV, Rom
1785), der blev lagt til Grund for Forelaes-

ninger over den kanoniske Ret baade ved
ital. og fremmede Universiteter.

Devtero-Jesaja, se Jesaja.

Devterokanoniske Skrifter, se Kanon.
Devteronomion (ro dfvrtQovojAwv jovto, 5

Mos. 17, 18, efter Septuaginta) er Navnet paa
5. Mosebog. Se Art. Mosebogerne.
de Wette, Wllhelm Martin Leberecht, tysk

protestantisk Teolog, fedt i Ulla ved Weimar
12. Jan. 1780, d. 16. Juni 1849. Paa Gymna-
sict i Weimar modtog han staerk og varig

Paavirkning af Herder. Han blev Student
1799, Dr. phit. 1805 med Afbandlingen Dixser-

tatio critiea qua Deuteronomium a prioribus

Pentateuchi libris diversum alius cujusdam re-

cenlioris auctoris opus esse monslratur. Som
Privatdocent i Jena skrev han >Beitrage zur
Einleitung in das Alte Testament* (1806 f.),

hvori han underkastede Krenikebegernes For-
ticlling en skarp Kritik og hsevdede en tem-
melig sen Affattelse af en stor Del af Penta-

tevkens Love. 1807 ekstraord. Prof, i Teol.

i Heidelberg, 1809 ord. Prof, sstds, 1810 kaldet

til ord. Prof, i Teol. ved det nyoprettede Uni-
versitet i Berlin, de W.s polit. og teol. Libe-
ralisme skaffede ham mange Fjender. Et
Trestebrev, som han 31. Marts 1819 skrev til

Kotzebues Morder K. L. Sands Moder, og
hvori han sogte at fremstille Sands Gerning
i dens mildeste Lys, blev Anledning til, at

han 30. Sept. 1819 blev afsat fra sit Embede.
Under megen Anerkendelse fra Kollegers og

Studenters Side forlod han Berlin og drog til

Weimar, hvor han 1821 modtog Kaldelsen
som Pastor primarius ved Katharinakirken i

Braunschweig; men Regeringen nsegtede Kal-

delsen sin Stadfrestelse. 1822 blev han kaldet

til ord. Prof, i Teol. i Basel, under megen
Opposition fra den dervaerende Gejstligheds

Side. Denne Stilling beholdt han til sin Dod.
— de W. skildres som en Karakter af hej

ssedelig Renhed. Teologisk er han et Mellem
led mellem Vulgterrationalismen, hvis Hade og
uvidenskabelige Skriftbehandling frastodte bam
stasrkt, og den genopvaagnende kirkelige

Ortodoksi, som han lige saa lidt kunde tilegne

sig, og han medte megen Bekaempelse fra

begge Sider. Som gltestlig Kritiker bar han i

flere Henseender anteciperet den nyeste kriti-

ske Udvikling. Under alle Omsttendigheder
er han en af de meat fremragende protest.

Teologer fra Aarh.s ferste Halvdel. Hans Ho-
vedfag var Skriftbehandlingen; men ogsaa paa
andre teol. Omraader har han ydet betyd-
ningsfulde Arbejder. Hans vigtigste Skrifter hen-
horende under Skriftbehandlingen ere (foruden

de ovennsevnte): Oversasttelse af den hi. Skrift

(1809—14, 4. Opl. 1858) ved J. Schmied; Kora-

mentar til Psalmerne (1811, 5. Opl. 1856 ved
G. Baur); >Hebr.-jud. Archaologie« (1814, 4.

Oplag 1864 ved Raebiger); >EinI. in das Alte

Testament' (1817, 8. Opl. 1869 ved E. Schra-

der); >Einl. in das N. T.< (1826, 6. Opl. 1860

ved Messner og Lunemann); Synopsis Evange-
Uorum (1818); >Kurzgefasstes exeget. Handbuch
zum N. T.« (1836—48, senere forskellige Opl.).

Systematisk Teol. : >Lehrbuch der christlichen

Dogmatik. (1813—16, 3. Opl. 1831—40); »Ueber
Religion und Theologiec (1815, 2. Opl. 1821);

>Ueber die Religion* (1827); >Das Wesen des

christl. Glaubens. (1846); >Christllche Sitten-

lehre« (1819—23); >Vorlesungen fiber die Sit-

tenlehre< (1823); >Lehrbuch der christl. Sitten-

lehre< (1833). Praktisk Teol. : >Die heil. Schrift

des neuen Bundes ausgelegt etc.« (1825—28);

>Ueber die erbauliche Erklarung der Psalmen<

(1836); >Biblische Gescbicbte, Leitfaden ffir

Lehrer< (1846); 5 Pnedikensaralinger, 1825—49.
Endvidcre har han udgivet >Luthers Briefe,

Sendschreiben und Bedenken< (5 Bind, 1825

—28), samt skrevet de didaktiske Romaner
>Theodor oder des Zweiflers Weihe* (1822,

2. Opl. 1828) og .Heinrich Melchthal< (1829).

(Hagenbach, W. M. L. de W., 1850; R. Stahelin,

W. M. L. de W., 1880). J. C. J.

d'Hnlst, Maurice le Sage d'Hantecoenr, rom.-
kat. Biskop, blev fedt i Paris 1841 og kom
tidlig i neje Forh. til Louis Philippes Bern.

1865 blev han pnesteviet; under Paris's Be-

lejring gjorde han Tjeneste som Kapellan ved
en Ambulance, efter Krigen blev han Arki-

diakon i St. Denis og pavelig Husprselat, 1875

Generalvikar for Paris, 1876 Rektor for >det

katolske lnstitut< (Universitet) i denne By.

1890 afleste han Pere Monsabr£ som Faste-

pnedikant i Notre-Dame; 1892 flk han Biskop
Freppels Plads i Deputeretkammeret. Han
dede i Paris 6. Nov. 1896. 22. Okt. 1885 viede

han paa Slottet Eu Prins Valdemar af Dan-
mark og Prinsesse Marie, Hertug Robert af

Chartres's Datter.

Diakoner (i den gl. K. og som kirke-
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ligt Embed e). Dct gr. Ord dtaxovo; be-

tyder en Tjener, og i N. T. bruges det

baade i al Almindelighed om de Kr. som Guds
og Kristi Tjenere og i snoevrere Forstand ora

Msend, hvem et sserligt Arbejde i Menigheden
var betroet (Fil. 1, 1; 1. Tim. 3, 8—13). Det
tilsvarcnde Udsagnsord Andes brugt om den
Gerning, der blev overdraget de 7 Mend, der
sknlde »tjene for Borde«, om hvis Valg der be-

rettes i Ap. G. 6. Ogsaa i den efterapostolske

Literatur fortaelles der os om D. som Indehavere
af et ssrligt Embede; deres Funktioncr vare i

det store og hele de samme som Biskoppernes,

hvem D. naturligvis vare underordnede, hvad
allerede deres Navn antyder. Efterhaanden som
det monarkiske Bispedomme udviklede sig af

Presbyter-Kollegiet (se Art. Biskop), blev D.s

underordnede Stilling endnu sUerkere betonet,

og nu ikke lamgere blot i Forh. til Biskopperne,
men ogsaa i Forh. til Presbyterne. Ganske
vist gik det ikke af uden Karap; en Ra?kke
Synoder inaatte tydeligt udtale sig til Gunst
for Presbyternes Forrang, inden det endeiige

Resultat fremkom : D.s Stilling paa den tredje

Plads af den kirkelige Rangstige. Ogsaa i

Ordinations-Ritualet kom Forskellen i Vaer-

dighed mellem Presbyter og D. tydeligt frem.
— D.s Funktioner bestod i den teldste Tid i

at gaa Biskopperne til Haande baade ved
Gudstjenesten og ved Uddclingen af Ksrlig-

hedsgaverne; raed Hensyn til Enkelthederne
kunde der naturligvis gore sig mange Forskel-

ligheder greldende mellem de saa vidt spredte
Menigheder; nogle Steder var saaledes f. E.

Evangeliets Oplsesning betroet D., andre Ste-

der Presbyterne. Efterhaanden som D.s Un-
derordning under Presbyterne blev slaaet fast,

bleve ogsaa samtidig de vigtigere Funktioner
forbeholdte Presbyterne. D. maatte nu hver-
ken predike eller forvalte Sakramenterne uden
Biskoppens srerlige Befaling; derimod bleve

adskillige ringere Arbejder, undertiden endog-
saa Dorvogter-Gerningen, henviste til D.

M. H. til Antallet af D. rettede man sig i

den teldste Tid efter de forskelligc Menigheders
Sterrelse og Fornodenhed ; og dette vedblev at

vsere den aim. Fremgangsmaadc i Orienten.

I Vesten blev derimod fra 3. Aarh. (med Ap.
G. 6 som Forbillede) Syvtallet det almindc-
lige; hvor Forholdenc nodveudiggjorde Ausaet-

telsen af flere, oprettede man hellere nye Era-
beder (f. E. Subdiakonatet), end man overskred
Syvtallet. Forst langt ind i Middelalderen
skete der en Forandring heri, da Pave Hono-
rius II (1124—30) indsatte 18 Diakoner. — En
bestemt Aldersgnense for Tiltnedelsen af Dia-

konatet var der ikke, far Pave Siricius 385
fastslog det fyldte 30. Aar som den laveste

Aldersgrense. Senere blev (ud fra 4. Mos. 8,

24) 25'Aars Atderen baade i 0sten og Vesten
hoevdet som den til Opnaaelse af Diakonatet
nedvendige Alder. Tridentiner-Konciliet fast-

slog 23 Aars Alderen. Da Colibatet blev Lov
for Vestens Prtesteskab, kom det ogsaa ti! at

gtelde Diakonerne. I Middelalderen var der
adskillige, der bleve staaende i Diakonatet,
men nu er dette som oftest kun det forste

Trin til Prtestevielsen (om Kardinal-D. se Art.

Kardinal). I Pontificate Romanum betegnes D.s

Gerning .saaledes: >D. skal tjene ved Altret,

debe og pnedikc. Ved Ordination faar en D.
Stola paa den venstre Skulder, han iferes Dal-
matica, og Evangeliebogen nekkcs ham med
Ordene: • Modtag Magten til at liese Evangeliet
i Guds K., baade for levende og dede!< Ogsaa
den gr.-kat. Kirkeafdeling bar D., som der ind-
tage omtrent samme Stilling som i Romerk. —
Indenfor den protest. K. er Diakonatet i gammel-
kirkl. Betydning kun bleven bibeholdt i ded
angiik. Kirke, og de> har man, i Kraft af en
Beslutn. af Landemodets Overhus af 15. Fcbr.
1884, oprettet et unpaid diaconate for Mtend
paa mindst 30 Aar, der ere i Besiddelse af
omtrent de samme Kundskaber som de vordendc
Praster, der begynde med Diakonatet; kun
kroeves der ikke Kundskab i Gnesk. Meget
faa have dog hidtil meldt sig til paa denne
Maade at hjelpe Prtesteme i deres Gerning
(E. L. Cutts, A Handy Book of the Church of
England, London 1897, 315). Derimod ind-
staerpe nogle luth. og navnlig adskillige ref.

Kirkeordninger Nytten af et Diakonembede,
hvis Funktioner hovedsagelig ligge paa Fattig-

plejens Omraade (se d. folg. Art.)- Isier i Hol-
land flk D. en betydelig Gerning; allerede 1578
flk Amsterdam et fast Diakonat, der raadede
over store Pengemidler. Se Art. Fattigplejc

(J. N. Seidl, Der D. in der kath. K., Regcnsb.
1884; R. Sohm, Kirchenrecht I. 121 f.). F. T.

Diakoner (i Nutiden). Da den kirkl. Be-
vsegelse i vort Aarh., der bterer Navnet Indre
Mission, bragte Liv og Flugt i Kserlighedsger-

ningerne indenfor den protest. K., flk man
snart 0jet opladt for den store Betydn. af en
foregaaende Uddannelse af alle dem, der onske
at vie deres Liv til Udovelse af Barrahjcrtig-
hedsgerninger. 1833 oprettede J. H. Wichern
et Hjem for forsomte Bern i en af Hamburg*
Forsteeder (det Hus, hvori han begyndte, bar
i Forvejen Navnet >das Rauhe Haus«); da det
hastig voksede, og da ogsaa andre Kterligheds-

gerninger her optoges, maatte han knytte en
Del Medarbejdere til sig, hvoraf mange senere
rundt om i Laudet paabegyndtc et Arbejde af
lignendc Art som det, de havde set i >das
Rauhe Hausc. Dette blev paa denne Maade
til en Uddannelsesanstalt for saadanne Mcn-
nesker, i hvem en levende kr. Tro havde
vakt Lysten til at vie deres Tid og Kraft til

Kaerlighedsgerninger. VV. havde en Del at

ksempe mod, inden man flk 0jet op for Be-
tydn. af denne Side af bans Virksomhcd. men
allerede 1844 var dog Statens Opmscrksomhed
bleven henvendt herpaa, og W. raodtog Fore-
sporgsel om, hvor mange Pensionsrer han
kunde modtage til Uddannelse. Saadanne
ungc Moend kaldte han >Brodre<. idet han
segte sit Forbillede mere i Middelalderens
Brodre af Fadleslivet end i det oldkirkl. Dia-

konat. Imidlertid, da W.s Tanke trtengte sejr-

rig igennem, og da saadanne Uddannelsesan-
stalter efter >das Rauhe Haus's< Monster (til

de bekeudteste horer det i Barmen) oprette-

des rundt om, blev >Diakonhjem< det gsengse

Navn. Betingelserne for Optagclsc i Diakon-
hjemmene ere i det vsesentlige de samme, som
allerede gjaldt i >das R. H.«, neralig 1) alvor-

lig kr. Tro og Vandel; 2) at den, som soger
Optagclsc, allerede har vfst Dygtighed i en
eller anden Beskseftigelse, for at det ikke skal
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vaere den blotte Lyst til at erhverve sig et

Udkomme, der er nans ledende Motiv til at

blive >Broder<. Provetlden varer '/, Aar, og
Uddannelsestiden som Regel 3 Aar. Efter

denne Tids Forleb bliver der som oftest af

Dlakonhjemmcts Forstander tilbudt enhver
Broder en Gerning; i Valget heraf tager For-

standeren naturligvis baade Hensyn til den
enkeltes Evner og til de Krav, der ude fra

stilles til Hjemmet om Arbejdere i bestemte
Gerninger. Foruden dlsse saakaldte >Send-
bruderc har der, saavel om >das H. H.«, som
om de fleste andre Diakonhjem, dannet sig et

Samfuud af Brodre i videre Betydning; herved
forstaas saadanne Mennesker, der, skont op-

tagne af en anden Livsgerniog, paa virksom
Maade lasgge deres Interesse for Broderskabets
Bestrabelser for Oagen. Fra Diakonhjemmene
er der udsendt en Skare Arbejdere i de mest
forskellige Arbejdsgrene: Sygepleje, Bornehjem,
Sindssygehospitaler, Arbejderkolonier, Bymis-
sion og lign. Hvert andet Aar samles, saavidt

muligt, alle Forstandere for Diakonhjemmene
i et af disse (i Wicherns Levetid i >das R.

H.<) til Raadslagning om fslles Interesser.

Ogsaa herhjemme Andes nu i Nyborg et Dia-

konhjem, grundlagt 1893 af Stefansforeningen

;

Norge har siden 1895 haft en Diakonanstalt i

Kristiania, og i Sverig er der 1898 i Gefle

dannet et Selskab til Uddannelse af Diakoner.

Om Gemingen i Bielefeld se Art. Bodelschwing
(S. 346). 1897 var der efter Th. Schafers Op-
givelse 15 >Diakonhjem< med o. 2000 D. F. T.

Diakonisser (i den gl. K.). Man har i den
af Paulus til Romermenigheden anbefalede

Kvinde F0be (Rom. 16, 1 f.) villet se den farste

Diakonisse; imidlertid tyde Paulus's Ord for-

mentlig snarere hen paa, at hun har va;ret en
fornem Kvinde, der trofast har hjulpet de fattige

indenfor Menigheden. Af Menigheden ansatte

kvindelige Diakoner Andes ferst omtalt lidt

senere, nemlig rimeligvis 1 Tim. 3, 11 og
under Navn af >Enker< 1 Tim. 5, 9 f. No-
get senere omtales de af Plinius med det til

Ordet Diakon svarende lat. Ord (ancillce, qvct

ministrce. diccbantur). Efter Paulus's Fordring
skulde en saadan Enke vsere mindst 60 Aar
gammel (1 Tim. 5, 9); Tertullian v£d der-

imod at berette om en Jomfru, som endnu
ikke 20 Aar gammel blev indfort blandt »Enk-
ernes< Tal. Ved Overgangen mellem 2. og
3. Aarh. gaves der overalt i K. et kvindeligt

Diakonat under Navnet >Enker<. Kvindernes
freratrsedcnde Rolle i Menigheden i montan-
istiske Kredse bragte imidlertid det kvindelige

Diakonat i Vanry i Vesten, hvor det allerede

ved Midten af 3. Aarh. var forsvundet. I

Osten blev det vel opretholdt, men Synodal-
bestemmelser afgroensede skarpt dets Virksom-
hed. D. maatte ikke betragtes som horende
til Presteskabet; dog vedblev Indvielsc med
HaandspaaUeggelse at vaere Skik i nogle Egne.
I Stedet for Navnet >Enker< blev Navnet D.
nu almindeligt (fra 4. Aarh.). D.s Gerning var

den samme som tidligere Enkernes: Omsorgen
for de kvindelige Medlemmer af Menigheden;
ogsaa Undervisningen af de kvindelige Kate-

kumener og Saivingen paa Kvindernes Le-
gemer efter Daaben blev som Regel udfort af

D. Siden 8. Aarh. synes det kvindelige Dia-

konat dog at vaere helt bortfaldet ogsaa i

0sten. F. T.

Diakonisser (i Nuti den). VorTidsD.-Gemlng
er blevet grundlagt i udtrykkelig bevidst Til-

slutning til Oldkirkens. Det viser sig allerede

af Titlen paa det forste lille Skrift i denne
Retning, som det nyvakte Trosliv efter Fri-

hedskrigen fremkaldte i Tyskland: »0her das
Wiederaufleben der Diakonissinnen der alt-

christl. K. in unsern Frauen-Vereinen< (af

Pastor KlOnne 1820). Dette vilde ogsaa Pnesten
Th. Fliedner (se d. Art.), »Fornyeren af D.-

Geruingen i vore Dage<. Han kendte K16nnes
Bog og havde paa en Rejse i Holland i en af
den ref. K.s Sekter truffet en aeldre Kvinde,
der var beklsedt med en D.s Embede. Hoved

-

anledningen var dog, at han, ved Oprettelsen

af et Hjemsted for lesladte straffedc Kvinder
og faldne Piger (1833) og en Strikkeskole for

Smaabern (Asyl, 1835), havde faaet Erfaring

om, hvor meget der kunde udrettes i Menig-
hedens Tjeneste ved troende Kvinder, ligesom

han paa sine mange Besog paa Hospitaler og
andre Barmhjertighedsanstalter havde faaet at

se, hvor umaadelig stor Trangen var til deres

Hjselp. Beundrlngsvserdigt er det Overblik,

hvormcd han straits fra ferst af fremstillede

sig helc D.s Virkeomraade og Organisation;

der har egentlig intet vaerct at eendre der\-ed.

Grundplanen voksede naturligt frem af det

evangelske Praestehus: han selv var Husfader,

hans iEgtefselle Husmoder i en udvidet Familie,

hvor kr. Jomfruer og barntose Enker hjalp

dem med det, som hverken Pnesten eller

Praestekonen alene kunde overkomme (i Over-
ensstemmelse hermed hedder det i Grundbest.

for Kaiserswerther-Anstalten, at Forstander-

inden erSastrenes »naermeste foresattc«, Proesten

eller Inspektoren deres »overste foresatte«).

Baade i sin forste Hustru (Friederikke, f. Mun-
ter, d. 1841) og sin anden Hustru (Caroline,

f. Berthcau, d. 1893) havde han ogsaa i denne
Henseende fortrinlige Medarbejdere, der for-

uden deres egen Bomeflok kunde virke ledende
og opdragende paa den stedse voksende Soster-

skare. Sesternavnet og en sierlig Dragt gav sig

ogsaa af sig selv, ford! de hjaelpende Knefter kom
fra saa forskellige Samfundsklasser og dog
maatte kunde kendes og tiltales ens af deres

syge. En Indvielse (Einsegnung) efter en^Prove-

tid (1 Tim. 3, 10) skulde afslutte deres Ud-
dannelse og anbefale dem til Menighederne, i

hvis Tjeneste de skulde arbejde. Den kirke-

lige Indordning blev ogsaa fra forste Fserd sikret

ved den Grundbestemmelse for >den evang.

D.-Forening<, at de 2 Generalsuperinteudenter i

Rhinprovinsen skulde voire faste Medlemmer
af dens Styrelse. I »Moderhuset« flk Sostrcne

deres Hjem, hvorfra de gik ud, og hvortil de
vendte tilbage for at hvile sig og komme sig

efter deres anstrengende Gerning, og hvor de
kunde finde Ophold for deres gamle Dage; dog
stod det dem frit for at treede ud, naar de
vilde, og ogsaa at indgaa ^Egteskab. — Efter

denne Plan aabnedes den forste Diakonisse-

anstalt i Kaiserswerth am Rhei n 13. Okt.

1836, i stor Fattigdom, men med megen Tros-

frimodighed. Og da Fliedner dode (1864), talte

den allerede 425 Sostre, som arbejdede dels

hjemme, dels paa 100 Stationer i 4 Verdens-
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632 Diakonisser.

dele; Fliedner havde nemlig fort sine D.

baade over Atlanterbavet og til Oricnten, hvor
deres Arbejdc omfattede Sygepleje og Berne-
opdragelse i vEgypten, Paleestiua, Syrien, Lille-

asien og Konstantinopel. Men samtidig var
der 29 and re selvstsndige Diakonisschuse, saa

at Sestrenes samlede Tal var omtrent 1600.

Flere andre Steder, i Strassburg (Harter), Paris

(Vermeil), Neuendettelsau (L6he), var der nemlig
begyndt en lignende Gerning, som saa efter-

haanden bejede sig ind i Kaiserswerths Spor,

og Fliedner selv var utrsettelig i at bjeelpe med
Raad og Oaad til, at stedse flere skulde tage

det samme op. Ved 25 Aars Jubilreet i 1861
samledes Afsendinge fra alle de andre Huse i

Kaiscrswerth, og siden bar omtrent hvert 3.

Aar en lignende Sammenkomst fundet Sted til

Dreftelse af failles Anliggender under Ledelse

af Fliedner og bans Efterfelger Disselhoff
(se d. Art.), med godt Udbytte for Sagens sunde
og gode Udvikling. Kaiserswerth-Forbundet
optager knn saadanne Huse, i hvis Styrelse

en Pncst bar en vesentlig Del, og hvis D.

arbejde i tjenende, kirkelig Aand. Det om-
fatter nu (1898) o. 70 Huse (af luth., ref. og
unerct Bekendelse) i Tyskland, 0sterrig-Ungarn,
Schweiz, Frankrig, England, Holland, Norden
og Kusland, og med o. 13000 D., der arbejde

i Ketning dels af Syge- og Fattigpleje, dels af

Opdragelse. I enkelte Huse ere disse sidste

D. udskilte i en suerlig Klasse Undervisnings-
sestre (>Lehrsch\vestern<), der endog afltegge

offentlig Prove for at kunne overtage Under-
visningen ved Pensionsanstalter o. 1. De fleste

D. have dog med Sygepleje at gore, dels paa
Sygehuse, Fattiggaarde og Sygehjem (for kronisk
syge, gamle og svage), dels i >Privatpleje< (i

et enkelt privat Hjem), dels og allermest i

>Menighedspleje< (for at tilse og pleje Menig-
hedens syge og fattige). Denne sidste Gerning.
der vcl ogsaa mermest svarer til det oldkirke-
lige Billede af en D., bar mere og mere tnengt
sig i Forgrunden og udvidet sit Omraade til

en vtesentlig Del af en kirkelig Fattigpleje, og
dertil knytter sig da belt naturligt mangen
anden Gerning til Stotte for de smaa Hjem:
Vuggestuer, Asyler, Haandgerningsskoler og
Fortsiettelsesasyler, Tjenestepigeskoler og Pige-

meder, Lappemoder, >Familieaftener< osv.,

hvor en social, moralsk og relig. Paavirkning
gaa Haand i Haand. Ogsaa til mangfoldige
Anstalter afgive D.-Husene en sigtct og uddannet
Stab: Bornehjem og Opdragelsesanstalter, Red-
ningshjem for Bern og voksne, for faldne,

straffede, drikfeldigc o. 1., Herberger for

Tjenestepiger og Fabrikarbejdersker, Anstalter

for blinde, aandssvage og epileptiske, Sinds-

sygcanstalter og Ftengsler. En Del af disse

Virksomheder staa under D.-Husenes umiddel-
bare Eje og Ledelse (Filialer), men til de fleste

(Stationer) overlades Sestrene ved en Kontrakt,
der sikrer Moderhuset Ret til at tilse, stette

og ombytte dem. De Ulemper, som den enkelte
Anstalt kan felc deraf, opvejes ved, at den
altid er sikker paa at have et Personate, som
netop ved denne Kontrol og ved sin kr. Korps-
aand frembyder ualmindelige Garantier for Pligt-

opfyldclse og Hengivelse i sit Kald. D.-Husene
kunne derfor langtfra opfylde de Begaringer
om D., der rettes til dem; trods den store

Tilvsekst (Kaiscrswerth har nu 1000 Sestre.
Bielefeld naesten 800 osv.) klage de alle over
Sestermangel. Kun i enkelte Provinser i Tysk-
land (Westfalen, Wurttemberg) har man der-
for naaet i nogen Grad at udstrsekke D.s
Hjtelp til Landbefolkningen (Menighedspleje,
Asyl, Syge-og Alderdomshjem); ellers har man
maattet se en Hovedopgave i at modvirke den
overhaandtagende Pauperisme, Fordtervelse og
Ukirkelighed i Kobstsederne og isser i Stor-
byerne. Nogle nyere Huse have dog sat sig
som udtrykkeligt Maal at udfylde de sldres
Arbejde ved at forsyne Landsbyeme med D.
(f. E. Sobcrnheim i Rhinprovinsen). — For-
skellige Forsog ere gjorte paa at organisere en
D.-Gerning i >friere< Form, dels for at bode
paa Mangelen paa Sestre, dels for at anvende
Krsefter, der af en eller anden Grand ikke
ville tage Gerningen op som et Livskald. Det
mest gennemferte System i denne Retning er
udtaenkt og sat i Gang af Prof. Zimmer i Her-
born; det er endnu for nyt (fra 1895) til, at
man kan damme derom. De fleste saadanne
losere Forsog have haft deres Brest, enten i

manglcnde Sikkerhed for Personernes ydre og
indre Kvalifikation, eller i mauglende Sikring
for dem selv i Svagheds og Alderdoms Dage.
— D.-Gerningen i England (se Forf.s Art. i

Schafers Monatschrift f. Innere Miss. 1897) har et

langt mere direkte missionerende Prseg.

isrer saaledes som den er blevet taget op af
Metodisterne. I denne Skikkelse, udenfor
Kaiserswerth-Forbundet, har den fundet stor
Udbredelse i de sidste Aar ogsaa i Amerika
og Australien ; som en Afart deraf kan betragtes
Frelseshaerens >Slum-Mission<. Den engelske
K.s Dieces-D. under Biskoppernes umiddel-
bare Ledelse have derimod ikke vist stor
Voksekraft siden Begyndelsen i London 1861

;

gennem forskellige »Sosterskabcr« danne de
ikke ubetamkelige Overgangsled tii Kloster-
viesenet. Maaske kunde ogsaa enkelte tyske
D.-Huse af >nylnthersk< Prteg viekke nogen Mis-
tanke i den Henseende. Men Kaiserswerths
Ledelse har bevaret Sagen i et sundt, sedrue-

ligt Spor. — Det sidste D.-Hus i Norden, paa
>Ersta< i Stockholm, regner sin Oprindelse
fra 14. April 1849, da det >svenske Diakonisse-
selskab< blev stiftet. Under den hejt ansete Dr.
theol. Brings (d. 1898, se S. 389) mangeaarige
Ledelse er dets indre Udvikling foregaact sundt
og dygtigt; dets ydre Vaskst bar vreret hsmmet.
bl. a. af Modsaetningen mellem de hej- og lav-

kirkelige Retninger i Sverig. Det har endnu
ikke meget mere end 200 Sestre. Den danske
D.-Stiftelse paa Frederiksberg ved Kbhvn
aabnedes 26. Maj 1863 under Protektorat af
Dronning(da Prinsesse) Louise, hvem den ogsaa
skyldte sin Tilblivelse, og efter hvis Valg Louise
Conring (se S. 546) blev dens ferste Forstander-
inde, Gebeimeraad Classen dens forste Formand
i Bestyrelsen. Med H. Stein som Priest og
Formand flk den sit starste Opsving og sin

skenne Bygning. Den teller o. 250 Sestre.

Detnorske D.-Hus i Kristiania er fra 1868,
men har langt overflejet de andre med sine

over 350 Sestre; det er ogsaa saa godt som
ene i Landet om en uddannet Sygepleje og
besa;tter alle sterre Sygehuse. Det har endnu
sin ferste Forstanderinde, Kathinka Guldberg
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(ligesom L. Conring uddannet og indviet i

Kaiserswerth), og sin ferste Bcstyrelsesformand,

Stiflsprovst Bran. Det udstnekker sin Hjtelp

hclt op til Midnatsolens Egne. Finland har
flere, men smaa D.-Huse, i Helsingfors (1867),

Wiborg (1869), Uleaborg og Sordevala. De sidste

ere dog knn oprettede som Uddannelsessteder,

ikke som blivende Hjem for D., omtrent efter

Prof. Zimmers Tanke. Skandinaverne i

Nord-Amerika have et norsk D.-Hospital i

Brooklyn, New York, og et svensk D.-Hus i

Omaha, Nebraska, ledet af Pastor Fogelstram
(Th. Schafer, Die weibliche Diakonie I, 2. Aufl.

Stuttg. 1887 ; J. Disselhoff, Jubilate, 1886). N. D.
Diamant, se iEdelstene.

Diana, italisk Gudinde, der senere smelted

e

sammen med Gnekernes Artemis. Begge
vare oprindelig Maanegudinder, men da Maane-
sklftcrne efter de gamles Tro udevede en stor

Indflydelse paa det kvindelige Kensliv, blev
D.-Artemls Gudinde for dettes forskl. Funktio-
ncr. Ssedvanlig taenkte man sig hendesom en kysk
Jomfru, men i Efesos (se d. Art.) smeltede hun
KammenmedLydiensKybeleogFenikiensAstarte
til en yppig Gudinde for Naturens fedende Kraft
Hun dyrkedes, navnlig om Foraaret, med en
meget tojleslos Kultus 1 det beremte Tempel,
hvor hendes >bimmelfaldne< Billede fandtes:

en Skikkelse, udskaaret i sort Tree med ud-
strakte Arme og mange Bryster. Denne Dyrk-
clses Betydning ses af Ap. G. 19, 24 f. (C.

Koch, Artemis eller Kristus, Kbhvn 1893). C. J.

Diana, Antonio, rom.-kat. Moralteolog og
Medlem af Theatiner-Ordenen, blev fodt i Pa-
lermo 1586 og dede i Rom 1663. Han skal

have forfattet over 100 moralteol. Afhand-
lingcr. Mestbekendt er den saakaldte *Samma
Diana* (Resolutions Moralium parte* XII, Pa-
lermo 1629—56; ny Udg. Antwp. 1656 og i

Lyon 1667). D. herte til de mildere Proba-
bilister.

Diaspora (AtetrnoQa), Adspredelse, 1 den jed-
isk-gr. Sprogbrug i Tiden omkring Kristi Fedsel
samlet Betegnelse for de Jeder, der boede
udcnfor Palaestina. Udtrykket, der forekom-
mer i N. T. (Joh. 7, 35 i denne egentlige

Bctydn. og tillige Jak. 1, 1; 1. Pet 1 aande-
liggjort om de Kr. som spredte blandt Hed-
ningerne), indeholder altsaa en Modseetning til

de i Moder- og Hjemlandet boende, ogsaa
en geografisk Enhed ndgerende, Jeder, og D.s
Historie kan derfor i egentlig Forstand kun
rcgnes til Aar 70, Jerusalems Odelaeggelse ved
Titus, eller hejst til Aar 135, da, ved Betving-
clsen af den store Opstand, den sidste Rest
af jedisk Statsvresen gik til Grunde, idet saa
i den felgende Tid D. vilde blive det hele
Jedefolk.

Begyndelsen til en D. ligger selvfelgelig

langt tilbage i Historien; som der var frem-
mede, der opholdt sig i Israel, var der selv-

felgelig ogsaa Israeliter i andre Lande; lejlig-

hedsvis here vi paa Akabs Tid om et israeli-

tisk Kvarter i Damaskos (1 Kong. 20, 35). Men
i sterre Tal have Israeliter naeppe opholdt sig

ndenfor deres Land fer de store Deportatio-
ners Tid, for Nordrigets Vedkommende 734 og
722 til forskl. estlige Provinser, navnlig Meso-
potamien (2 Kong. 15, 29; 17, 6; 18, 11), hvor
de deporterede, selv om mange af dem ere

gaaede fuldstsendig op i Hedningcverdencn, dog
formodentlig have udgjort Grundstokken af
den talrige Jedebefolkning, som senere i Tiden
fandtes i Mesopotamien med Nisibis som Midt-
punkt; for Sydrigets Vedkommende 597, 586
og 581 (se Jer. 52, 28—30, hvor TaUene
paa de bortferte dog ejensynlig ere for lave)
til det egentlige Babylonien, bvorfra under
Kyros kun en Del af de bortferte vendte til-

bage til Hjemmet. Ogsaa senere i Tiden har
der fundet Deportation af Jeder Sted, saaledes
under Artaxerxes HI Okhos (o. 340), som efter

et Oprer af Jederne (i Forb. med Fenikierne)
lod mange af dem fere til Hyrkanien, og under
Pompejus, der efter Jedernes Undertvingelse
Aar 63 forte flere Hundrede af dem som Fanger
til Rom. Men i denne senere Tid skyldes
den stroke Tilvtekst til D.en 1 langt hejere
Grad frivillig Udvandring, navnlig for Hande-
lens Skyld, vel ogsaa paa Grand af de van-
skelige Forhold i Hjemmet under de syr.-

cegypt Krige, hvortil kom. at Alexander og
hans Efterfelgere i hej Grad begunstigede saa-
danne Vandringer, hvorved Nationaliteterne
blandedes mellem hverandre, og altsaa den
nationale Separatisme modarbejdedes. Allerede
fra 2. Aarh. f. Kr. have vi Vidnesbyrd om, at
der fandtes Jeder omtrent overalt 1 den da
kendte Verden (jfr. f. E. 1 Mak. 15, 16 f.); for
Forholdet paa Kr. Tid giver Ap. G. 2, 9—11
et Mart Billede, der ganske bekrteftes ad anden
Vej, f. E. ved et Brev fra Agrippa I til Cali-

gula. D.en maa paa den Tid have udgjort
Millloner af Mennesker. Meget talrige vare
Jederne i Mesopotamien, Babylonien og til-

grtensende estlige Lande, grupperede navnlig
om Nisibis i Mesopotamien og Nehardea i Ba-
bylonien, Byer, der ogsaa senere bevarede deres
Betydning som Midtpunkter for den talmu-
diske Lserddom: ligesaa i Syrien, navnlig i

Antiokia og Damaskos (jfr. Ap. G. 11, 19; 9,

2. 20 f.% og Lilleasien (jfr. Ap. G. 13; 14; 19)
og Gnekenland (jfr. Ap. G. 16—18), ogsaa de
gr. 0er, f. E. Kypern (jfr. Ap. G. 4, 36; 11,

19; 13, 4f.) og Kreta (jfr- Ap. G. 2, 11). Til

iEgypten drog efter Gedaljas Mord en stor
Skare Jeder (Jer. 42—43), som bosatte sig

dels i Nedre-, dels i Ovresegypten. Fra Alexan-
der den stores Tid tiltager det jediske Element
i iEgypten sUerkt, navnlig i Alexandria, hvor
de flk Borgerret; under Ptolemseerne fik de
en egen Bydel at bebo, og Filon, der anslaar
Tallet paa de segypt. Jeder til ialt o. en Mil-
lion, meddeler, at 2 af Byens 5 Kvarterer til-

herte Jederne, der dog ogsaa havde Lov at

bo i de andre Bydele. Under Caligula udbred
en blodig Forfelgelse af de alex. Jeder, som
forst under Claudius fik deres Rettigheder til-

bage. Senere deltog de i forskl. Opstande,
navnlig i Slutningen af Trajans Regering i en
vidt forgrenet Opstand, der strakte sig ogsaa
over Cyrenaica, hvor der siden Ptolema^r-
tiden ligeledes havde vaeret mange Jeder (jfr.

Ap. G. 2, 10; 6, 9), samt Kypern og Mesopo-
tamien. Med Rom traadte Jederne under de
makkabeiske Herskere i 2. Aarh. gentagne
Gange i diplomat Forbindelse (1 Mak. 8, 17 f.;

12, 1 f.; 14,24; 15, 15 f.); men om der allerede
paa den Tid har vseret Jeder bosatte i Rom, synes
tvivlsomt. Derimod forte Pompejus Aar 63
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talrige Fangcr til Rom og lod dem saelge sora

Slaver. Mange af dem bleve imidlertld hur-

tig frigivne, og snart efter er dcr en talrig

Koloni i Kom, hovedsagelig boende V. for

Tibereu. Caesar og Augustus begunstigede dem

;

Herodes den store, der i det hele stod i nsert

Forhold til Augustus, lod flere af sine Senner
opdrage i Kom ; ligesaa tilbragte Agrippa I sin

Ungdom der. Tiberius forviste Aar 19 Jederne
fra Rom, men de kom snart tilbage; ogsaa

Claudius, der begyndte med at udstede et To-
lerancc-Edikt for Jederne, lod dem senere ud-
vise (jfr. Ap. G. 18, 2), men uden blivende
Virkning. Oin Apostlen Paulus's Forh. til

Jederne i Rom o. Aar 61 giver Ap. G. 28, 17 f.

Oplysning. Under Flavierne levede Historie-

skriveren Josefos i Rom i hoj Gunst ved Kej-

serhoffet, medens Jederne, tagne som Helhed,
vare ilde sete og Gcnstand for Spot.

Hvad D.-Menighedernes indre Organisation

angaar, have vi kun spredte Meddelelser. Den
synes paa de forskl. Steder at have vseret

forskl. I Alexandria lededes i Tiden for Kr.

den jediske Befolkning af en Etnark, der paa
Augustus's Tid syncs at vsere bleven aflost af

et Menighedsraad (ytQovaia) med Arkonter i

Spidsen. Saadaune Arkonter fandtes ogsaa
andre Steder. I Rom dannede Jederne i hvert
Fald lamgere ned i Kejsertiden fl. Menigheder,
liver med sin Organisation, Gerusia osv. Det
relig. Liv samlede sig om Synagogetjenesten.

Synagoger (se d. Art.) fandtes ovcralt, hvor der
boede et sterre Antal Jeder. Eksempelvis
here vi i N. T. om Synagoger i det pisidiske

Antiokia (Ap. G. 13, 14), Ikonion (14, 1). Efe-

sos (18, 19. 26; 19, 8), Thessalonike (17, 1),

Beroa (17, 10), Athen (17, 17). Korinth (18, 4.

7). I Damaskos var der flere (Ap. G. 9, 20),

ligesaa i Salamis paa Kypern (13, 5), selv-

felgelig ogsaa f. E. i Alexandria og Rom. Men
tillige bevaredes en meget livlig Forbindelse
med Palestine. Man valfartede i store Maeug-
der til Jerusalem paa de 3 store aarlige Fester
(jfr. Ap. G. 2, 9 f.), om end Lovens Bogstav

(5 Mos. 16, 16) naturligvis endnu mindrc kunde
overholdes af D. end af de i Moderlandet selv

boende Jeder. Endvidere udredcde man Af-
gifter til Templet i Jerusalem, derunder Di-

drakmen (jfr. Mt. 17, 24), idet saa Ofrene om-
sattes i Penge, som Tillidsmseud fra Tid til

anden, navnlig ved Festerne, bragte til Jeru-
salem. Et ejendommeligt Fsenomen indenfor
D.s Gudsdyrkelse er Templet i Leontopolis (s.

d. Art.) i iEgypten, hvor der fra o. 160 f.

Kr. til 73 e. Kr. var en jed. Offerkultus, der
dog kun havde en meget begramset Anerken-
delse, ogsaa fra de segypt. Jeders Side. Fra
Myndighederne have D.-Menighederne kun
forholdsvis sjseldent medt Modstand mod den
frie Udevelse af deres iudre Ordninger, der-

under deres Religionsevelse. D. indtog i det

hele samme Stilling sora de mange andre
mindre Kultussamfund, som fandtes rundt om
i den gr.-rom. Verden med statslig Anerken-
delse og Ret til indadtil at organisere sig.

Antiokos Epifanes's Forseg paa at kvaele Jode-
dommen staar som en Undtagelse. Under de
rom. Herskere havde D.-Menighederne i det
hele Rettigheder som collegia licita, Foreniu-
ger, der havde statslig Anerkendelse, ja nod

endog visse Begunstigelser fremfor andre Hg-
nende Samfund. Da Cesar forbad forskellige

Foreninger (collegia), fordi de til Dels for-

fulgte polit. Formaal, gjorde han udtrykkelig
Undtagelse for Jedernes Vedkommende. Tibe-
rius's og Claudius's jedefjendtlige Forholds-
regler angik kun Byen Rom og vare over-
hovedet kortvarige. I det hele havde Jederne
meget tilfredsstillende Kaar. Som tilladt Religion
havde de egen Formuesforval tiling, saa at der
f. E. i Almindelighed ikke (om end af og til)

fra Myndighedernes Side lagdes Hindringer i

Vejen for Forsendelsen af Afgifterne til Temp-
let. Fremdeles havde de egen indre Retspleje,

saa at de i indre Retsspergsmaal kunde felge

Moselovens Forskrifter. At dette, i hvert Fald
ssedvaneimessigt, ogsaa til Dels gjaldt den
kriminelle Retspleje, derom have vi fl. Vidnes-
byrd i N. T. Paulus drager fra Damaskos
med Fuldmagt fra Synedriet til at faengsle der-
boende (Jede-)Kr. (Ap. G. 9, 2); haa er 5 Gauge
bleven pisket af Jederne (2 Kor. 11, 24); Prokon-
sulen Gallio afviser Klagen over Paulus, da den
angaar ikke en Forbrydelse i almindelig For-
stand, men et indre jod. Anliggende, og hen-
viser Sagen til Jedernes egen Afgerelse (Ap.
G. 18, 14 f.), og han foretager intet i Anledn.
af Sosthenes's Mishandling (V. 17). Ogsaa sa?r-

lige Begunstigelser have Jederne opnaaet, saa-

ledes oftere, f. E. under Borgerkrigene, Fritag-

elsc for Krigstjeneste, idet dennc kolliderede

med Sabbatsbudet, til hvilket der fra Rom-
ernes Side ogsaa ellers toges Hensyn i

forskl. Forh. Caligulas Paabud om Deltagelse i

Kejserkulten, der fremkaldte Jedeforfelgelse i

Alexandria, er ren Undtagelse. Heller ikke
Undertvingelsen af Opreret under Vespasian
medferte sterre Forandring i D.s statsretlige

Stilling. Didrakme-Afgiften opherte som Tem-
pelskat, men blev bestaaende som Statsskat.

der forelebig kom Jupiter Capitolinus's Tempel
til Gode. Sterre Skade voldte Opreret under
Trajan, idet Hadrian saa forbad Omskserelse.

et Forbud, der dog under Antoninus Pius ind-
skrenkedes til kun at gselde Ikke-Jader, altsaa

kun gik ud paa at forhindre Overgang til

Jededommen. I det hele og store have Jed-
erne dog ogsaa i denne Periode bevaret deres
gamle Rettigheder. — Til denne almindelige
Retsstilling kom nu for talrige Jeders Ved-
kommende de fulde borgerlige Rettigheder paa
det Sted, hvor de boede. Alexander den store

gav alle alex. Jader Borgerret, Selevkos 1 Ni-
kator alle Jader i de af ham grundlagte Stseder

i Syrien og Lilleasien, deriblandt Antiokia.
Senere under Selevkiderne flk de ogsaa Bor-
gerret i Efesos og visse andre joniske Byer.
Om Paulus here vi, at han var Borger i Tarsos
(Ap. G. 21, 39). Men stor Betydning flk det
navnlig, at adskillige Jeder opnaaede romersk
Borgerret. Mange af de Jeder, som af Pom-
pejus fertes til Rom som Fanger og bleve
solgte der, bleve snart frigivne og flk Borger-
ret. Delvis maaske Efterkommcre af dem ere
de rom. Frigivne, som omtales Ap. G. 6, 9.

Videre havde f. E. Paulus rom. Borgerret, et

Fortrin, som oftere kom ham til Gode (Ap. G.
16, 37 f.; 22, 25 f; 23, 27).

Til det jed. og overhovedet det antike Aands-
liv have D.-Menighederne ydet et betydeligt
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Bidrag. Medens de i de estl. Provinser, hill-

sides Evfrat, boende Jeder navnlig flk Betyd-
ning for Bevarelsen af de speciflk jod. Over-
leveringer, traadte D. i de vestligere Egne paa
mange Maader i virksom Beroring med det
gr. Aandsliv. Deres Sprog var gennemgaaende
gr. ; og idet ikke blot mange af dem gjorde
sig bekendt med den klassiske Literatur, men
ogsaa adskillige selv optraadte i Uteraturen,
bidrog de til at stemtne adskillige indenfor den
gr.-rom. Verden gunstigt for Jededommen.
HertU bidrog ogsaa selve den jod. Religion med
dens rene Monoteisme og dens strengt sasde-

lige Karakter. Intet Under dcrfor, at trods
den megen Spot, som Joderne hyppig varc
Genstand for fra Hedningernes Side, dog mange
af disse traadte over til Jededommen (se Prose-
lyter). Det betydeligste Literaturvserk fra den gr.

talende (hellenistiske) Jededom er Septuaginta
(LXX), der vel i hvert Fald overvejende skyIdes I).,

der ogsaa senere frembragte andre Overssettel-

ser af G. T. paa Grsesk, Akylas's (S. 45) og
maaske Theodotions. Fremdeles bidrare fra D.

flere af vore gltestl. Apokryfer. Videre en be-

tydelig, for en stor Del tabt, Literatur af mere
eller mindre relig. Karakter; den jod. Historie

bearbejdedes i 3. og 2. Aarh. f. Kr. af Maend
som Demetrios, Evpolemos, Artapanos, lason
fra Kyrene ; jedlske Digtere fra samme Periode

ere Filon (ikkc Filosofen) og Ezekiel. Dog til-

horte maaske ikke alle disse Mtcnd D. Paa
FUos.s Omraade have Mtend som Aristobulos (i

2. Aarh. f. Kr.) og navnlig Filon (o. samtidig
med Kr.), paa Historiens Omraade Joscfos,

bidraget meget til at stille Joderne i sympatetisk
Lys for deres Samtid. Apologet. Formaal for-

fulgte ogsaa forskl. Skrifter, som udgaves under
bekendte gr. Msends Navne, og de jed. Inter-

polationer i Sibyllinerne og Klassikerne. For
retfaerdigt at bedemme denne Literaturart bor
man erindrc, at for den antike Betragtning
stod Pseudonymiteten ikke paa den Maadc som
for vor moderne Betragtning som Falskneri.

For at forstaa, hvilkc Kraefter D. har tilfort den
kr. Menighed, behever man kun at tamke
paa Apostlen Paulus (Schflrer, Gesch. des jud.

Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 2. Udg., II

1886; 3. Udg., HI 1898). J. C. J.

Diatessaron kaldte man i Oldtiden en
Sammenai-bejdelse af de 4 Evangelier til et

Hele. Det er ikke urimeligt, at der har vse-

ret flere saadanne. Der omtales f. E. et saa-

dant af en vis Ammonios; men vi vide intet

deroni. Derimod var det D., der skyldtes Ta-
tian, uagtet denne havde ladet sig smitte af
gnostiske Vranglserdomme, i henved et Par
Huudrede Aar meget udbredt i osterlandske
Kirker, sasrlig hlandt de syr. Kr. ; det stilledes

endog ofte ved Siden af de 4 kanoniske Evan-
gelier. Det benyttedes bl. a. af Afraates.

Theodoret fortfeller, at han paa sine Visitatser
fandt 200 Eksemplarer, som han borttog
og erstattedc med de virkelige Evangelier. Der
fortielles ogsaa, at Afrem, den store syr.

Laerde og Digter, havde forfattet en Kommen-
tar til Tatians D. Rigtigheden hcraf er ble-
ven bevist i vort Aarhundrede derved, at der
i Annenien er fundet en armenisk Overseet-
telse af Afrems Kommentar, som 1836 er ud-
givet i Venezia af Mekitaristerne. En Over-

ssettelse af Mekitaristen J. B. Ancher er i en
forbedret Skikkelse bleven udgivet af MSsinger
(Venezia 1877). Ved Hjwlp af denne Kom-
mentar har man kunnct samle betydeligc

Stykker af Tatians D. For et Par Aar siden

skal man endog have fundet den syr. Original

til Afrems Kommentar (Lagardc i Getting, gel.

Nachr., 1891). Da Tatian levede saa lsenge i

Vesterleden, er det ikke urimeligt, at han har
affattet sin D. paa Grsesk, men han kan ogsaa
have skrevet den paa sit Modersmaal, Syr., i

hvilket den henge var sUerkt udbredt. lfolgc

Theodoret havde Tatian udeladt Jesu Slsegt-

rcgistre og begyndte med Joh. 1,1. Dette viser

sig af Kommentaren at vtere fuldstsendig rigtigt.

Der haves ogsaa en lat. Bearbejdelse af D.. men
den er renset for sine mindre rettroende Be-

standdele. Et Haandskrift, der 545 tilhorte Victor

fra Capua, kom siden til Fulda og er bleven
udgivet af E. Ranke som Codex Fuldensi* K.
Test. (Marb. 1868). Endelig haves der en arab.

Udgave af D., men den afviger en Del fra de
2 andre og er ligeledes omarbejdet i ortodoks
Retning; den er overs, fra Syr. og udgivet

1888 af Ciasca i Rom. Et Udd'rag er givet af

Martin i Pitra's Analecta Sacra IV, Paris 1883

(Th. Zahn, Forsch. zur Gesch. des neutestl.

Kanons I, Erlangen 1881 ; A. Harnack, Gesch.

der altchr. Lit. I, 485 f.; om en tysk, i sprog-

lig Henseende niicrkelig, Bearbejdelse fra Mid-
deialdcrcn se E. Sievers's Udg. i >Bibl. der
altesten deutschen LiteraturdenkmSler V). V. S.

Diaz. 1) Emannel D., portugisisk Missionser,

rcjste 1585 til Indien for at prtedike Krdm
der, men Skibet forliste, og han blev, efter at

viere kommen i Land, solgt som Slave. Da
han havde faaet sin Frihed, gik han til Kinn
som Missiomer, og 1639 dede han paa Macao.
— 2) Juan D., protest. Martyr, stammede fra

Cuenca. I Paris studerede han ferst skolastisk

Teol. og hestc derpaa Luthers og Melanch-
thons Skrifter, der gjorde et stserkt Indtryk

paa ham. I Geneve lserte han Calvin at kende,

og senere kom han til Basel, Neuchatel og
Strassburg. Der bred han belt med den rom.-

kat. K. og blev, som han selv sagde, >en af-

gjort Lutheraner«. Med Bucer fulgte han
1546 til Samtalen i Regensburg, hvor han
traf sin Landsmand, Pedro Malvenda, der

harmedes over at se en spansk Tcolog som
Lutheranernes Ombud. Karl V's Skriftefader,

Domingo de Soto, sogte forgeeves at drage J.

D. tilbage til Romerk.. og den lserde Spaniers

Frafald blev meldt til Roin. Saasnart det

rygtedes der, rejste J. D.s Broder, Alfonso D..

over Alperne for at hsevne Familiens Vansere,

og J. D. blev 27. Marts 1546, medens han
opholdt sig i Neuburg ved Donau for at lsese

Korrektur paa Bucers Christiana? retigionis

Summa, myrdet af Alfonsos Tjener, som under
et falsk Foregivende havde faaet ham i Talc. Al-

fonso, derventede i Nserheden, medens Udaaden
evedes, blev greben og paa Pavens 0nske
sendt til Rom; der slap ban fri for Straf.

Men 1551 lagde han i Trient Haand paa sig

selv (C. A. Wilkens, Gesch. der span. Pro-

testantismus, Gutcrsloh 1888, 47 f.).

Dibelius, Franz Wilhelm, f. i Prenzlau
1847, blev 1871 Hjaelpepnest ved Domkirken
i Berlin, 1873 Inspektor for Domkandidat-
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Stiftclsen ssteds, 1874 Pncst vcd St. Anna-
Kirken i Dresden, 1884 Preest og Superinten-

dent vcd Korskirkcn i denne By. Han skrev

1873 en Biografi af Gottfried Arnold og er nu
en af Udgiverne af >Bcitr8ge zur sachs.

Kgcsch.c
Diblah mcvncs kun Hes. 6, 14 og er derfor

rucget usikkert. Da D. og R. meget let for-

veksles i Hebr., bor der vistnok med Here
Haandskrifter laeses Rib la (s. d. Art.). Ud-
trykket bliver da let forstaaeligt.

Diblajim, Gomers Fader (Hos. 1. 3).

Diblataim se Almon-D. (S. 59).

Dibon. 1) By o. 1 Mil N. for Anion og o.

10 Mil 0. for det dede Hav. Oprindelig moab-
itisk, koin siden i Amoriter-Kongen Sibons
Besiddelse (4. Mos. 21, 30), blev indtaget af Is-

rael og tilherte ferst Gads, senere Rubens Stamme
(Jos. 13, 9). Snart blev D. dog tilbageerobret

af Moabiterne og blev Kongesrede, hvor bl. a.

Mesa (s. d. A.) residerede (2 Kong. 3, 4 f.). Dens
Storhed og Pragt holdt sig en Tid (Jes. 15,

2f.; Jer. 48, 18 f.), men sank senere. Ev-
scbios kalder D. >en stor Fhekke<, efter

Arabernes Erobring naevnes Byen ikke mere.
I nyeste Tid liar man gjort vigtige Fund paa
Stedet (se Art. Mesa). — 2) By, uvori nogle
fra Babylon hjemvendte Jeder tog Bopsel

(Neb. 11, 25). Vistnok identisk med Dimona
(Jos. 15, 22), der laa i det sydlige Juda.

Dibri, en Danit (3 Mos. 24, 11 f.).

Didaki. I Aaret 1883 udgav den nuvsr-
endc Metropolit i Nikomedien, Bryennios (S.

400), efter ct af ham 1873 i Konstantinopel
fundct Haandskrift fra 1056, et paa Grtesk
skrcvet Skrift, der kaldte sig >de 12 Apostles
Lsere<, med Undcrtitlen: >Herrens Ltere ved
dc 12 Apostle til Hedningerne<. Det viste sig

at vsere et overordentlig vardifuldt Skrift; der
kan ingen Tvivl vtere om, at det stammer fra

K.s a;ldste Tid, at det er det af Evsebios
(Khist. HI, 25), Athanasios (i bans 39. Fcst-

brev 667) og Nikeforos (i lians Stikometri) om-
taltc Skrift, og at det forcligger for os i vse-

sentlig uforandret Skikkelse. Det har paa
Grund af sit interessante Indhold givet An-
lcdning til en allerede ntesten uoverskuelig
Literatur. Indholdet falder vtesentlig i 3 Dele:

1) en Skildring af Livets og Dedens Veje (Kap.
1—VI); 2) en Reekke Anvisninger m. H. til

Udforelsen af de kirkl. Handlinger og Bonner,
sa?rlig Daab og Nadver (Kap. VII—X); 3) Be-
stemmelser angaaende specielle Menighedsforh.,
srerlig Forholdet til Apostle og Profeter, samt
Biskopper og Diakoner (Kap. XI—XV), hvortil

der knytter sig en Slutningsformaning af
eskatologisk Indhold (Kap. XVI).

Med Skriftets ferste Del forholder det sig

paa en sserlig Maade. Skildringen af >de 2
Veje« er ikke enestaaende for vort Skrift, men
Andes ogsaa i Barnabas-Brevet (S. 220), i den
saak. apost. Kirkeordning (S. 126) og i et

Brudstykke af en latinsk Overs. Det er sand-
synligt. at denne Skildring viser tilbage til et

jedisk Urskrift — en Slags Lierebog for Pros-
clyter — hvis Tekst man har segt at genfrem-
stille efter de foreliggende Kilder. Den er saa
bleveu optagen af de Kr. og, sora vi se af
vort Skrift, i let tendret Form bleven brugt
som Daabstalc. Er dette rigtigt, felger heraf,

at man ikke herudfra kan slutte til Afhcrigig-
lied mellem Barnabas-Brevet og D.. da de
begge kunne have est af dette jodiske Grund-
skrift. Fremdeles maa man voere varsom
med at slutte, at Omtale af en >D.< eller Ci-
tater af dette Afsnit nedvendig maa gelde det
os foreliggende Skrift

Det tidligste sikre Viduesbyrd om D. giver
Klemens Alexandriner, der citerer Bogen som hi.
Skrift. Derniest maaske Origenes og de ovenfor
naevnte. D. har givet Stedet til Udviklingen afden
Literatur, der betegnes med Navnet >apostolske
Kanoner og Konstitutioner* (S. 126 f.). Skriftets
Evangelie-Citater fere os ikke med absolnt
Nedvendighed til vore synoptiske Evange'.ier.

og ievrigt er det hejst usikkert, om N. T. be-
nyttes. Benyttelsen af Barnabas og Hernias,
som nogle ville finde, er absolut ubevislig.

Dette, de smukke, simple Liturgier og de
uudviklede Menigbedsforhold, der beskrives.
ger det sandsynligt, at Skriftet herer til de
allerteldste Frembringelser af den kr. Litera-
tur. Man har gaettet paa Tiden mellem 50 og
90. At det skulde vaere senere end Slutn.
af det 1. Aarh., er hejst usandsynligt. Det er
rimeligvis skrevet enten i Syrien eller i iEgyp-
ten. Man har villet gere Forf. bl. a. til Mon-
tanist, fordi han setter Profeterne saa hojt

;

til Jedekristen, fordi adskillige jediske Former
skinne igennem, og til mange andre Ting.
Sikkert med Urette. Skriftet har vistnok
netop sin store Betydning ved, at det, ligesom
i et 0jebliksbilIede, viser os Tilstanden i kr.

Menigheder i K.s ferste Udviklingstid (L'dgaver

af Bryennios, Konst. 1883; Harnack i Texte
und Untersuchungen II, 1884; Faksimile-Pragt-
udgave af Harris, London 1887; paa Dansk
ved C. Warming, Kbhvn 1884, jfr. A. S. Poul-
sen i Theol. Tidsskr. 1, 1884; paa Norsk ved Cas-
par! i Vidnesbyrd af Kfndrene XVII I ; se i

evrigt A. Harnack, Die Apostellehre und die
judischen beiden Wege, 2 Aufl.. Leipz. 1896,
og Indledn. til Casparis Overs.). J. P. B.

Didaskalia kaldes et Skrift, der ligger til

Grund for de 6 ferste Beger af de apostolske
Konstitutioner (S. 127). Det er oprindelig
skrcvet paa Grtesk, men foreAndes nu kun i

syr. Oversrettelse. Det er overskrevet: >Di-
daskalia, d. e. vor Frelsers 12 Apostles og
bellige Disciples katolske La>re< og angiver
sig at vwre skrevet i Jerusalem til de troen-
des Befasstelse. Denne vigtige Kirkeordning
indeholder i 26 Kap. (en ganske vist gamine),
men dog ikke oprindelig Inddeling), efter nogle
almindelige Formaninger til Mrend og Kvinder,
udferlige Bestemmelser angaaende Biskoppens
Stilling og Opgave, men dcrnw.it ogsaa om
Enker, Diakoner og Diakonisser, foneldre-

lese, Martyrer, Faster (sserlig i Paaskcn ; for at
begrunde Onsdagsfasten, sattcs Nadverens Ind-
stiftelse til Tirsdag (!), idet Jesu Paagribelse saa
finder Sted den felgende Nat) og endelig Af-
snit om Katterier og om Jedekristne. Over-
sajttelscn synes at vsere tro. Affattelsesstedet

er Syrien eller Palrestina. Skriftet er forfattet

i 3. Aarh. Hvis der i Skriftet feres antinova-
tiansk Polemik (hvad dog mange betvivle),

maa det tilhere den sidste Halvdel af 3. Aarh.;
men ellers er der intet i Vejen for, at det
kan stamme fra Tiden 200—230. Skriftet
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viser Kcndskab til N. T. og Ignatiosbrevene.

maaske til Didake. Som Forf. bar man gwt-

tet paa Lukianos Martyr. Den rethiopiske og
den arabiske D. ere Overaettelser ikke af den
oprindelige D., men af den i de ap. Konst.

foreliggende Interpolation (F. de Lagarde, D.

apost svriace, Lipsia 1854; se ogsaa Bunsens
Analecta Ante-Nicaena II. Lond. 1854; F. X.

Funk, Die apost. Konstitutionen, Hottenb.

189U J. P. B.

Diderot. Denis, fr. Filosof og Skribent, f.

1713, d. 1784, var af sine Foneldre bestemt
for den gejstlige Stand og opdroges i Jesuiternes

Skoler. Men da han folte Ulyst til det kirkl.

Kald, og overhovedet intet Fagstudium tiltalte

ham. fulgte han sin Dragelse til fllos. og lit.

Studier. Han udfoidede som Forf. en stor

Produktivitet og bevegede sig med sit mange-
sidige Talent paa de mest forskl. Felter. Ssrlig

er bans Navn knyttet til 18. Aarh.s store En-
cykloptedi (se d. Art.), idet han ikke blot

indtog den ledende Stilling ved dens Udgivelse,

men ogsaa har forfattet dens fleste og fremfor

alt dens mest dybt gribende Artikler. Den
Materialisme, der. ved Siden af det forsigtige

teistiske Anstreg, bserer Encykloptedien, danner
ogsaa Grundlaget for D.s filos. Anskuelse. Denne
er ikke fra ferst af en fuldtfserdig. I sit ferste

filos. Skrift iader han endnu Aabenbaringstroen
blive staaende uanfsgtet, am ban end vist nok
ikke selv personlig staar paa dens Grund. Snart
viser han sig dog som den, der, under Paavirk-

ning af den eng. Filos., har sluttet sig til

Deismen. Dette er imidlertid kun et kort Over-
gangsstadium. D. drager Materialismens Kon-
sekvens og skrider frem til den afgjorte Ate-

isme. Idet han nsegter Gud, forkaster han
ogsaa den personlige Udodelighed. Paa det
moralske Omraade nsgter han undertlden i

sit Standpunkts Konsekvens Viljens Frihed,

Anger og Skyld, men i Aimindelighed optreder
han som Dydens begejstrede Talsmand. Sine

mest negative Anskuelser har han ferst ndtalt

i sine efterladte Skrifter, idet det er en Ejen-

dommelighcd ved D., at han ferst der frem-
treeder som den erklserede Ateist. D. er den
fr. Naturalismes (se d. Art.) mest fremragende
Barer og har som saadan evet en overordent-

lig Indflydelse paa det fr. Aandsliv. I hans
Dityrambe: Let Eleutheromanes oil les furieux

de la liberie" Andes de ofte anferte Ord : Et tes

main* ourdiraient let entrailles da prilre —
A dtfaut d'un cordon pour (trangler let roit

(J. Morley, D. and the Encyklopcedists, Lon-
don 1880 ; K. Ipsen, D., hans Liv og hans Ger-

ning, Kbhvn 1891; L. Dncros, D., l'hommc et

1'ccrivain, Paris 1895). C. B.

Didier, St., se Desiderius.

Didrakme, gr. Ment = 2 Drakmer (se d.

Art.) = V» Stater (Mt. 17, 24).

Didrik Slaghaek, se Slaghtek.

Didytnos, gr. Overs, af det hebr. Thomas,
>Tvilling< (Joh. 20, 24).

Didymos med Tilnavn den blinde. er fedt

o. 309 i Alexandria. 4 Aar gammel mistede
han sit Syn, men opnaaede desuagtet ved sin

ihterdigc Flid at blive en af sin Tids leerdeste

Mcend. Athanasios ansatte ham som Leder af

den beremte nlexandrinske Kateketskole (S.

53), og hans By kaidte mange herelystne til

Alexandria, endog fra Vestens fjerne Kgne.
som f. E. Hleronymus og Bufin. Skent D.
stod paa den ortodokse Side i Kampen mod
Arianismen, undgik han dog ikke belt Anklagen
for Kstteri, idet nemlig Hleronymus talcr om,
at han paa nogle Punkter >har sksnket Ori-
genes en daarlig Tillid<. I de Skrifter fra

hans Haand, der endnu ere bevarede, Andes
der dog kun svage Spor af origenistisk Paa-
virkning, f. E. i hans Antagelse af, at nogle
af de faldne Engle ville kunne blive frelstc,

medens han paa andre Punkter ingcnlunde
delte Origcnes's kcetterskc Anskuelser, saaledes
f. E. ikke Apokatastasis-Lceren. Han dede o.

395 efter en mere end 50aarig Lierervirksom-
hed. De fleste af hans Skrifter ere gaaede
tabt; blandt de bevarede maa sterlig nsvnes
det af Hleronymus paa Latin oversatte Skrift

•om den Hellig-Aands i hvilket han htevder
Hellig-Aandens Guddom: desuden en kort
Kommentar til de katolske Breve samt Frag-

menter af et Vterk om Treenigheden og af et

Stridsskrift mod Manikeerne. F. T.

Didymus (Zwllling), Gabriel, f. o. 1487 i

Annaberg, kom tidlig ind i Augustiner-Eremlt-
ernes Orden og blev 1512 immatrikuleret i Wit-
tenberg, hvor han var Luthers Klosterfelle. 1516
blev han Baccalaureus, men derpaa forfiyttedes

ban til Erfurt. Efter kort Tids Forleb vendte
han tilbage til Wittenberg og blev I Febr.

1518 Magister. Under Luthers Ophold paa Wart-
burg kom han under Karistadts Indflydelse.

og 6. og 13. Okt. d. A. holdt han i Augustin -

ernes Kirke 2 Pnedikener mod Hostiens Tll-

bedelse og Nadverofret med Krav om Nadver
under begge Skikkelser. Hans Ord vakte et

stort Bere, og han og fl. af hans Ordensbredre
gik ud af Klostret. Medens Karlstadt paatog
sig at gennemfere de gudstjenstlige Reformer
i Wittenberg selv, gik 1). ud i Omegnen for at

reformere der. 10. Jan. 1522 var han dog attcr

i Wittenberg, hvor han prsedikede mod Billed

erne, og nseste Dag begyndte der en Billedstorm

i Kiosterkirken. Det lykkedes imidlertid snart

Luther at dtempe D.s vilde Beformiver, og paa
Luthers Anbefaling kom han til Altenburg, hvor
han viste sterre Sindighed, men han kunde ikke

hsvde sig over for Korherrerne, der holdt paa
det gamle. 1523 blev han Prsest i Torgau, og ved
hans, til Tider ret voldsomme, Virksomhed blev

Ref. indfert i Byen. Derpaa levede han i Stilhed

i mange Aar, indtil Interim'et af 1548 (S. 170)

kaidte ham frem med en Protest, der ferte til

hans Afsettelse 1549. Han Ak Lov til at

blive boende i Torgau, og der dede han 1. Maj
1558. I sine sidste Leveaar skal han af og
til have prsediket for Kurfyrst Moritz's Moder,
der havde sit Enkessede i Torgau.

Dieckhoff, August Wilhelm, luth. Teolog.

f. i Gottingen 5. Febr. 1823, var 1847—50 Bepe-
tent, 1850—54 Privatdocent, 1854—60 ekstr.

Prof, i systemat. og hist. Teol. ved sin Fede-
bys Universitet. 1860 blev han kaldet til

Bostock, og der virkede han til sin Ded. Hans
Skrift >Die Waldenser im Mittelalter< (1851)

bred nye Bancr med Hensyn til Vcerdssetteisen

af Valdesiemes Virksomhed i Middelalderen

;

i fl. MonograAer (>Die evang. Abendmahlslehre
im Bef.s Zcitalter< I, 1854; >Luthers Lchrc
von der kirchl. Gewalt< 1864: >Die Stellung
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638 Dieckhoff — Diestel.

Luthers zur K. und Hirer Kef. in der Zeit vor
dem Ablassstreit< 1883; >Der Ablassstreit, dog-

mengeschichtlich dargcstcllt<, 1886) aflagdc han
Beviser paa sit grundige Kendskab til Luthers
Skriftcr; han forsvaredc sin Opfattelse af Biblens

Betydningover forv. Hofmann(>Dieevang.-luth.
Lehre von dcr heil. Schrift< 1858) og Biskop v.

Ketteler (>Schrift und Tradition* 1870), deltog

i Kampen om det borgerl. iEgteskab (»Die

obligatorische Civilehe« 1873; >Die kirchl.

Trauungt 1878; >Civilehc und kirchl. Trau-
ung< 1880), og bcka?mpede den ritsclilsltc Teol.

(>Die Menschwerdung des Sohnes Gottes< 1882)

og Missouri'erncs Preedestinationslrere (»Der
missourische Pradestinationslehre und die

KonkordienformeN 1885; >Zur Lehre von der
Bekehrung und von der Predestination < 188G).

1860—64 udgav han sammen med Kliefoth

>Theol. Zeitschrift«. Han dode 12. Sept. 1894.

Dlepenbrock, Melchior, Kard. og Fyrste-

biskop af Breslau, blev fodt i Bocholt i Fyrsten-

demmet Salm-Salm 6. Jan. 1798. Han var
oprindclig bestemt for den milittere Stand og
gjorde 1815 Felttoget til Frankrig medsom Lieute-

nant. Under J. M. Sailers Paavirkning bestemte
han sig for K.s Tjencste, og 1823 modtog han,

efter at have studeret Teol. i Mainz og MQn-
ster, Prsestcvielsen i Regensburg. Da Sailer

1829 blev Biskop i Kegensburg, blev D. bans
Sekretser og tillige Pnest ved Domkirken der.

1829 udgav han, med en Fortale af J. Gdrrcs,

en Bog om H. Susos Liv og Skrifter (2. Opl.

1837), og 1829 (4. Opl. 1862) >Geistlicher

Blumenstrauss aus span, und deutschen
Dichtergartenc, der viste, at han havde en
ikke ringe lyrisk Aare. 1830 blev han Dom-
kapitular, 1835 Domdekan og derpaa General-
vikar i Regensburg, og 1845 Fyrstebiskop af

Breslau. Det var i en vanskelig Tid, D.

overtog Hyrdegerningen i det store Stift; han
maattc begynde med at udtale Ekskommu-
nikation over Ronge og Tysk-Katolikerue, og i

1848 gik de rcvolutiona-re Belgcr saa hojt i

Breslau, at ban en Dag fandt det rettest at

traskkc sig tilbage til sit Slot Johannesberg i

osterrigsk Schlesien. Derpaa gav han en kort
Tid Mode paa Frankfurter-Parlamentet, og 1849
var han midlertidig apostolsk Delegat for den
preussiske Hier; 1850 modtog han Kardinal-
hatten. Han dede 20. Jan. 1853 paa Johannes-
berg. Efter 1848 ksempede han, sammen med
Kard. Rauscher af Wien og Kard. Schwarzen-
berg af Prag, ihserdigt for K.s Frihed over for

Staten, og en Konvention af 1850 skaffede

Episkopatet stor Indflydelse baade paa Univer-
siteter og Gymnasier. D. var en Ven af Munke
og Nonner og opfordrcde Jesuiterne og Redemp-
toristerne til at holde Missioner i hans Stift,

skiint han endnu i Frankfurt havde udtalt sig

mod Jesuiter-Ordenens Indferelse i Tyskland.
Han fandt det dog fornodent at formane Loyolas
Disciple til »at holde sig borte fra al Polemik
og kun prtedike Krdm.s ssedelige og dogmat.
Grundkerdomme<. Jesuiternes Arbejde i Schle-

sien bragte den protest. Generalsuperintendent
Aug. Hahn til at opfordre sine Pnester til at

tage Kampen op mod Jesuiterne, som rejste

rundt >for med ganile og nye Vaaben at lose

deres gamle Opgave*. D. tog til Genmaele i

et Hyrdebrev, i hvilket han viste, at han ikke

lsnger havde Sailers milde Blik paa Protest-
anterne, men formanede dog tillige de rom.-
kat. Pnester til ikke at lade Munden stromme
over af Stridssygens Galde i Stcden for af
Opbyggelsens Honning (J. H. Reinkens, M. von
D., Leipz. 1881).

Dieringer, Franz Xaver, rom.-kat. Teolog,
f. 22. Aug. 1811 i Rangendingeu i Hohenzol-
lern-Hechingen, blev 1855 prtesteviet i Frei-
burg, 1840 Prof, i Dogmatik ved det biskoppe-
lige Seminarium i Speier, 1843 Prof, i Dog-
matik og Homiletik i Bonn. 1846 var han en
af Medstifternc af Borromaus-Foreningeu (S.

368) og var derpaa i mange Aar dens Praeai-

dent; 1848 var han Ombud paa Frankfurter-
Parlamentet, og som saadant sluttede han sig

til den kat. Klub. 1853 blev han Medlcm af
Kolns Domkapitel, og man ventede, at han
1865 skulde veere bleven Kolns /1-Jrkebiskop.

1868 afslog han Indbydelsen til at gaa til

Rom for at tage Del i Forbercdelsernc til

Vatikaner-Konciliet, og under Dreftclsen af
Ufejlbarbedsdogmet viste det sig, at D. var en
Modstandcr af dette. Dcnne Modstand fast-

holdt han endnu en Tid efter Dogmets Pro-
klamation, men tilsidst faldt han til Foje.
Derpaa tog han imod ct lille Embede som
Landsbypriest (i Veringdorf i Hohenzollern >.

1874 var der Tale om at gore ham til Airke-
biskop i Freiburg; men i Rom kunde man
ikke glemme hans Stilling over for Ufejlbar-
heden, og Regeringcn havde ikke Tillid til

bam paa Grund af hans sacrifizio dell' intel-

letto. Han dodc 8. Sept. 1876. Bl. hans
Skrifter maa isier msrkcs hans >Lehrb. der
kath. Dogmatik< (1847; 5. Opl. 1865) og hans
>Kanzelvortrage an gebildete Katholikcn (I — II.

1844).

Dies ira, dies ilia. Dcnne bcromte Sekvens
(sequentia in die omnium animarnm) med
Udgang fra Mak. 1, 15—17 (efter Vulgata)
skriver sig fra 13. Aarh. og blev fra Midten
af 14. Aarh. indfert i den rom. Liturgi og
stadig brugt ved Sjtelemesserne. Som Forf.

har enkelte nsevnt Dominikanermunken Lati-

nus Mosinus Frangipani. ogsaa kaldet >Mala-
branca<. Men de flcste antager, og det vist

med Rette, at Forf. er Fransiskaneren Thomas
fra Celano (d. o. 1255). 1 en Kirke i Mantova
har man fundet Sekvensen indgravet paa en
Marmorplade. De 2 sidste Strofer er her udc-
ladte, medens en ny er tilfajet, og 4 nye Stro-

fer indleder Psalmen, alt vistnok en senere
Tildigtning. Paa nyere Sprog er Sekvensen
hyppig bleven oversat. En af de reldre Bear-
bejdelser er gengivct paa Dsk i Psalmen 'Deter
forvist paa Tiden snart< (Brandt og Helweg, Dsk
Psalmedigtning I, Nr. 322 ; jvfr. Nr. 606). J. S. S.
Dies stationnm, se Vagtdage.

Diestel. 1) Heinrich D., Teosof, f. i Belgard
1785, Pnest i KOuigsberg, d. 1854, tilhorte den
teosofiske Kreds, der under Ebels (se d. Art.)

Ledclse fordybede sig i SchOnherrs Spekula-
tioner. Han blev ligesom Ebel draget ind i

den saakaldte >Muckerproces< og mistedc sit

Embede. — 2) Ludwig D., gltestl. Teolog, f. i

Konigsberg 1825, blev 1851 Privatdocent og 1858
teol. Prof, i Bonn. 1862 blev han forflyttet

til Greifswald, hvor han, sammen med J. \V.

Hanne, dannede en Gren af >Protestantfor-
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eningciu, fra hvilken ban dog senere trafc sig

tilbage. 1867 blev ban Prof, i Jena, 1872 i

Tfibingen, og der dode han 1879. Hans Hoved-
vierk er >Gesch. des alten Test.s in der christl.

K.< (1869 X En Biografi af ham Cades i > Protest.

Kirchenzcitung< 1879 Nr. 21.

Diesterweg, Friedrich Adolf Wilhelm, tysk

Pscdagog, f. 1790 i Westfalen, d. 1866 i Ber-
lin, virkede som Lterer i Frankfurt a. M. og
Elbcrfeld, som Seminarieforstander i Mors i

Rhinprovinsen og i Berlin. Han sluttede sig

viEsentlig tii Pestalozzis Tanker og ksempede
med stor Nidluerhed for at faa dem virkelig-

gjort i Skolen, saerlig Almueskolen. D. for-

langte, at Barnets Udvikling skulde foregaa

i Frihed, i Overensstemmelse med dets egen
Natur; Opdrageren skulde stedse give Barnet
Lcjlighed til Selwirksomhed ; kun derigennem
kunde den harmoniskc Udvikling af Anlseg-

cne finde Sted. Siden Lserernes Gerning saa-

ledes var langt mere end blot at meddele
Kundskabcr, skulde de have praktisk Uddan-
uelse og til Tilsynshavende pxdagogisk ud-
dannede M«nd. Selv fremmed for positiv

Kristendom — man finder mermest en vis

panteistisk Religiositet hos ham — vilde han
ogsaa, at den religiose Opdragelse skulde holde
sig fra positive Dogmer og konfessionelle Ejen-

dommeligheder; Katekismus maatte ikke bru-
ges, men ve) de bibelske Forttellinger; paa
Grundlag af dlsse kunde man indpode Bornenc
en med lidt religios Farve forsynet Ssdelig-

hed. D. har skrevet mange Skolebeger og
psedagogiske Skrifter; vi narvne: >Bemerkungen
und Ansichten auf einer padagogischen Reise

nach den danischen Staaten< (1836); deri po-

lemiscrer han imod den indbyrdes Undervis-
ning; >Wegweiser zur Bildung deutscher Leh-
rer< (1835). 1827 paabegyndte han det til

vore Dage fortsatte pedagogiske Tidsskrift:

>Rheinische Blatter fur Erziehung und Unter-
richt<. F. L. 0.

Dietenberger, Johannes, rom.-kat. Teolog,

fodt i Frankfurt am Main o. 1475, traadte tid-

lig ind i Dominikaner-Ordenen, var Prior i sin

Fedeby 1511—24, senere i K61n og Koblenz, og
udgav 1524 en lilie Bog (>Der leye. Ob der gelaub
alleyn selig macht<) mod Bef. 1530 var han
til Stede paa Rigsdagen i Augsburg og tog der

Del i Affattelsen af Confutationen (S. 545); fra

1534 til sin Ded (4. Sept. 1537) var han teol.

Prof, i Mainz. 1537 udgav han en tysk Bi-

belovers., trykt hos Peter Jordan i Mainz paa
Kolneren Quentels Forlag (se S. 297), der ofte

blev optrykt. Foruden en Ma-ngdc mindre,
polemiske Skrifter har han ogsaa forfattet en
tysk Katekisme (1534?, den kendes nu kun i

2 Aftryk fra 1537 hos Schoffer i Mainz).

Dietrich. 1) D. fra Apolda, en thuringsk

Dominikanermunk, der har forfattet 2 ypper-
lige Helgenkraniker om I^andgrevinde Elisabet

af Thuringen og St. Dominicus, er rimeligvis

fedt i Apolda o. 1228. 1247 blev han Domi-
kancr i Erfurt; efter 1296 dode han. — 2)

D. fra Freiburg, tysk Skolastiker i 13. Aarb.,

var en Discipel af Albert den store og som
han Dominikaner og Lterer ved Studiet i Koln.

Han synes at have vaeret mere Naturfilosof

end Teolog, men >der hohe Meister D.< blev

af sine samtidige prist som >Tidens storste

Priest og en af de helligste Mtend, der har
levet paa Jordcn<. Han var, saa vidt vi

kunne skenne, den forstc Skolastiker, der
holdt Predikencr paa Tysk; men ingen af
hans tyske Prtedikener cr kommen til os. — 3)

D. fra Niem (Nicheim), tysk Beformven, blev
fedt i Stiftet Paderborn o. 1340 og fik N'avn

efter Byen Niem (Nieheim). For Studiernes
Skyid rejste han til Italien, hvor han heste
Petrarcas og Boccaccios Skrifter og erhvervede
sig grundige juridiske Kundskaber. O. 1370
blev han Notar ved Kurien i Avignon, og
1377 fulgte han med Gregor XI til Bom.
Under Urban VI blev han abbrevialor (S. 12)

og scriptor, og til Lon for sit Arbcjde fik han
rige Praebender. Bonifatius IX gjorde ham
endog 1395 til Biskop i Verden, men 1399
maatte han opgive sin Bispestol. 1401 var
han i Erfurt. 1403 i Bom, hvor han skffinkede

det nys anlagtc Hospital Maria dell' Anima
2 Huse. 1415, efter Johannes XXI lis Flngt
fra Konstanzer-Konciliet, bred ban med Pave-
hoffet, og han er rimeligvis Forf. af ct nser-

gaaende Skrift, der foreholdt Johannes XXIII
alle hans Fejl og Forsyndelscr. 1 Marts.

1418 dode han. Man tilhegger ham, foruden
det vigtige Skrift: De schismate (fra 1410)
og nogle Dagbogsfragmenter til Konstanzer-
Kouciliets Historic, 3 vigtige kirkepolit. Skrifter:

De necessitate ref. ecclesiat; De modis uni-

endi ac reformandi ecclesiam; De difflcultate

ref. in coneilio unioersali. Hans Forfatterskab

til disse, der vilde gore ham til >den storstc

Journalist i den senere Middelalder*, er dog
omtvistet (G. Erler, D. von N., sein Leben
und seine Schriften, Leipz. 1877; H. Finke,

Forsch. und Queilen zur Gesch. des Konstanzer-

Konzils, Paderb. 1889, 132 f.).

Dietrich. 1) Sixtus D. (Xistux Theodoricus),

tysk Komponist, f. i Augsburg o. 1490, kom 1520
til Konstanz som Ltcrer, og ddr opholdt han sig

lienge. Han har hos Georg Rhau i Wittenberg
selv udgivet Melodier til adskillige evangelske

Psalmer og udsat andre Komponisters Melodier.

Han dode 1548 i St. Gallen, hvor han havde taget

sin Tilflugt, da Krigsfaren truede Konstanz.
— 2) Veit D. (Vitus Theodorus), Luthers

Husfaelle, blev fodt i Nurnberg 8. Dec. 1506.

1522 kom ban til Wittenberg for at studere,

og der traadte han i nejere Forh. baade til Me-
lanchthon og Luther. Han blev Luthers Hus-
ven og Famulus og fulgte med Reformatoren
forst til Marburg 1529 og naate Aar til Ko-
burg, hvor Luther var, medens Rigsdagen i

Augsburg holdtcs. Under Opholdet paa Ko-

burg udlagde Luther, for at treste sig selv, den
gl. Pagts Psbog for V. D., og denne Psalme-

fortolkning blev efter V. D.s Dod udgivet af

hans Senner. Efter Hjemkomsten fra Koburg
synes han at have haft en Stilling ved Witten-

bergcr-Universitetet; 1533 var han, der selv

1529 var bleven Mag. art., Artist-Fakultetets

Dekan. 1535 gik han til Tubingen, og de>

blev han Priest ved St. Sebaldus-Kirken. I

Nurnberg, hvor han ofte havde Vanskelighed

ved at htevde sig over for Osiander, virkede

han ivrigt for Ref., stottet af Melanchthons
Venskab, hvorom mange Breve btere Vidnes-

byrd. 1537 var han med i Schmalkalden,
og Aaret i Forvejen havde han begyndt at
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udgive Efterskrifter efter nogle af Luthers
Forelscsninger, paa en vilkaarlig Maadc, der ikke
vandt Reformatorens Bifald. Senere oversatte
han flere af Melanchthons lat. Skrifter, skrev
selv en Kommentar til Eoban Hesses lat.

Overs, af Psalmerne, forfattede fl. kirkl. Lej-
lighcdsskrifter og en Agende for Nurnberg, der
blev Monster for andre Agender, og udgav
baade en tysk Postil (overs, paa Dsk af N.
Palladius 1552) og >Kinderpredigten< (overs.

paa Dsk af Peder Tidemand 1556—69). De
Bonner, V. D. i sin Postil havde sat efter

hver Prediken, svarende til Pnedikenens Ind-
hold, bleve mange Steder (saaledes i Danmark
ved Peder Palladius's og Hans Albertsens Al-

tcrbeger, se S. 64) faste Kollektcr paa de
fleste af Kirkeaarets Sendage (se Kollekter).

1546 var V. D. tilstede ved Samtalen i Re-
gensburg, og lnterim'et 1548 voldte ogsaa ham
megen Men. Han dede 25. Marts 1549, og
fra sin Dedsseng sendte han de yngre Prsester

i Nurnberg en alvorlig Formaning til at holde
fast ved de evang. Sandheder i Modsgetn. til

Interim'ets Halvheder.
Dietrichson. 1) Jacob Frederik D„ norsk

Teolog, f. 4. Jan. 1806, blev, efter i 1827 at
have taget teol. Embedseksamen, i 1834 Lek-
tor i Teol. ved Kristiania Universitet, 1838
konstitueret Prof, og 1839 virkelig Prof, ssteds.

1 1870 tog han Afsked og dede 7. Dec. 1879.

Fra 1836 til sin Dod var han Medlem af det
norske Bibelselskabs Centralkomitd, og fra

1862 deltog han sammen med Caspar!, John-
son og Nissen i Revisionen af den nye Overs,
af G. T. Han var tillige Formand i den kgl. Kom-
mission af 1841, der skulde afgive Bettenkning
om et Lovudkast ang. Gncnserne for Religions-
frihed. D.s Forfatterskab vedrorer mest Kirke-
historien, men er hverken omfattende eller

synderlig originalt (Synchron. Tabeller til

Prof. Stenersens Kirkehist., Kra. 1831; Ret-
telse til 1. Udg. af Stenersens Kirkehist, 1837;
De reformalione ecclesia Norv., 1837, Universi-
tetsprogram ved Jubelfesten). A. B. — 2) Loreni
Henrik Scgelcke D., norsk Kunsthistoriker,
f. i Bergen 1834. var 1859—75 svensk Under-
saat, ferst som Docent i Upsala, derpaa som
Amanuensis ved Nationalmusset og Lserer

ved de frie Kunsters Akademi i Stockholm,
men blev 1875 Prof, i Kunsthistorle i Kri-
stiania og er tillige Skulpturmusteets Direkter og
Formand i Nationalgalleriets og Kunstindustri-
m usreets Styrelse. Blandt hans talrige Skrifter paa
Norsk og Svensk maa her meerkes hans >Indledn.
i Studiet af Danmarks Literature (Upsala 1860),

der bl. a. er nuerkelig ved Forelcesningen om
S. Kierkegaard; >Kristusbilledet< (Kbhvn 1880)
og den ypperlige Monografi om >de norske
Stavkirker« (Kra. 1892).

Dieu, Louis de, se de Dieu (S. 617).

Difat, Sen af Gomer, Jafets Sen (1 Kren.
1, 6), er rimeligvis en Skrivefejl for Rifat (1

Mos. 10, 3).

Digby, Kenelm Henry, Greve af Bristol, f.

1797, d. 1876, studerede i Cambridge, og for-

dybede sig navnlig i Middelalderen. 1827 gik
han i London over til Romerk. og sluttede sig

neje til George Spencer (> Fader Ignatius') og
Ambrose Phillips (senere A. de Lisle af Garen-
don Park). 1844 begyndte han et stort Vserk

om Middelalderen (Mores catholici or Ages of
Faith 1—X, London 1844—47; 2. Opl. 1851
—55), en efter de 8 Saligheder ordnet Lov-
prisning af hint Tidsrum. Forudendette Hoved-
vwrk udgav han ogsaa en Raekke andre, sterre

og mlndre, Skrifter, der mere eller mindre
aabenlyst gik ud paa at vinde hans Lands-
mend for Rom.
Dikanikion er Navn paa en gr.-kat. Biskops.

sterlig den konstantinopolitanske Patriarks.

Hyrdestav.
Dikerion er Navnet paa den 2 armede Lyse-

stage, som den gr.-kat. Biskop, til Symbol paa
Kristi 2 Naturer, tager i sin venstre Haand.
naar han i fuldt Skrud lyser Velsignelsen. i

den hejre Haand har han da en 3 armet Lyse-
stage (Trikerion), et Symbol paa den bl.

Treenighed.
Dikla, i 1 Mos. 10, 27 den 7. af Joktans 13

Senner. En Sammenllgning med Omgivelsernc
viser, at der menes en Stamme eller By i det

sydvestlige Arabien.

Dikotomi, Tvedeling, et teol. Kunstudtryk
af gr. Afstamning, der bruges som Navn for

den bibelske Grundbetragtning af Menneskets
Natur. Fra Skabelsesberetningen og gennem
hele G. og N. T. opfattes Menneskenaturen som
dobbeltsidig, bestaaende af en synlig, materiel

og en usynlig, aandelig Del. Dobbeltheden
eller Tvedelingen er udtrykt i Modsartningernc:

Legeme og Sja?l, Legeme og Aand, Kad og Aand.
Idet Skriftens Sprogbrug skelner mellem Sjael

og Aand, udvides D. til en Tredeling, Triko-
tomi af Menneskets Vsesen (se Menneskets Aand
S. 9). Den dikotomiske og den trikotomiske lie-

tragtning udelukke ikke, men udfylde hinanden.
saaledes at den ferstmevnte er den tilgrund-

liggende. Alligevel have disse 2 Opfattelser af

Menneskets Natur staaet i K.s Hist, som Modssrt-

ninger indtil vore Dage. I den gr. Kirke var den
trikotomiske Anskuelse fremherskende. men
hamimedes afApollinarios's kristolog. Vildfarelse

(se S. 118). Den vesterlandske Kirke holdt pan
D. ligesom Luther og de gamle luth. Dog-
matikere. Blandt den nyeste Tids Teologer er

Modsartningen kommen frem igen med ansete
Talsrmend for begge Opfattelser. swrlig dog
for D. A. S. P.

Dilan, By i Juda (Josva 15, 18).

Dild, Krydderplante, hjemmeherende i Mid-
delhavslandene. Mose Lov bed ikke, at der
skulde svares Tiende af den, derimod havde
Farisreerne selv fundet derpaa (ML 23, 23), og
Talmud blbeholdt Bestemmelsen.

Dilherr, Johann Michael, tysk Teolog. f.

1604 i Themar i det heunebergske, blev 1631
Prof, i Jena, 1642 Prof, og Gymnaslaldirekter
i Nurnberg, 1646 Pnest ved St. Sebaldus-
Kirken der. Han dede 6. Nov. 1669. Han
skrev forskl. meget udbredte Opbyggelsesbeger.
var Medarbejder paa det ernestinske Bibcl-

vterk og udgav 1656 (og oftere) den store

nflrnbergske Billedbibel. Paa hans Tilskyndelsr
blev der i Nurnberg indrettet en Bolig, der
kunde yde dem, som fra Romerk. gik over til

den evang. K., midlertidigt Ly.

Dillingen, By i det baierske Schwaben, tid-

ligere Residens for Biskoppeme af Augsburg,
er navnlig bekendt ved det Universitet, som
Grev Otto Truchsess af Waldburg 1552 grundedr
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Dillingen — Dinter. 641

der. En af den nye Hejskoles forste Laerere

var Dominikaneren Pedro de Soto fra Spanien.
D. blev et Knudepunkt for Mod-Reformationen,
og Jesuiteme ferte, navnlig i Tiden for Tredive-
aarskrigen, derfra en Udryddelseskrig mod
Protestantismen i deres Nserhed. I Slutn. af
18. Aarh. virkede J. M. Sailer (se d. Art.) og
bans Venner og Disciple, P. B. Zimmer og J.

Weber, ved Universitetet i D., og M. Feneberg
(se d. Art.) var Lterer ved Byens Gymnasium.
Da Sailer pludselig 1794 fik sin Afsked, blegnede
D.s Stjerne, og 1804 blev Universitetet der om-
dannet til et Lyceum.

Dilltnann, Christian Friedrich Angnst, tysk
protest Teolog og Semitist, f. 25. April 1823,
d. 4. Juli 1894. D. studerede i Tubingen 1840—45, blev Praest 1845, foretog i Aarene 1846—48 en Rejse til Paris, London og Oxford
med Studiet af jEthiopisk som Formaal, blev
1848 Repetent i Tubingen, 1851 Privatdocent
og 1853 ekstraord. Prof, i Teol. ssteds, 1854
ekstraord. Prof., senere ord. Prof, i orientalske

Sprog i Kiel, 1864 ord. Prof, i Teol. i Giessen,

1869 (indtil sin Dad) i Berlin. D.s litersere

Virksomhed er omtrent ligelig delt mellem
(navnlig i bans tidligere Aar) /Ethiopisk, hvor
bans Arbejder have vaeret grundueggende for

alt senere aethiopisk Studium, og (i Slutn. af
hans Liv) G. T.s teol. Behandling, hvor han
ogsaa blev en af den nyeste Tids allerypperste,

udmicrket navnlig ved sin Forsknings over-
ordentlige Grundighed og axlruelige Sikkerhed.
Den litersere Kritik havde i D. en energisk
Reprcesentant; af den nyere religionshistoriske

Kritik felte han sig derimod frastodt. Vigtigste

Skrifter: 1) Til /Ethiopisk: Catalogus codicum
orient, manuteriptorum qui in museo Britannico
asservantur, Pars III codices Aethiopicos am-
plectens (1847); Catalogus cod. manuscr. bibl.

Bodleyanae Oxoniensis, Pars VII, codices Aethi-
opici (1848); >Bucb der Jubilaen ubersetzU, i

Ewalds Jahrbucher (1849 f.); Liber Henoch Aethi-

opice (1851); »Das Buch Henoch ubersetzt und
erklart< (1853); >Das cbristl. Adamsbuch des
Morgenlandes aus dem Aethiop. ubersetzt", i

Ewalds Jahrbucher (1853); Biblia V. T. Aethi-

opica I— II (Gen-Kong, 1853—71); V. T. Aethi-

opici libri Apocrgphi (1894); Liber Jubilaeorum
paa iEthiopisk (1859); Lexicon linguae Aeth.

(1865); Chrestomathia Aeth. (1866); Ascensio

Isajae Aeth. et Latine (1877); >Verzeichniss der
Abessinischen Handschriften der kgl. Bibl. zu
Berlin. (1878). — 2)TilG.T.: Kommentarer (i

>Kurzgefasstes exeget Handb.<, Bearbejdelser af
aeldre, men i Virkeligheden helt nye Arbejder)
til Ijob (1869, nyt Opl. 1891); Genesis (1875,

flere Opl., sidst 1892); Exodus-Leviticus (1880,

nyt Opl. ved Ryssel 1897); Numeri-Josua (1886);

Jesaja (1890, nyt Opl. ved Kittel 1898). >Alttest.

Theologies udg. af Kittel (1895). — Desuden en
Raekke Artikler i >Schenkels BibeIlexicon< samt
en Raekke betydningsfulde Tidsskriftartikler

1 Berliner-Akademiets Skrifter, hvoriblandt
>Eine neuentdeckte puniscbe Inschrift< (1881);

>Ueber Baal mit dem weiblichen Artikel<

(1881); • Anffinge des Axumitischcn Reiches*

(1878); >Zur Gesch. des Axumitischen Reiches
im IV—VI Jahrhundert« (1880) ; > Ueber die Her-
kunft der urgeschichtlichen Sagen der Hebrfier<

(1882). (W. W. Baudissin, A. D., 1895). J.C.J.

Kirke-Leksikon for Norton. I.

Dillner, Johan, f. 3. Okt. 1785 i Selangers
Sogn, Vestemorrlands Len, blev Mag. 1 Up-
sala 1809 og, efterat have gjort Tjeneste som
Prsest under det norske Fclttog 1814, Regi-
mentspnest. 1820 blev han Spr. i Ostra Rvd,
1831 1 Funbo, 1839 i Oster Wala, alle i Up-
sala iErkestift. 1835 blev han Provst og 21.

Jan. 1862 dode han. D. var 1 sine yngrc Aar
Medlem af >G0tiska forbundet< og vakte ved
Sammenkomsterne almindelig Glaede ved sin

smukke Sang. >Saaledes, som jeg herte D.
synge Idunnas ferste Sange, skal jeg aldrig

here dem mere«, siger E. G. Geijer. Ogsaa
ved sin Ovenuettelse af Oehlenschl&gers >Axel
og Valborgc (1811) gjorde han sig bemaerket
samt ved siu Festtale i Riddarholmskirkeu
ved Carl XII's Jubiheum 1818. Mest kendt
er han ved sin Virksomhed for Kirkesangen,

som ban skabte nyt Liv i, baade i Kirke og
Hytte, dels ved det af ham opfundne simple
og billige Instrument, som han kaldte Psalmo-
dikon, dels ved sit 1830 udgivne Vaerk >Mc-
lodierna till Svenska kyrkans psalmer, note-

rade med ziffror< (siden optrykt flere Gange
under Titlen >Psalmodikon<). I sine Menig-
heder sagte han endog at indfere 4stemmig
K.sang. D.s rige Felelsesliv drog ham mod
Mystik og Aandeseeri, og han elskede J. B6h-
mes Skrifter og Middelalderens Klosterliv. (). A.

Dimissoriale er Navn paa den Attest, ved
hvilken en til Udforelse af en Prsestevielse be-

rettiget Biskop giver Afkald paa sin Ret til

Fordel for en anden Biskop.

Dimmeldage er Navn paa Dagene (navnlig

Onsdag, Torsdag og Fredag) i den stille Uge.
Dimmeluge kaldcs Ugen for Paaske (>dcn

stille Uge<). Navnet udledes enten af det isl.

dimmi o: mark, eller, maaske rettere, af det

isl. thombul, et Tneinstrument, der i deu
naevnte Tid af Kirkeaaret brugtes i Steden for

Kirkeklokken.
Dimon, >BIodby«, kaldes i Jes. 15, 9 Byen

Dibon, se Dibon (1).

Dimona, se Dibon (2).

Dina, Jakobs Datter med Lea, blev sksndet
af Sikem, hvorfor hendes Brodre, navnlig Hel-

brodrene Simeon og Levi, tog en grusom
Hsevn over Byen (1 Mos. 34). Jakob var

imod deres Gerning (1 Mos. 34, 30; 49, 5f.);

senere priste Jederne den (Judit 9. 2). 1

Mos. 48, 22 tyder hen paa en anden, i det

naermere ubekendt, Overlevering.

Dinant, se David fra D. (S. 614).

Dinhaba, edomitisk Kongestad (1 Mos. 36,

32 ; 1 Kren. 1, 43), bvis Beliggenhed ikke na>r-

mere kan bestemmes.
Dinter, Gustav Friedrich, tysk Pedagog og

Teolog, blev fodt i Borna ved Leipzig 1760.

dode i Konigsberg 1831, virkede som Pnest,

som Seminarieforstander i Dresden og tilsidst

som Skoleraad og Prof, i Predagogik og Teol.

i Konigsberg. Som Paedagog virkede han mest
for Folkeskolen og dens Laerere; han anbefa-

lede og gav Regler for den kateket. Undervis-

ningsmetode; det var ikke nok, at Laereren

herte i Lektier, han skulde gennem Katekisa-

tion bevirke, at Barnet tilegnede sig Kund-
skabsstoflet. Som Teolog tillagde han vel Skrif-

ten Ufejlbarhed paa det religiose Omraade,
men var vilkaarlig i sin Bestemmelse af dettes
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642 Dinter — Diodoros.

Gnenser. Krdm. var ham mere en opdragcnde
end en livsmeddelende Magt. Han har skrevet

talrige paedagog. og teol. Vserker; vi iiievne:

»Die vorzflglichsten Regeln der Katechetik<

(1802), >Anweisung zum Gebrauch der Bibel

in Volkschule< (1814— 1815, som blev oversat

paa Dansk 1822) og Bibelvierket >Schullehrer-

bibel< (1826—30). F. L. 0.

Dlnaeer, efter Esra 4, 9 en persisk Stamme.
der efter Efraims Undergang blev overflyttet

til Samaria. Udenfor Biblen har man ikke

fnndet dem omtalt.

Diocletian (Gajus Aurelius Valerius Jovius),

rom. Kejser, f. 245 i Dioklea i Daimatien, en
frigivens Sen, blev Officer, Statholder i Mesien,

kejserlig Livvagtseverste og efter Numerians
Mord udraabt (i Kalkedon 284) af Soldaterne

til Kejser. Opstand i Gallien og Farerne fra

de germanske Folk beveegede D. til at tagc

den dygtigc Feltherre Maximian Herculius til

Medkejser (285 Caesar, 286 Augustus). Med
stort Organisationstalent omformede D. Styrel-

sen af det store Rige, som bans Centralisa-

tionssystem (der siden flk Betydning som For-

billedc for den kirkelige Organisation) skabte

hidtil ukendt En lied i. De 2 Overkejsere (Au-
gusts) indsattc 293 2 Medregenter (Casarcs),

der efter 20 Aar skulde arve deres Magt
og udnajvne nye Medhjielpere. Riget deltes

saaledes i 4 Pnefekturer (Oriens, Illgricum,

Italia og Gallia:), der atter (293—97) udskiltes

i 13 Dieceser og 123 Provinser, hvor Milita?r-

magt og Civilmagt kom paa forskl. Hacnder.

D. beholdt sclv Oriens, hvis Hovedstad Niko-
medien han smykkede med Nybygninger; nans
Casar blev den ivrige Hedning Galerius,

Maximian valgte Constantius Chlorus. De
sidste Rcster af republikanske Former faldt

bort, og orientalske Adorationsskikke iiidfor-

tes ved Hove. Efter at ydre og indre Fjender
vare besejrede, holdt de 2 Overkejsere 303 en
glimrende Triumf i Rom. — Indtil dette Aar
havdc D. vist udstrakt Tolerance mod de Kr.,

skont han baade af Politik og Overbevisning
var ivrig for de nationale Guder, byggede
Tempter, raadspurgte Augurer, Haruspekser og
Orakler og foranstaltcde store Ofringer. De
Martyricr under D., som der berettes om for

denne Tid (den thebanske Legion, Kosmas og
Damianus osv.), tilhorc vistnok Legenden. Kr.

fterdedes ikke alene ved Hoffet, men havde
Ansjcttelser; talrige Tjenere, Soldater, selv kej-

serlige Eunukcr vedkendte sig deres Tro. Kej-

serens Moder og Datter vsegrede sig, ligesom

mange Ofilcerer, ved at ofre. Prcegtige Basi-

iikacr sked op i Byerne, som Vidner om
det nye, velorganiserede Trossamfund. Men
Kampcn i Literaturen blev skarpere og varslcde

om Uvcjrets Nserhed (Porfyrios, Hierokles).

Om Galerius samiedes en Kreds ivrige Hed-
ninger, for hvcm hans Moder gav daglige

OfTerfestmaaltider. Man segte at sknemme D.

ved Tanken om Oplesning af Disciplincn i

Hseren. og Haruspekser erkliercde, at Ofringeroe
intet Tegn gav paa Gr. af •Profanes* Na?r-

vicrelsc. Da Apollons Orakel nu meddelte, at

Guden under de forhaandenvrerende Forhold
ikke kunde sige Sandheden, naaede Galerius

sit Maal: at D. indvilligede i Udstedelsen af

et Forfelgelses-Edikt mod de Kr. Den forste

Voldshandling blev Nedrivelsen af Kirken i

Nikomedien — efter at man forgseves bavde
sogt de Kr.s Guds-Billede (!). Naeste Morgen
bekendtgjordes Ediktet (Febr. 303): alle Kir-
ker skulde nedrives, de hi. Boger braendes.
alle Kr. bereves offlcielle Stiliinger og borger-
lige Rettigheder. Der udbred nu gentagne
Gange lid i Paladsct, de Kr. flk Skylden der-
for, og iEngstelsen for egen Sikkerhed gjorde
den gamle Kejser rasende. Et nyt Edikt be-
faiede, at alle gcjstlige skulde foengsles. Fsngs-
lerne fyldtes efterhaanden med Trosvidner.
men mange kebte Friheden ved at ofre. D.
vilde dog nedig gaa blodigt frem. Men da et
sidste Edikt (304) bed alle Borgere brings
Guddommen Ofre, begyndte det Blodbad, der
antog saadaune Former, at Kirken Here Steder
endnu 3 Aarh. efter brugte en Tidsregning efter
>Martyr-iEracn< (saal. endnu den koptiske K.).

I Syrien, Pala?stina, iEgypten, Vestafrika, Italien

og Spanien fled Stremme af Blod. Lidenskabcrne
gav sig Udslag i Raahcder (iscer mod de kr.

Kvindcr), der vidnede om ltenge gemt Had.
Kun i Gallien og Britannien beskyttede Con-
stantius Chlorus de Kr. — Da D. efter Trinm-
fen i Rom var kommct syg til Nikomedien,
trangte Galerius ind paa ham, for at faa ham
til, efter Lefte, at takke af. D. og Maximian
rcsignerede virkelig 305. D. trak sig tilbage
til Salona i Daimatien; her oplevedc han at
se Maximian, der atter optraadte paa den
polit. Skueplads, tage sig af Dage, og Galerius.

(311), da alt Haab var ude, udstede et Tole-
rance-Edikt, der viste, at Slaget var tabt (se
Art. Constantin). D. dede 313; nogle mente,
myrdet af Constantin og Licinius ved Gift.

Han blev den sidste Kejser, som Senatet apo-
teoserede. Hans Hustru og Datter, som kr.
Forfatterc paastod havde svigtet deres Tro,
bleve efter stor Ned og Elendighed halshng-
gede i Thessalonike (Mason, The persecution
of D., London 1876; Aliard, La persecution de
D. I— II, Paris 1890). /. O. A.

Diodati, Giovanni, ref. Teolog, f. i Geneve
6. Juni 1576, stammede fra en adelig Familie
i Lucca, der havde forladt Italien, fordi flere

af dens Mcdlemmer felte sig dragne til Ref.

1597 blev D. Prof, i Hebr. i Geneve, 1608
Prsest og 1609 teol. Prof. Han var med paa
Dordrechter-Synoden, hvor han .iterate imod
Arminianerne. 1645 nedlagde han sit Embede.
og 3. Okt. 1649 dede han. Han har oversat
Biblen paa Italiensk (Geneve 1607) og Fransk
(Geneve 1644) og ogsaa givet en fr. Overs, at
Paolo Sarpis Tridentiner-Konciliets Hist (Bade,
Vie de J. D., Geneve 1869).

Diodoros, Biskop af Tarsos, tilherte en af
Antiokias mest ansete Familier. I sin Ung-
dom studcrede han Filosofl i Athen, men ved
Tiibagekomsten besluttede han sammen med
en Ven, Flabianos, at leve et asketisk Liv.

Da Antiokias Biskop, Meletios, blev forvist paa
Grund af sin nikamske Rettroenhed, samlede
D. og Flabianos Menigheden og segte at bestyrke
den i den rette Tro. Under Kejser Julian
maatte han optage Kampen med det af Kej-

seren kunstigt genoplivede Hedenskab, hvor-
for Kejseren i sine Breve gor ham til Genstand
for bidende Spot. Under den arianske Kejser
Valens var han atter Ledcr af det ortodokse

Digitized byGoogle



Diodoros — Dionysios. 643

Parti, hvorfor han maatte doje en Del For-
folgelse, ja en Tid maatte han endog dele

Biskop Meletios's Landflygtighed. Da Arian-
ismcns Magt var brudt efter Valens's Ded (378),

blev han af Melctios udnaevnt til Biskop af
Tarsos og deltog som saadan i Konciliet i

Konstantinopel 381. Han maa vaere ded se-

nest 394. Baade hans Samtidige, bl. a. Miend
som Basilios den store, og hans Disciple, Kry-
sostomos og Theodor af Mopsuhestia, kappes
om at prise hans Laerddom, Fromhed og Nid-
kaerhed. Dog undgik han ikke i Eftertiden

at blive stemplet som Kaetter, da senere Ne-
storianismen kom op, idet dennes Talsmtend
— ikke belt med Urette — mente at finde

deres Liere udtalt allerede i hans Skrifter.

Af Iver for at bckicmpe Apollinarismen var
D. koromen til at betone Kristi Menneskelig-
hed saa strerkt, at han ncesten tillagde den
en sserlig Personlighed. Han skelnede mellem
den evige Logos, der af Naturen var Guds Sou,
og Marias Sen, der af Naade, ved Adoption,
blev Guds Son. Kolgen heraf var, at hans
Navn efterhaanden kom i Miskredit i orto-

dokse Kredse, medens det derimod blev holdt
hojt i i£re i den nestorianske Kirke. Som
Bibelfortolker bar han haft stor Betydning;
han skrev Fortolkninger til hele Biblen, hvoraf
dog kun Brudstykker ere bevarede. I Mod-
saetning til den i Oldk. saa almindelige alle-

goriske Fortolkning udmserke han og hans
Disciple sig ved en streng hist.-grammat. Be-
handling af Teksten. Af hans talrigc andre
Skrifter, hvoriblandt mange vare Stridsskrifter

mod forskl. Kscttcre, kendes kun Titlerne

(Fragmenter af hans Fortolkninger iindes i

Pitra, Spicilegium Solesmense). F. T.

Diognet, Brevet til. Under denne Titel er

der opbevaret et Skrift, der ifolge sit Ind-

hold — om det da er aegte — maa stamme
fra Oldk.s Dage, men bvis Overleveringshistorie

i en nnerkelig Grad ligger i det dunkle, idet

det ikke kan spores i den os bekendte old-

kirkelige Literatur, men kun er opbevaret i et

eneste Haandskrift (fra 13. Aarh.), der nu, ved
Strassburgs Brand 1870, er gaaet op i Luer.
I dette Haandskrift stod det sammen med
Skrifter af Justinos Martyr og var ogsaa tillagt

ham. Men baade Skriftets Form og Indhold
forbyder denne Antagelse. — Indholdet er
felgende: Foranlediget ved en Foresporgsel fra

en hojt stillet Mand, I)., der er blevet opnuerk-
som paa de Kr., deres Dedsforagt og ind-

byrdes Kaerlighed, ger Forf. kortelig Rede for,

hvad Krdm. er. Ferst eftervises Hedenskabets
Usandhed og Jodedommens Utilstraekkelighed

;

denuest skildres i skanne og aandfulde Para-
dokser de Kr.s Liv, og de betegnes som Sjselen

i Verdenslegemet. Ferst derefter paavises
Krdm.s Oprindelse ved Sonnen, sendt af Gud,
selv Gud og Frelser og fremtidig Dommer, en
ganske anden Aabenbaring end Filosoffernes

taabelige Tale. I rette Tid kom han og dede
til Synderes Frelse, og Troen paa ham vil

bringe rig Erkendelse og Kraft til et nyt Liv.
De 2 sidste Kapitler ere uaegte.

Denne i et smukt Sprog skrevne Apologi
adskiller sig fra Oldk.s andre Apologier ved,
at den ikke lader >D«emonerne< spille den
store Rolle til Forklaring af Verdenshistorien

(se isaer Justins og Tatians) og stiller sig msrkelig
afvisende til Jededommen ved ikke at benytte
G. T. eller beraabe sig paa de hi. Skrifters

jElde og Spaadomsbeviset (hvorfor man har
kaldt Forf. en katolsk Markion). Heller ikke
fortaber Forf. sig i Logos-Spekulationer, men
Jesu Person og Gerning fremstilles i nytestl.

Aand (uden egentlig at citeres skinner sserlig Pau-
lus's Udtalelser tydelig igennem). Om Skriftets

Tid og /Egthed hersker der Uenighed. Tidligere
var man enig om, at det hidrarte fra den ferste

Del af 2. Aarh. og regnede Skriftet med til de
saakaldte apostolske Faedre. Denne Opfattclse

tieller dog nu kun faa Tilhaengere. Vel har
den af Overbeck (Studien zur Gesch. d. alten

K. I., Chemnitz 1875) fremsatte Hypotese, at

Brevet er en uhist. Fiktion, skrevet efter Kon-
stantins Tid, altsaa tidligst i 4. Aarh., ikke
vundet megen Tilslutning, men paa den anden
Side begynder den Opfattelse at vinde Frem-
gang, at Brevet, der ifolge sit Indhold — om
aegte — maa hore til Forfelgelscstiden, snarere
(isaer paa Grund af sine udviklede Tanker om
Kristus) maa tilhere det 3. end det 2. Aarh.
En ganske sikker Dom vil det forelebig vajre

uberettiget at faslde. Brevet er ferst udg. af
H. Stephanus, Paris 1592 (J. Draseke: Der
Brief an D., Leipz. 1881; H. Kihn, Der Ur-
sprung d. B. an D., Freib. 1882). J. P. B.

Dionysios. 1) D. Areiopagiten, en Athenteer,

Medlem af den beremte Domstol, der samledes
paa Areiopagos, blev efter Ap. G. 17, 34 om-
vendt ved Paulus's Prtediken. Efter en Over-
levering fra 2. Aarh. var han senere Athens
ferste Biskop. — 2) D. eller St. Denis var efter

Traditionen den ferste Biskop i Paris. Han iden-

tiflceres af nogle med den foregaaende; han
skal i saa Fald fra Athen vaere draget til Rom,
hvorfra Klemens da skal have sendt ham til

Gallien. Her skal kan have lidt Martyrdoden.
Efter andres Mening, der stetter sig paa en
Beretning fra 4. Aarh., skal han ferst have levet

i 3. Aarhundrede og have lidt Martyrdoden
under Aurelian, sandsynligvis Aar 272. —
3) Psevdo-Dionysios. D. Areiopagiten an-
gives at vaere Forf. til en Samling Skrifter, om
hvilke man ferste Gang herer ved en Religions-

samtale i Konstantinopel 533, ved hvilken
Lejlighed Monofysiterne beraabte sig paa dem
for at stette deres Ltere. Alle tidligere old-

kirkelige Personligheders Ubekeudtskab med
disse Skrifter, i Forbindelse med de udviklede
kirkelige Anskuelser og Skikke, som de forud-

ssette, umuligger Antagelsen af, at de virkelig

skulde stamme fra den af Paulus omvendte
Athenteer (se ovenfor). Endnu mindre Grund
er der for den Formodning, at Forf. af disse

Skrifter skulde vtere identisk baade med ham
og med Frankrigs Apostel (se ovenfor), saaledes

som Abbed Hilduin i St. Denis i 9. Aarh.
samt enkelte i vore Dage, have villet htevde.

Den omtalte Samling Skrifter, som derfor med
sterre Ret kan kaldes den psevdo-dionysiske
Literatur, bestaar af 4 Afhandlinger og 10
Breve. De 2 ferste Afhandlinger handle om
det himmelske og det kirkelige Hierarki, de
2 sidste baere Overskrifterne >om Guds Navne<
og >om den mystiske TeologW. Den Laere om
Gud, der heri frerassettes, betoner Guds Uer-

kendelighed. Han er paa engang det Centrum,
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hvortil alle straebe. og den Periferi, dcr om-
slutter alt. For at drage Mennesker til sig

benytter han sig, af Hensyn til Menneskets
legeralige Natur, af Tegn og Symboler, og et

himmelsk Hierarki, med dettes Genbillede i et til-

svarende jordisk eller kirkeligt Hierarki, danner
den Stige, ad hvilken Mennesket leftes til inder-

ligere Samfund med og dybere Erkendelse af

Gud. Navnene paa det himraelske Hierarkis

9 Rsekker hentes fra Biblens forskeliige Be-

tegnelser for Englene (Serafim, Kerubim,
Troner, Herskaber, Krafter, Magter, Fyrsten-

dommer, jErkeengle og Engle). Medens Gud
er Midtpunktet i det himmelske Hierarki, er

Jesus Midtpunktet i det kirkelige, der er rigt

paa Symboler, hvilke have den dobbelte Be-

tydning, at tilslore Sandbeden for de uvserdige

og aabenbare den for de troende. De 3 hojeste

Trin i det kirkelige Hierarki ere de 3 Sakra-

menter: Daaben, Nadveren ogden hellige Salving.

Derefter felge de 3 kirkelige Embeder : Biskop,

Pitest og Diakon, og endeiig Menighcdens 3

Grupper: Munkene, der ved Biskoppen ledes

til Fuldkommenhed, Lsgfolket, der af Prsest-

erne ledes til Oplysning, og Katckumenerne,
der underOiakonens Ledelse hjslpes til Renselse.

Som det niermere udvikles i den sidste Af-

handling om den mystiske Teologi, er det Op-
gaven gennem Bennens mystiske Samfund med
Gud at trangc bag ved Tegnene og Symbolerne
og derved naa til den Erkendelse af Gud, som
det er et Menneske beskikket at naa, og som
naas, derved, at man opgiver alle menneske-
lige Forestillinger og Definitioner. Med andre
Ord : den Erkendelse af Gud, der her forjsttes,

er som saa ofte i den mystiske Literatur den
rent negative, Erkendelsen af Gud som den
bestemmelseslose. — Oisse Skrifter have haft

stor lndflydelse paa senere Tider; gennem Jo-

hannes fra Damaskos og Thomas fra Aqvino
have de paavirket baade 0stens og Vestens
Skolastik, og ogsaa mystiske Aander have for-

dybet sig i dem, f. E. Hugo af St. Victor, der har
kommenteretdem, Taulerog Savonarola. Endeiig
deres Skildring af Himlens Engleskarer har i

hej Grad paavirket Dante og gennem ham
mangfoldige senere Digtere (Skrifterne ere ud-
givne af Corderius, Venetian 1755, og oversatte

paa Fransk af Darboy 1345; Hipler, D. der
Areopagite, Regensb. 1861). — 4) D. af Alex-
andria er fedt i Slutn. af 2. Aarh. Han var
Son af rige hedenske Forseldre og omtaler selv,

at hans Omvendelse kostede ham Tabet af
verdslige iEresposter. Efter at have nydt Ori-
genes's Undervisning overtog han, der dengang
var Presbyter, 232 eller 233 Ledelsen af Kateket-
skolen i Alexandria, hvilken Stilling han be-

kltedte, iudtil han efter Heraklas's Ded blev
Biskop i Alexandria (247 eller 248). Hans
Episkopat faldt i en bevKget Tid, idet han
baade oplevede Forfelgelserne under Decius og
under Valerian. Under Decius blev han selv

fsengslet, men befriet af de troende og fort til

en ode Egn i Libycn. Under Valerian blev
han forvist, men i sit Eksil vedligeholdt han,
saa vidt muligt, Forbindelsen med sin betraengte

Menighed, ligesom han paa Stedet, hvor han
var, ved sin utrettelige Pnediken vandt mange.
Da han efter Valerians Dod 260 var vendt
hjem, ledede han endnu i nogle Aar med stor

Opofrelse Menigheden under de sorgelige For-
hold, som blevc fremkaldte ved Oprer, Hungers-
nod og Pest. Han dode 264 eller 265. Han
var imidlertid ikke alene en opofrende Hyrde
for sin egen Menighed, men en nidkser Tals-

mand for den rette Laere, overalt hvor den
blev bestridt. Da saaledes Sabellianerne havde
vundet adskillige Tilhsngere i det libyske
Pentapolis, sendte han nogle Udsendinge for

at beksempe dem, ligesom han ogsaa skrev et

Skrift mod dem, der gav Anledning til en
Breweksling med Dionysius i Rom (se neden-
for). Som Origenes's Discipel segte han lige-

ledes at bekaempe den om sig gribende Kiliasmc,

for hvilken bl. a. Biskoppen i Arsinoe. Nepos.
havde gjort sig til Talsmand. Ved en 3 Dages
mundtlig Forhandling med Kiliasterne lykkedes
det ham 255 at vinde mange af dem. Under
Striden om Kaetterdaabens Gyldighed sogte han
at formane Roms Biskop Stephanus til stent
Fordragelighed, og en Udtalelse, som han
sendte til Synoden i Antiokia (264) mod Pavlos
af Samosatas Ltere, viser den Interesse, hvor-
med han endnu i sit Livs Aften fulgte de
kirkelige Bevsegelser ogsaa i andre Egne. Af
hans talrige Skrifter ere kun Brndstykker til-

bage, hovedsagclig bevarede gennem Evsebios
(Migne, Patrologia Grteca X

;
jvfr. Pitra, Spicile-

gium Solesmense I ; Dittrich, D. der Grosse von
A., Freib. 1867). — 5) D.^jf Korinth, Biskop i

Korinth, var samtidig med Biskop Soter i Rom
(166— 174). En Raskke Breve, hvoraf Evsebios
meddeler nogle Brudstykker, vise os bans Inter-

esse for Kristenlivets Udvikling endog i saa
fjerne Menigheder som i Rom og Lille-Asien.

Disse Breve opnaaede en saa betydelig Anseelse.

at Hseretikere ved Interpolationer segte at ind-

smugle deres egne Lserdommc i dem for ved hans
ansete Navn at skaflc dem foroget Udbredelse.

Evsebios omtaler i alt 8 Breve, 7 rettede til

forskeliige Menigheder, deriblandt et til Rom-
erne, hvori hentydes saavel til det saakaldte
Klemens-Brev som til et senere under Soters

Episkopat afsendt Brev fra Romermenighcden
til Menigheden i Korinth. Det 8. af Evsebios
omtaite Brev er til hans > troende Sester
Krysoforat. Dionysios maa voere dod inden
190.

*

F. T.

Dionysios. 1) D. af Rom, rom. Biskop
259—268, cr naermest bekendt ved den For-

maning, han sendte Biskop Dionysios af Alex-

andria, da denne i Iveren for at bekempe
det sabellianske Koetteri var kommen til at

bruge Udtryk, der kunde synes at pege i

Retning snart af Triteisme, snart af Arian-
isme. Dionysios af Alex, tog venlig mod hans
Formaning, uden at der i hans Svar laa en
Anerkcndelse af en den rom. Biskop tilkom-

mende sseregen dogmatisk Autoritet, hvad for-

ovrigt denne heller ikke synes at have gjort
Fordring paa. I sit Svar paaviste den alex-

andrinske Biskop, at hans romerske Kollega
havde misforstaaet ham, hvad Anklagen for

Triteisme angik, idet denne nemlig ved Ordet
Hypostase forstod den udelelige guddommeligc
Nature Vsesen, medens man i Alexandria, som
overhovedet i 0sten, brugte dctte Ord om hver
enkelt af de tre guddommelige Personcrs V«»sen.
— 2) D., kaldet den lille (exiguus), formodent-
lig med Henblik paa hans Ydmyghed, levede i
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6. Aarh. under Kejserne Justin og Justinian. Af
Fedsel var han Skythe, men storste Delen af
sit Liv tilbragte han i Rom, hvortil han kom
efter Gelasius's Dad (496), og hvor han levede
som Abbed i et Kloster, hovedsagelig sysselsat

med litenerc Arbejder. Saaledes reviderede
han den garnle lat Overs, af Kirkelovene,
kaldet Prisca (>den gamle<), og forogede den
dels med de saakaldte 50 apostolske Kanoner
(S. 126), dels med Bestemmelserne fra Synoden
i Sardica og fra de afrikanske Synoder, der
protesterede mod den rom. Biskop Zosimos og
mod Sardica-Synodens Bestemmelse om, at af-

satte Biskopper kunde appellere til Romer-
biskoppen. Han samlede ogsaa alle Dekreter,
udstedte af Biskopperne i Rom, fra Siricius's

Tid (384) til Anastasius II (496), og oversatte

desuden en Del gr. Skrifter paa Latin. Mest
bekendt er han dog derved, at han var den
forste, der foreslog at regne Aarene fra Kristi

Fedsel. F. T.

Dionysius's JEra, den af os brugte Tids-
regning, der tager Kristi formodede Fodselsaar
til Udgangspunkt skyldes Dionysius den lille

(se ovenfor). Paa hans Tid regnede man i

sterste Delen af Kristenheden cfter Indiktioner,

en meget mangelfuld Maade at betegne Aar
paa, scerlig naar Talen var om Begivenheder,
der laa lscngere tilbage i Tiden, da de samme
Tal saa ofte (hvert 15. Aar) kom igen. Kun hos
Syrerne regnede man efter den selevkidiske

jEra (fra 312 f. Kr.). Martyrernes JEra (fra

Diokletian) kom farst i Brug i iEgypten efter

den arabiske Erobring af Landet. Til Udgangs-
punkt tog Dionysius Inkarnationen 25. Marts
og hen forte denne Begivenhed til det 4. Aar
af den 194. Olympiade, eller det 753. Aar efter

Roms Anheggelse og det 4714. af den julianske
Periode. Dette Aar er forste Aar af hans jEra.

Denne kom allerede i 6. Aarh. i Brug i Italien,

begyndte derimod forst i 8. Aarh. at anvendes
i Frankrig og England, og endnu senere i

andre Lande. M. H. til Aarets Begyndelse
herskede stor Uoverensstemmelse; Dionysius
tog 25. Marts til Aarets forste Dag, andre 1.

Marts, andre 1. Jan., en Regnemaade, der til-

sidst trsengte igennem. I en stor Del af
Middelalderen regnede man i Here Lande Aarets
Begyndelse fra Juledag. Udgangspunktet for

Dionysius's .<Era er, som vel kendt, ikke rigtig.

Herodes den store dede Aar 750, altsaa 3 Aar
far Kristi Fadsel, hvad der er uforeneligt med
Mt. 2, 16, Barnemordet. Aar 747 antages i

Keglen for det Aar, hvori Frelseren fedtes. V. S.

Dioscorus, rom. Modpave mod Bonifatius
II (530—532), blev udvalgt og indviet i Sept.

530, men dade allerede 14. Okt. s. A.

Dioskorinthios, Navn paa en Maaned (2

Mak. 11, 21). Luther gengav det efter den
lat. Bibel ved >Dioscorus<. Om den Aarstid,
til hvilken denne Maaned bar henlcegges, af-

vige Meningerne stserkt.

Dioskoros. 1) D. af Alexandria, Patriark
444—451, levede i en Tid, hvor de dogmat.
Stridigheders Balger gik halt. Paa Synoden i

Efesos (431) havde Kyrillos, og med ham den
alezandrinske Dogmatik, vundet Sejr over Ne-
storianismen. Imidlertid havde en Arkiman-
drit i et Kloster user Konstantinopel ved Navn
Evtykes (se d. Art.) fremsat en Opfettelse, der

gik ud paa, at man efter Kristi Menneske-
blivelse kun maatte tale om een Natur I Kri-

stus. En Synode I Konstantinopel 448, under
Ledelsc af Byens Patriark Flabianos, demte
ham til Afsaettelse paa Grund af denne Laere,

men D. mente, at Evtykes's Opfattelse var i

mid Overensstemmelse med det af Kyrillos

indtagne Standpunkt, og han antog sig derfor
hans Sag. Han bevaegede Kejseren til at sam-
menkalde en Synode i Efesos 449, paa hvilken
D. selv ferte Forsaedet. Ved Hjselp af kejser-

lige Soldater og ved skiftevis Anvendelse af

Bestikkelser og Truster lykkedes det ham at

bevirke, at Synoden genindsatte Evtykes og
afsatte og fordamte Flabianos, hvilken sidste

endog blev Genstand for saa raa Mishandling,
at han kort efter dede. D. flk dog snart Lyk-
kens Oraskiftelighed at fble ; paa en ny Synode
i Kalkedon 451 blev han anklaget saavel for

sin voldsomme Faerd paa Efesos-Synoden,
der af Roms Biskop Leo blev stemplet som
en >Reversynode<, som for sit teol. Kaetteri

og for Misbrug i Forvaltningen af sit Bispe-

damme. Resultatet blev hans Afsaettelse og
Forvisning til Gangra i Paflagonien, hvor han
dede 454. Om end de fra Modstandernes Side
fremkomne Anklager mod ham ere overdrevne,

er der dog nok tilbage til at vise, at han har va>
ret en herskesyg Karakter, som ofte har buk-
ket under for Magtens Fristelser. — Den af

ham htevdede kristologiske Betragtning, senere

kaldet Monofysitisme (se d. Art.), havde endnu
en Tidlang mange Tilhsengere, isaer i jEgyp-
ten, og gav derved Anledning til Dannelsen af

en skismatisk Kirkeafdeling, der endnu be-

staar baade i jEgypten og paa forskellige Steder i

Asien. F. T. — 2) D. er Navnet paa den aeldste

af de 4 nitriske Munke, der gik under Navnet
>de lange Brodre< (se S. 78) og segte Ly hos Kry-
sostomos, da de bleve anklagede for Origenisme.

Dioskurerne, d. e. >Zevs-Sennerne<, Kastor

og Polydevkcs, vare to mytologiske Skikkelser

i den gr. Gudelaere, hvis Oprindelse ikke er

ganske klar, og hvis Afstamning ogsaa angives

forskelligt i Myterne. De paakaldtes navnlig af

Semendene som Hjaelpere i Havsnad, og Skibe
bar deres Maerke (Ap. G. 28, 11).

Diotrefes, Presbyter i en lilleasiatisk Menig-
hed, dadles (3 Joh. 9—11) for sin Herske-
syge og for Opsastsighed mod Johannes's apo-
stolske Myndighed.
Diplomatik er Navnet paa den Videnskab,

der bestemmer den historiske Vaerdi af de
Aktstykker fra Fortiden (diplomata), som ere

komne til os. Det lat. Ord diploma er dannet
af det gr. (fmlota (jeg fordobler) og var op-
rindelig Betegnelse for literaere Aktstykker, der
vare skrevne paa 2 med hinanden forbundne
Tavler. Allerede i den rom. Tid brugtes det

dog om visse sserlige, civile og militaere, Doku-
menter (Tilladelser til Benyttelse af Rigets

Post; Meddelelse af Borgerret og connubium
til Veteraner osv.), og i Tidens Lob gik Ordet di-

ploma over til at betegne kejserlige Privilegier

i al Almindelighed. I den Betydning synes

det af og til at vaere brugt i Middelalderen,

hvor det dog sjaelden forekommer, far det, i

Humanismens Dage, navnlig kom I Brug om
Dokumenter, der hejtidelig bleve udstedte af

fyrstelige Personer. D.s Opgave er ferst og
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fremmest at afgore, om et Aktstykke er segte

eller usegte. Usegte maa et saadant siges at

were, naar det, forsynet med et segte eller ef-

tergjort Segl, soger at give sig ud for andet,

end det i Virkeligheden er. D. nejes dog ikke

med at godtgore et hist. Aktstykkcs jEgthed
eller Usegthed ; den soger ogsaa at eftervise de
sterlige Omstendigheder. det segte eller usegte

Aktstykke skylder sin Tilblivelse, og den di-

plomatiske Skik, der raadede i det Kancelli,

hvorfra det udgik, eller hos den, der har for-

fattet det
D., der er en af Historicns Hjselpeviden-

skaber, er af forholdsvis ny Oprindelse; den
blev til som Videnskab, da man begyndte at

nnderkaste de talrige middelalderlige Doku-
mentforfalskninger en grundig og omfattende
Kritlk. Navnet stammer fra Maurineren Dom
Jean Mabillons (se d. Art.) beromte Skrift:

De re diplomatica libri VI, der udkom 1681,

helliget Colbert; til det fejede Forf. 1704:
Librorum de re diplomatica supplementnm.
Lsenge for Mabillons Dage havde der dog vseret

en spaed Begyndelse til en kritisk Prevelse af

hist. Aktstykker. Allerede i det 12. Aarh.
here vi om enkelte Tilfselde, i hvilke sag-

kyndige prevede et eller andet hist. Dokument,
men i det helc og store var Middelalderen i

hoj Grad ukritisk ogsaa paa dettc Punkt.
Selv efter at Lorenzo Valla havde godtgjort

Usegtheden af Constantins Gave til Paven, og
efter at Matthias Flacius havde eftervist, at de
isidorske Dekretaler vare en plump Forfalskning,

dristede den Kritik, der ovedes over for »Kro-
nikeskrivernes Fabler «, sig dog i Reglen ikke
til at prove Dokumentcrne, der som oftest

bleve betragtede som Historicns sikreste Stot-

ter. Forst i 17. Aarh. begyndte man, uaf-

hsengigt af hinanden, i Frankrig og Tyskland,
vsesentlig for at afgore statsretlige Stridigheder,

at fore, hvad man senerc (efter 1720) kaldte

>Diplom-Krige< (bella diplomatica), der drejede

sig om et eller andet vigtigt statsretligt Akt-
stykkes iEgthed eller Usegthed. 1C33 begyndte
der saaledes en >Diplom-Krig< mellem JErke-
stiftct Trier og Klostret St. Maximin i dette

jErkestift ; Krigen drejede sig om, hvorvidt St.

Maximin var rigsumiddelbart eller ikke. Den
forste egentlig videnskabelige Brug af D. blev
maaske gjort, da den lserde Polyhistor, Prof.

H. Conring, 1672 afgav en Iserd Kendelse i en
Strid mellem Bycn og Klostret Lindau ; i Con-
rings Centura diplomatis, qood Ludovico impe-
ratori fert acceptum coenobium Lindaviense
finder man flere af den sencre D.s Grundsset-
ninger anvendte. Samtidig havde Udgivernc
af det store Legendevserk Acta Sanctorum (S.

22) begyndt at eve en systematisk Kritik af

Diplomer, og den laerde Jesuit. Daniel Pape-
broch havde, med et enkelt falskt Diplom som
Udgangspunkt, paa lignende Maade som H.
Conring, men udcn at kende hans Censura,
paavist de almindelige Grundssetninger for Di-

plom-Kritiken i Propylasum antiqvarium circa

veri ac falsi discrimen in vetustis membraneis,
der blev trykt i Acta Sanctorum, April II.

Herefter fulgte saa 1681 Mabillons ovenfor
nsevnte Vserk, med hvilket Diplom-Videnskaben
begyndte sit Sejrslob. Mabillon stod ikke
tilbage for sine Forgsengere i Lserddom og

Skarpsindighed, og han havde det store For-
trin fremfor dem at have det rige Arkiv i

St. Denis til sin Raadighed og dels ved cgnc
Rejscr, dels gennem sine Ordensbredres Un-
dersogelser at have faaet et stort diplomatisk
Materialc fra Frankrigs, Italiens og Tysklands
klostcrlige og biskoppeligc Arkivcr.

Mabillons epokegorende Vserk gav Stedct
til en livlig Undersogelse af Diplomer i alle

Lande, og Maurineren Ruinart forsvaredc i 2.

Udg. af Mabillons Vrerk (1709) sin Ordensbrodcr
mod det videnskabelige Angreb, som den lserde

Oxforder, Hickcs, havde rettet imod ham.
Maurinerne fortsatte ogsaa i den felgende Tid
deres kritiske Undersogelser af Middelalderens
Dokumenter, og 1750—65 udkom i 6 Bd.
Nouoeau traiti de diplomatique, der dog ikke
naar, end sige overgaar, Mabillons Vserk. Forst
i dette Aarh. har den store Mauriner fundet
vserdige Fortssettere. 1821 grundedes i Frank-
rig en licole royal det chartcs, der efter en
Genfedelse i 1829 fortsatte Mabillons Gerning,
og nu har den fr. £cole des chartes frem-
ragende Forskere i L. Ddlisle og andre. I Tysk-
land og Osterrig, hvor Wien er bleven et llo-

vedssede for D., er det, nsest Job. Fr. Bohmcr,
navnlig K. F. Stumpf, Jul. Ficker, Heinr. Brun-
ner og fremfor alle Th. R. von Sickel, der i

det sidstc Aarh. have dyrket Diplom-Viden-
skaben med alsidig Loerddom og stor Skarp-
sindighed : og ogsaa de> har den nye Videnskab
ydet den hist. Forskning en uvurdcrlig Hjaelp.

I Daumark, hvor, som i det ovrige Norden,
D. ogsaa har vseret taget i Historiens Tjencste,

har Kr. Erslev i et instruktivt lille Skrift ud-
viklet >Grundssetninger for hist. Kildekritik<

(Kbhvn 1892). Hovedvserkeme i Diplom-Vi-
denskaben ere: H. Bresslau, Handb. der Vr-
kundenlehre I (Leipz. 1889) og A. Giry. Manuel
de diplomatique (Paris 1894). En Oversigt

over D.s Udvikling i den nyeste Tid er givet

i R. Rosenmund, Die Fortschritte der Diplo-

matik seit Mabillon, vornehmlicli in Deutsch-
land-Osterreich (Munchen 1897). Fr. S.

Dippel, Johann Conrad (Chrittianut De-
mocritns), var en Prsesteson, der blev fodt 10.

Aug. 1673 paa Jagtslottet Frankenstein, hvor
hans Fader midlertidig havde fundet Ly. 16 Aar
gl. kom D. til Universitetet i Giessen efter at have
nydt en Opdragelse, der i hoj Grad havde naeret

hans medfodte Forfaengelighed og Selvfalelse.

og i Giessen optraadte han som en ivrig

Disputator, der forsvarede Ortodoksien overfor

Pictismcn. 1693 vandt han Magistergraden,
men derpaa maatte han tage mod en Hns-
lsererplads i Odenwald, uden dog at opgivc
Haabet om engang at blivc akademisk Lacrer.

De Teser, der skuldc bane ham Vej til en
Lserestol i Giessen, bleve imidlertid afviste. og
hverken i Wittenberg eller i Strassburg vilde

man have med ham at gore. I Strassburg

holdt han da for nogle Venner private Forclses-

ninger over Kiromanti og Astrologi, og, under
Paavirkning fra Speners Skrifter, optraadte han
som pietistisk Praedikant, skont hans Pietistne

paa Prsedikestolen kun stod i ringe Samklang
med hans letfserdige Liv. Han slog sig i den
felgende Tid mere og mere paa Pietismen. og

da han, tildels paa Grund af Gseld. maatte
forlade Strassburg, vendte han tilbage til sin
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Fodeby Darmstadt som en >omvendt< Pietist

>Helt omvendt* (>durchbekehrt<) blev han dog
font efter i Giessen at have truffet Gottfried

Arnold, og nu mente han, at det skulde vaere

bans Livsopgave at styrte Ortodoksien fra

Tronen. I forskl. Skrifter forsvarede han sin

subjektive Krdm. over for de ortodokse, og
hverken Ref. eller Luthers Person gik Ram
forbi. Snart fandt D. ogsaa, at Spener var
bleven staaende paa Halwejen, og i hans ra-

dikale Pietisme have vi et mterkeligt Over-
gangsled fra Pietismen til Rationalismen. Hans
radikale Reformiver, hans bidende Polemik,
hans Guldmageri og Mistanken om, at ban var
en Drabsmand, vakte Forfelgelse imod ham.
Det bed sig, at han havde laert >den store

Kunst<, som mange havde dromt om, saa at

han kunde gore Selv og Kvwgsalv til Guld.
En Tid fandt han et Fristed i Berlin, men
1707 maatte han, forfulgt baade som Pietist

og Alkymist, sege Tilflugt i Holland. Der
praktiserede han som Laege og vandt 1711 den
medicinske Doktorgrad i Leiden; men tillige

forsvarede han Viljens Frihed over for Spinoza
og Calvinisterne og udticnkte en >aandelig

Fysik«, der endte med Verdens Forklarelse og
Apokatastasis. 1714 maatte han dog ogsaa
forlade Holland og gik da til Altona; allerede

tidligere havde Frederik IV givet ham Titel

som dansk >Kancelliraad<. 1 Altona udvik-
lede han sin Konventikel-Krdm. videre, og han
traadte i Brevskifte med Frederik IV baade
om relig. og polit. Emner. 1717 optraadte

han i en Skrivelse til den danske Konge med
en alvorlig Anklage mod sin Velynder, Stat-

holderen Grev C. D. Reventlow og hans Ge-
malinde, der blev beskyldt for ved Pcngegaver
at have hindret Udferelsen af forskl. Domme
D.s Anklage gav Anledning til en Proces, der
1719 endte med, at han mistede Kancelliraads-

titlen, og blev domt til livsvarigt Faengsel.

' Det var ikke alene den falske Anklager, men
ogsaa Pietisten, man vilde ramme, og D.

maatte gaa i Fsengsel i Hammershus paa Born-
holm. Paa Grev Aug. von Wittgensteins og
andre indflydelsesrige Venners Forben slap

han imidlertid les 1726, men han maatte love

at forlade den danske Stat. Da en Tilhnengcr

i Sverig, en Kebmand i Christiansstad, indbod
ham, tog han imod Indbydelsen. Ogsaa der vakte
han dog Uroligheder. Gcjstligheden krasvede

ham paa Rigsdagen 1726 forvist, men Adelen
tog sig af ham, og han blev endog kaldt til

Stockholm for at prove sin Ltegckuust paa
Frederik af Hessen. Da han 1727 kom til

den svenske Hovedstad, blev han fejret baade
som Laege og Pietist, og under hans Ophold i

Stockholm vovede den svenske Pietisme sig

mere frem for Lysct. Det svenske Rigsarkiv
gemmer adskillige Breve, der godtgere, hviiken

Betydning han har haft m. H. til det Opsving,

Pietismen dengang tog i Stockholm. Da han ud-
gav Skriftet: >Der von den Nebcin des Reichs
der Verwirrung gesauberte helle Glanz des

Evangeliums Jesu Christi, oder Schrift- und
Wahrheits-gemasser Entwurf der Heilsordnung
in 153 Fragen<, der blandt andet indeholdt
et sta-rkt Angreb paa den ortodokse Forsonings-

ltere, maatte han imidlertid ogsaa forlade

Sverig (Dec. 1727). Forbndet mod hans Op-

hold 1 Danmark var da haevet, og i Keben-
havn sogte man at holde paa ham paa Grand
af hans formentlige Indsigt 1 Laegekunsten.
Men med Rejsepenge fra Grev Wittgenstein
vendte han tilbage til Tyskland, hvor der
ventede ham nye Forfelgelser, indtil han kom
til Berleburg. hvor Grev Casimir tog venligt

imod ham. Natten til den 25. April 1734 dede
han paa Slottet Wittgenstein under et Besog
hos Grev August. 1730 havde han haft et

Mode med Zinzcndorf, som, sandsynligvis

uden tilstraekkelig Grund, mente at have
vundet ham for den kirkl. Forsoningsuere

;

men D. havde felt sig belt frastedt af Grevens
Opfersel, og det kom til en Strid mellem
de to, der endte med, at D. helt bred med Zin-

zcndorf og hans Venner. Dcnne >Freigeist aus
deni Pietismust endte som en religies Subjek-
tivist, der havde nok i den radikale Pietisme,

der var hans »Privatreligion'. Berleburgcr-

Livlegen Canz udgav hans Skrifter i 3 Kvartbd.
under Titlen: >Er6ffneter Weg zum Frieden
mit Gott und alien Kreatureu durch die Pub-
likation der sammtl. Schriften Christiani De-
mocrith (Berleburg 1747); i det sidste Bind
Andes en Skildring af hans Liv (W. Bender,
J. K. D., Bonn 1882).

Diptyker. Det graeske Ord dVnrw/a (underf.

ifihttt. Smnatavler) er dannet af d(( (dobbelt)

og miaaio
(jeg sammenfolder), og dermed beteg-

nedes oprindclig i det liturg. Sprog dc Dob-
belttavlcr, der indeholdt Navnene paa de lev-

ende og dede Kr., som bleve ihukommede
under Nadvcren. Dennc Skik, der kan feres

tilbage til 4. Aarh., synes at stamme fra den
gamle Siedvane, fer Nadvcrelementerncs Ind-

vielsc at oplaese Navnene paa dem, der havde
»ofrct< Brod og Vin til Nadvcren, og tillige

paa sasrlig kendte eller frcmragende Mcdlem-
mcr af Menigheden, som vare gaaede over fra

den stridende til den sejrende K. Lidt efter

lidt blev det Skik paa D., der da kunde svulmc
op og blivc Triptyker, Pentaptyker eller Po-
lyptykcr, at indskrive Navnene paa verdslige

Fyrster, Patriarker og Biskopper ved Siden af

Helgenerne, Martyrerne og Bekenderne. Og til-

sidst bleve Navnelisterne paa D. saa lange, at

der som Regel kun kunde vasre Tale om at

oplaese et skonsomt Udvalg af Navnene. Op-
rindelig bleve D. vist oplaeste fra Ambonen,
senere ved Altret, og tilsidst bleve D. kun lagtc

paa Altret uden at oplaescs; Oplaesningen sketc

nogle Steder fer, andre Steder efter, Konsekra-
tionen, stundum delvis for og efter denne. I

12. Aarh. gik D. af Brug i den vestlige K.;

men i 0sten holdt de sig et Par Aarh. lwngere.

Man havde ogsaa D., der indeholdt Navnene paa
alle de dobte og altsaa vare en Slags Daabs-
protokoller, ved hvilke K. holdt Bog over sine

Medlcmmer; der var endvidere D. for de lev-

ende (<fimuj(« imvnof, liber vioentium), der
indeholdt Navnene paa helc K.s og vedkom-
mende Landskirkes eller Menigheds mest frcm-

ragende Medlcmmer, en Slags >Livets Boger<

(Joh. Aab. 20, 12), som dannede det ferstc

Led i den Udviklingsraekke, der forte til Mar-
tyriologier og Kalendarier ; og endelig var der D.

for de dode (flnrurn wy lt> XgiOTip xtxoifntiuivioy,

liber mortuorum), Spireme til de senere Nc-
krologicr eller Dedebegcr. D. havde deres
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648 Diptyker — Dispensation.

Forbilleder i Hcdenskabet i de Tavler med
Navne og Portreter (diptycha consularia), som
Konsuler, Proetorer, ^EdHer og andre 0vrigheds-
personer ved deres Embedstiltnedel.se skcenkede

Polket eller gode Venner, og stundum ere saa-

danne oprindelig consulariske D. tagne i Brug
af kr. Menigheder, som den pragtfulde D. fra

Konsulen Flavius Taurus Clementinus (513),

der nu gemrnes i Liverpool, og den consulariske

D., som Gregor d. st sksenkede Langobarder-
Dronningen Theodalinda; i dcnne er Billedet

af den ene Konsul aendret, saa ban kunde
forestille Kong David, den anden, saa ban
kunde forestille Gregor selv.

Oprindelig vare D. maaske af Sten. Man sam-
menlignede dem ncmlig tidlig med Moselovens
Stentavler, og der er ogsaa Eksempler paa, at

man har brugt en Sojle af Sten eller Marmor til

Indgravning af de Navne, der skulde ihukom-
mes. Senere bleve D. af Pergament, og Perga-

mentbladene bleve da ofte indbundne i kunstne-
risk smykkede Elfenbensbind. Vi have endnu
fra forskl. Tider af K.s Historic og fra alle

tande en Mtengde saadanne D., der vidne om
den kirkl. Kunsts Virksomhed paa dette Punkt
(F. Gori, Thesaurus diptychorum, i Udgaver
fra 1755 og 1759). Fr. N.

Directorium (ordo divini officii, calendarium
liturgicum; cartabelle) er Navn paa den kirke-

lige Kalender, der af vedkommende Biskop
hvert Aar udgives paa Latin med de fornedne
Oplysninger om K.s Fester, den rette Brug af

Farebogen og alle Afvigelser fra den sredvan-

lige liturg. Ordning. Et Eksemplar af denne
kirkl. Kalender Andes i ethvert rom.-kat. Sa-

kristi. — Gr. have ogsaa en lignende Kirke-
Kalender, som de kalde rvmxor, dYnroJ-K eller

ittatinioms. — Westminster-Directory kaldtes
den Anvisning for den offentlige Gudstjcneste
(Directory for Public Worship), der blev ud-
arbejdet 1644 af Westminster-Forsamlingen og
indfort i England 3. Jan. 1645 til Aflesning

af den gamle Liturgi (Common Prayer Book),
der i Forordet til Directory geres til Genstand
for en skarp Fordommelse. W.-D. gav ogsaa
mange Begler for Pnedikenen.

Directory for Public Worship, se foreg. Art.

Disahab, >Guld nok<, kaldes i 5 Mos. 1, 1

Stedet, hvor Mose skal have holdt de efter-

falgende Taler. Det skulde da have ligget i

Moab, men da det cllers aldrig naevnes, heller

ikke i Lejrfortegnelsen 4 Mos. 33, kunne vi intet

nsermere sige derom.
Disan, Seirs San, en Edomit (1 Mos. 36, 21).

Discalceati, Barfodmunke (se S. 217).

Discantus. 1) D. er den everste Stemme
(Sopran) i flerstemmig Sang. — 2) D. er ogsaa
Benaevnelse paa den flerstemmige Sang i 12.

—

14. Aarh., et Forstadium til den egentlige

Kontrapunktik. D. (fransk: Dechant) evedes for-

nemmelig i Nordfrankrig, i de til Domkirkerne
knyttede, ofte rigt doterede Sangskoler (Mat-
Irises), blandt hvilke navnlig den i Notre-Dame
i Paris ragede frem. Opgaven var, til en given

Melodi (Cantus firmus), som i Almindelighed
toges af den gregorianske Liturgi, at knytte
en anden Melodi (Discantus), som harmonlsk
stemmede med denne efter Tidens Kegler.

Cantus firmus laa da hyppigst i Understem-
men, D. i Overstemmen. De aildste Forsog

ere 2stemmige, senere udvidedes de til 3, * og
endnu Here Stemmer under forskl. Former og
Navne: Triplam, Quadruplum, Conductus. Mote-
tus, Rondettus etc. Laeren om D. behandles af
Datidens Toneherere, blandt hvilke nuerkes
Franco af Koln og Franco af Paris, Johannes
de Garlandia, Walter Odington, Jean de Moris,
Philippe de Vitry m. fl. (E. de Coussemaker.
Hist, de I'harmonie au moyen-age, Paris 1852

;

L'art harmonique aux XII et XIII siecle,

Paris 1865). A. H.
Disciple, Kristi (disciples of Christ), en bap-

tistisk Sekt (se S. 466).

Disciplin, se Kirketugt.

Disciplina arcani, se Arkandisciplin (S. 141).

Disendowment. De Englsendere, der ar-

bejde for disestablishment (se nedenfor), gaa
stundum saa vtdt, at de tillige krasve, at en
Parlamentsakt skal berove Statsk. dens Ejen-
dom (endowments), saa at K. gaar fat tig bort
efter Adskillelsen fra Staten.

Disentis (Desertina), Schwciz's aeldste Klo-
ster, blev grundlagt af den hi. Columbas Di-
scipel, Irhenderen Sigisbert. Paa Ref.s Tid gik

Abbeden (Martin Winkler) i D. og fl. af nans
Munke over til den nye Laere, og Klostret kom
i den folgende Tid i stserkt Forfald. 1616 tog
Klosterlivet dog atter et Opsving, efter at D.
havde sluttet sig til den kort i Forvejen dannede
Benedict! ner-Kongregation. I den allernyeste

Tid, efter at en Lov, der vanskeliggjorde Op-
tagelsen af Novitser, 1880 er bleven afskaflet.

har det gamle Kloster paany faaet sterre Be-
tydning.

Disestablishment, Ophsvelse af den eng.
Statskirke (establishment), blev for Irlands Ved-
kommende (se Art. lrland) gennemfart ved Glad-
stones Lov af 26. Juli 1869. Der er siden flere

Gange ved Petitioner, Moder og Flyveskrifter

gjort Forseg paa at oparbejde en Stemning for

en lignende Ophaevelse (disestablishment and
disendowment) af den anglikanske K. i Wales,
hvor Metodismen har vundet stor Udbredelse,
eller endog i hele England, og af den presby-
terianske Statsk. i Skotland, men hidtil uden
synderligt Held.

Disibod var en irsk Missionrer, der o. 600
slog sig ned i Rhinpfalz paa Disibodenberg.
hvor der senere opstod et Kloster, der holdt
sig indtil Reformationstiden (1559). I dette
Kloster levede den hi. Hildegard (se d. Art.).

Diskos, rund Metalsklve, hvormed Graekerne
kastede til Maals ved deres gymnastiskc 0vel-
ser. Da gr. Vaesen tog Overbaand blandt Je-
derne, blev denne Sport ogsaa indfort blandt
dem (2 Mak. 4, 14).

Diskretionsalder (Skelsalder) er Betegnelsen
for den Alder, i hvilken den enkelte holdes
for at vsere tilstnekkelig moden og udviklet i

aandelig Henseende til at treffe Afgorelse om,
hvilken Religion eller Konfession han vil til-

hore.

Dismas er i de apokryfe Evangelier Navnet
paa den bodfaerdige Raver.

Dison. 1) Efter 1 Mos. 36, 21 Son af Seir,

Edomit. — 2) Seirs Sonnesen, 1 Mos. 36, 25.

Dispensation er den tekniske Betegnelse
for Ophsevelsen af en gaddende kirkelig Lov i

et enkelt bestemt Tilfslde. Om D. og D.sretten

i den rom.-kat. K. se Hinschius, Kirchenrecht
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III, 789 f.; om D. («vyx<mtfia<us) I den gr.-kat.

K. se N. Milas, Das Kirchenrecht der morgenl.

K. 70 f. Ogsaa i de evang. K.sarafund er der
Tale om D., som i Reglen meddeles af den
everste kirkl. Myndighed, stundum ikke uden
forod indhentet Tilladelsc af den borgerl.

Myndighed.
Disputa (Dispula del Sacramento) er et be-

ramt Viegbillede, som RafTacl malede o. 1510
i Stanza della Segnatnra i Vatikanet, hvor det

danner Modstykket til >Skolen i Athen< (se:

Rafael, Optegnelser efter Prof. N. L. Heyens
Forehesninger ved H. R. Baumann, Kbhvn
1875, 98 f. og H. Hettner, Ital. Studien, Brschweig
1879, 191 f.). Navnet stammer rimeligvis der-

fra, at Billedet forestiller >en Disput< om det

paa Altret udstillede Nadversakrament.
Disaelhoff, Julias, var Th. Fliedners (s. d.

Art.) Svigersen, Medhjielper og Efterfalger. F.

1824 i Soest (Westfalen) som Sen af en Em-
bedsmand ved Skattevtesenet, bvis talrige For-
flyttelser Familien maatte felge, blev ban farst

Student 1846. Han vilde stud. Filos. og Lite-

ratur, men droges ved at here Tholuck i Halle

til Teol. og Krdm. Hans Sysler med Kunst
og Literatur gav sig dog senere Udtryk i fl.

mere videnskabelige Skrifter foruden i Kaisers-

werth-Kalenderen, der fik en aarlig Udbredelse
af o. 100,000 Ekspl. Som Senior i sin Stu-

denter->Verbindnng< sendtes han 1848 baade
til Studenterparlamentet i Frankfurt og Kon-
gens Selvbryllup i Potsdam — et Bevis paa,

at hint ikke havde bragt bans stserke Loyali-

tet til at vakle. I 1850 kom han ferste Gang
som Hjselper og Huslterer til Kaiserswerth, var

saa en Tid Landsbypnest, hvor han viste sit

praktiske Talent ved i en Vinter med Arbejds-
leshed at ssette en Hjselpeindustri (Straa- og
Kurvefletning) i Gang, der hjalp Befolkningen
over den vserste Ned. 1855 blev han Flied-

ners Medhjselper, og ved hans Dad (1864)

nans Efterfalger i Ledelsen af den store Dia-

konisseanstalt, der ogsaa under ham udfoldede
sig efter en stadig stigende Maalestok. Sser-

lige Spor satte hans Gerning i Omsorgen for

de aandssvage (ved et Skrift i 1857) og i de store

Bernehjem, farst for syriske, siden for arme-
niske Kr.s Bern, i Beirut og Smyrna, efter de
muhammedanske Myrderier i 1860 og 1895. Vi-

dest Betydning fik han dog maaske som For-

mand ved de Konferenser, alle Landes for-

enede Diakonissehuse holde i Kaiserswerth
hvert 3. Aar, hvor hans icdruelige Blik paa
Diakonissesagen og hans praktiske Sans havde
stor Indflydelse paa at fremme Sagen i det

sunde og velsignede Spor, hvor! den har ud-

viklet sig. Efter hans Ded, 14. Joli 1896, er
der endnu blevet udgivet et Par af hans lite-

nerhistoriske Arbejder: >Alles ist Euer, Ihr
aber seid Christie, og >Die klassische Poesie

und die gottliche Offenbarung<. N. D.
Dissenters kaldes i England de, der afvige

fra Statskirkens Bekendelse, sterl. de, fra den
udskilte, protest. Samfund (Nonkonformisterne).

Dronning Elisabet segte ved Uniformitets-Akten
af 1559, Subskriptions-Akten af 1571 og de
strenge Love mod de rom. Kat. og Puritanerne at

gere den biskoppelige K. til en hele Riget om-
fattende Nationalk. Stuarterne fortsatte disse

Bestnebelser for at sikre kirkl. Enbed: 1603

vedtoges 141 Kanones, ifelge hvilke alle, der
afveg fra den statskirkl. Orden, skulde eks-
kommuniceres, og under Karl I gav den af
iErkebiskop Land ledede hejkirkl. Bevsegelse
sig Udtryk i 17 nye Kanones af 1640, som
forte til Forfalgelse mod Puritanerne, af hvilke
mange udvandrede til Nordamerika, og bidrog
til at fremkalde Borgerkrigen. Efter Restaura-
tionen udstedtes Korporations-Akten 1661 og en
ny Uniformitets-Akt 1662, ved hvilke alle D.
udelukkedes fra de borgerlige Embeder og de
Pnester, der ikke havde den retmressige Ordi-
nation, fra de kirkl. Konventikel-Akten af 1664
forbad Privatandagter, hvor der var mere end
5 Deltagere foruden Familien, og ifalge Fera-

mile-Akten af 1665 maatte ingen Preest, der
negtedc at underskrive visse Paragrafer i Uni-
formitets-Akten, komme i Na?rh. af sit tidligere

Sogn. Test-Akten af 1673, som egentlig var
rettet mod de rom.-kat., udelukkede ogsaa de
protest. D. fra Parlamentet og Statsembedeme.
Ved Vilhelm af Oranjens Tronbestigelse

flk Udviklingen en anden Retning. Tolerance-
Akten af 1689 erkberede, at D. ikke maatte
forfalges paa Grund af Nonkonformitet. De
fik firi Religionsavelse, men maatte ikke
holde Gudstjeneste for lukkede Dare, de
skulde lade deres Forsamlingshuse indregi-

strere af den biskoppelige Domstol eller Freds-

dommeren, og deres Pnester vare forpligtede

til at underskrive de 39 Art. med Undt af

Art. 34—36 (om Ceremonier, Homiliernes Au-
toritet og Ordination) og Beg. af Art. 20 (om
K.s Autoritet) og for Baptisternes Vedk. Art.

27 (om Daaben). De maatte svare de samme
Afgifter til Statsk. som dennes Medlemmer,
men havde til Gengseld Krav paa at betjenes

af dens Pnester med Daab, Brudevielse og Be-
gravelse. De vare udelukkede fra Parlamentet,

Statsembedeme, Universiteterne og Statssko-

lerne og maatte ikke oprette Skoler. Toleran-

cen gjaldt dog kun Presbyterianerne, Indepen-
denterne, Baptisterne og Kvaekerne (ikke de rom.
Katoliker og Socinianerne), og den var meget
begnenset, idet de anerkendte D. vel havde
faaet fri Religionsavelse, men endnu vare af-

htengige af Statskirken; i Skotland blev imid-

lertid den presbyterianske K. Statsk. ved Unio-
nen 1707. Ved en Akt af 1779 blev der ind-

remmet D. sterre Frihed og Selvstcendighed;

deres Pnester bleve fritagne for at underskrive
de 39 Art., idet de kun skulde afgive en Er-

kliering om at vtere Protestanter og at aner-

kende den hi. Skr. som Rettesnor for Troen
og Livet, og ligeledes fik de Tilladelse til at

oprette Skoler. 1791 blev der, med visse Be-

grsensninger, givet Romerk.s Medlemmer Ret
til at holde Gudstjeneste, og ved en Akt af

1813 kom ogsaa Socinianerne ind under Tole-

rancen. 1828 blev Test-Akten opharvet, og Aaret

efter kom Loven om de rom. Kat.s Emancipa-
tion; denned var der givet baade Romerk.s
Medlemmer og de protest. D. Adgang til Parla-

mentet og Statens Embeder, undtagen nogle af

de hajeste, dog med Udelukkelse af de rom.-

kat Pnester. Ligeledes fik 1858 Jederne Ad-
gang til Parlamentet og de fleste borgerl. Em-
bedsstillinger. For Kvoekernes Vedkommende
traadte en hejtidelig Erkltering i Stedet for

Eden, og de faa kun Adgang til Parlamentet
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ved en Beslutning af Over- og Underhuset i

hvert enkelt Tilfelde. Ved forskl. Akter af

1836, 1837 og 1886 er det blevet tilladt D. at

forrette Brudevielse, ligesom borgerligt iEgte-

skab har retslig Gyldighed, og 1868 bleve de
fritagne for at svare Kirkeskat. 1871 flk de
Adgang til Universiteterne, idet Stndenternes
Forpligtelse til at underskrive de 39 Art. blev
ophevct, dog saaledes, at det beror paa de
enkelte Colleges, om de ville krave Under-
skrivelsen eller ikke. Endelig tillader en Akt
af 1880 Begravelse efter D.s egen Ritus eller

uden nogeii religies Ceremoni. D. have saa-

ledes efterbaanden opnaaet de Rettighedcr, som
under de statskirkl. Forhold kunde tilstaas dem

;

men mange af dem krasve yderligere Statsk.s

Ophwvelse. C. E. F.

Dissidenter (af dissiderc, at afvige) var i Polen
oprindelig et ftelles Navn paa alle de indbyrdes
afvigende Kirkesamfund i dette Rige. Det kom
frem paa den Konfoderations-Kigsdag i War-
schau 1573, der blev holdt, efter at den
jagjelloniske Mandslinie var udded med Sigis-

mund II August (1572). I Warschau blev
der, med Augsburger-Religionsfreden af 1555
som Forbillcde, sikret alle kr. Bekendelser
fuldkommen retslig Lighcd (pax dissiden-

tiiun), og de adelige Herrcr flk Lov til at

treffe Bestemmelser om, hvilket Kirkesamfund
dercs Bonder skulde tilhore — et Sidestykke
til det tyske: cujus regio, ejus et religio,

Skont denne >Konfederation af G. Jan. 1573<
var blcven til paa Tilskyndelse af flere rom.-
kat. Biskopper, som indsaa, at en saadan Re-
ligionsfrcd var en Nodvendighcd, blev den
dog heftigt angrebet fra rom.-kat. Side, blandt
andre af Kard. Hosius, og de rom.-kat. Polak-
ker protesterede mod at kaldes »D.«. Da Hen-
rik af Anjou 1574 skulde krones til Polens
Kongc, vildc han i sidste Ojeblik unddragc
sig den Kroningsed, han havdc lovet at aflregge,

fordi den blandt andet indeholdt et Lofte om
at opretholde pax dissidentium ; men Firley,

Protestanternes Leder, sagde: »Hvis du ikke
vil afliegge Eden, bliver du ikke KongeU og
gjordc Mine til at gaa ud af Kirken med
Kronen. Henrik af Anjou maattc da falde til

Feje og stadfocste Protestanternes relig. Ret-
tighedcr. Men under Sigismund III (1587—
1632) indtraadte der en sherk rom.-kat. Reak-
tion, og D.-Sporgsmaalct bidrog ikke lidt til

at fremme Polens indrc Oplesning (se Art.

Polen).

Distributionsformel er Navnet paa de Ord,
med hvilke den hi. Nadver uddelcs (distribuc-

res); se Art. Nadver.
Dithmar af Merseburg, se Thietmar af

Merseburg.
Ditmarsken, det kanalrige Marskland, der

begraenses af Elben, Vesterhavet, Eider og mod
0. bl. a. af en Raekke Seer, nu 2 Kredse i den
preussiske Provins Slesvig-Holsten, blev oprin-
delig bebygget af Nedersachsere og Friesere.

Krdm. skal alleredc, uden Resultat, vatrc for-

kyndt i D. af Ecbert (o. 620) og Willibrord
(o. 690): Willebads (d. 789) Levned fortseller,

at en Prasst Atrebanus led Doden (782) i D.,

og noget efter er vel den Kirke i Melinthorp
(Meldorf) bygget, som Willerich visiterede fra

Bremen, og som endnu paa Adam af Bremens

Tid var D.s eneste Daabskirke. Det var Karl
d. stores Erobring o. 804, der havde gjort

Folket modtageligt for Evang. Hele Middel-
alderen igennem var D. med dets friheds-

elskende Befolkning et Tvistens Mh\e inellem
de omboende Folk (iseer Holstenere og Danske).
Liengst stod det i politisk, som i kirkelig Af-
hasngighed af jErkestiftet i Bremen, der 1068
havdc faaet Landet i Gave. Hvad den politiske

Afhsengighcd angik, blev den ievrigt vel siden
D.s Fornederi i Slaget ved Bornhoved (1227)
varig, men af liden reel Betydning, thi D.

dannede faktisk en Republik, hvor et OUgarki
af Bondeslsegter havde den cgeutlige Magt.
Hvad den gejstlige Aflwengighed angik, er-

kendte D., med en kort Afbrydelse 1187—95,

hvor Landet hyldede St. Peter i Slesvig (Bi-

skop Valdemar), St. Peter i Bremen for Patron,
men efter 1223 blev Domprovsten i Hamburg,
og Kapitlet der, den egentl. Indehaver af den
gejstlige Jurisdiktion og de kirkelige lnd-

komster.
Kronikeforfatteren » Presbyter Brementis* (o.

1450) fremhaever ved Siden afDitmarskernes Fri-

hedssind deres Raahcd, Trolosbed, Irreligiositet

og Overtro. Da Ditmarskerne 1 322 og 1404 vandt
glimrende Sejrc over de holstenske Grever.
viste de dog kirkeligt Sindelag ved at grund-
laegge og udvide et Dominikaner-Kloster(i Marne.
siden 1436 i Meldorf), og efter Scjren 1500 over
Kong Hans og hans Broder stiftedes et Nonne-
kloster i Hemmingstedt (nedrevct 1518 og
Godset henlagt til et Fransiskanerkloster i Lun-
den). Efter 1383 omtales ogsaa hyppige Valfarter

til det hi. Blod i Wilsnack, ligesom Landretten
sysselsatte sig med kirkelige Anliggender,
Fester og Sondagshelg. Ved Siden af Jomfru
Maria dyrkedes isaer St. Oswald som National-

helgen, begge afbildedes paa Landsseglet. Over-
for gejstlige Overgreb optraadte man imidlertid

ret skarpt, og siden 1500 unddrog man Dom-
provsten hans Indtsegter (Landretten af 1447;
Processen for Rigskammerretten 1526—32 mod
Domprovstcns Overgreb). Da Husitismen flk Ind-

pas, undertrykkedes den med Void (1451 myr-
dedes Pnestcn Hcinrich Grove i Lunden under
Gudstjenesten, 1466 hans Broder i Meldorf}.

Arcemboldi drev endnu uhindret sin Afladshan-
dcl i D., men kun faa Aar efter bcklagede
man sig hojlydt over, at Doinprovstens Juris-

diktion udovedes »paa ukristelig Vis< : Inter-

dikt brugtes i rent verdslige Sager, alt var til

Fals for Penge, udygtigc Praester ansattes, og
Kirker stod tomme, da ingen kunde betale de ublu
Afgifter. Men da havde ogsaa Reformationen
begyndt at tage Sindene fangnc. Den fremme-
des isssr af 2 Mtend, Mag. Nicolaus Boie i

Meldorf og Pncsten i Wesselburn. der bar
samme Navn (begge dode 1542). Den ferste.

der havde studeret i Wittenberg, indkaldte
Nov. 1524 Heinrich fra Zutfen (s. d. Art.l

Snart efter fortes denne med Void, ved Nattc-

tid, til Heide, hvor han 10. Dec. led Martyr-
doden, mishandlet paa den raaeste Maade.
1526 maatte Dominikanerne i Meldorf forlade

Byen, og Gudstjenesten reformeredes. I Nor-
den holdt det rom.-kat. Vaesen sig lsngerc,

men 1532 forbodes Messetjenesten i helc Lan-
det, og en Ordning af Nadvertjenesten blev

udgivet. 1539 blev Klostret nedbrudt i Lunden.
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det i Meldorf blev en evang. Skole. Den nye
Orduiug overdroges 4 Superintendenter; de
ivrede ogsaa for at afskaffe garale, raa Folkc-
skikke, som Blodhevnen, og optraadte med
stor Fasthed mod de 48 >Regenter<.

1559 erobrede Joh. Rantzau D. til de for-

enede slesvig-bolst Landsherrer. 1581 traadte

den endnu bestaaendc Tvedeling i Kraft, den
sydlige Del ora Meldorf blev kongelig. den
nordlige om Heide bertugelig. 1773 forene-

des dog begge under den danske Krone; 1864
—66gik D. tabt til Prenssen. — Efter Erobringen
1559 ilk Folket, der i det hele beholdt dets
gamle Ordning, Ordre til at genopbygge Kirker,

Pnestegaarde og Skoler. Der indsattes 3 Super-
intendenter eller Provster (efter 1580 kun 2),

og den slesvig-holst. Kirkeordning indfortes.

David-Joriter og andrc Sekterere udvistes. Nord-
D. fik det strengeste lutherske Praeg, i den
kgl. Del raadede Melanchthons Aand. Men
1607 forandrede Jobann Adolph, der var cal-

vinsk sindet, Pnesteeden til en aim. Forpligt-

else paa Guds Ord i Skriften, og 1609 for-

bedes al Dispnteren om stridige Trosartiklcr.

1616 sejrede dog Ortodoksien igen. 1647 bed
Kong Frederik III Generalsuperintendent Klotz

at forpligte Prasterne i Syd-D. paa Konkordie-
formlen. Forgasves segte Papister og Kviekere
at smugle sig ind. Selv Pietismeu og Herra-
hutismen fandt liden Jordbund her. Kirke-

sproget var siden Kef. plattysk, og man brugte
forst den plattyske wittenbergske >Sanck-
bocklin<. 1753 fik Syd-D. en failles Psalme-
bog (von Anckens), 1770 Nord-D. ; 1784 aflostes

begge af J. A. Cramers >Schlesw.-Holst. Ge-
sangbucb<. Cramers store Katekisme indfertes

1785 og 1797 Adlers Agende, som Bonderne
dog satte sig tappert imod. — Blandt frem-
ragende Provster i D. kan ntevnes Teologerne
Chr. Matthise (Carsten Tbiessen), en ivrig

Fjende af Calvinister og Socinianere, og Joh.
Cluverius, begge i Meldorf; i Lunden virkede
den fromme Arndianer Moritz Rachelius; som
Historikere udnucrkede Pnesterne Lamp. Alar-

dus og Job. Adolphi, kaldet Neocorus, sig

(Hanssen und Wolf, Chronik des Landes )).,

Hamb. 1833; Chalybaeus, Gesch. D.s bis znr
Eroberung 1559. Kiel 1888; Febse, Nachricht
von den evang.-luth. Predigern in N.-D., Flensb.

1769; Hellmann. Kurtz-verfasste Sud-D. Kir-

chen-Historie, Hamburg 1735). J. O. A.
Diurnale er et Udtog af Farebogen, der kun

indeholder de saakaldte hone diurnce fra Laudes
til Complet (S. 542).

Dinrnus, Liber, er de rom. Pavers eldgamle
Formnlarbog. Den er seuest udgivet af Th. v.

Sickel efter etvatikansk Haandskrift(Wien 1889),

til hvis Benyttelse der knn havde vseret be-

gnenset Adgang, indtil Leo XIII 1880 aabnede
det vatik. Arkiv for den bist. Forskning. Om
denne Formularbogs M\de osv. giver Sickel ud-
farlig Oplysning i Indledn. til sin Udg. af Bogen.

Divination, se Mantik.
Dixon, Richard Watson, eng. Kirkchisto-

riker, blev fodt i Islington, London, 5. Maj
1833. 1859 blev ban pnesteviet. 1885 rural

dean i Alnwick. Hans Fader var wesleyansk
Praest, bans Bedstefader, Richard Watson, en
beromt wesleyansk Teolog. R. W. D.s Hoved-
vserk er: Hist, of the Church of England from

the Abolition of the Roman Jurisdiction I—IV,

(1877—91). Han er ogsaa Digter og grundede
sammen med William Morris og Edward Burne
Jones 1856 The Oxford and Cambridge Maga-
zine, der luempede for den pre-raffaelitiske

Kunst.
Djurberg, Daniel, f. i Soderhamn 1659, Mag.

i Upsala 1685, blev, efter at ban i Udlandct
havde gjort grundige, sa;rlig talmudiske, Stu-
dier, teol. Adjunkt i Upsala 1692, teol. Prof.

1698, teol. Dr. 1705, ferste teol. Prof, og Dom-
provst 1724 og dode 10. April 1736. D.

beremmes som herd Teolog og for sin Nid-
kierhed m. H. til Lappcrs og Joders Omven-
delse. Han synes at have gjort Speners Be-
kendtskab og skal i Hemmelighed have be-

gunstiget Pietisterne og have holdt Konventik-
ler i sit Hus. O. A.

Djaevel, egl. Bagvasker. Det til Grund Hg-

gende gr. Ord diiifiokog bruges i Biblen og 1

den gr. Overstettelse af G. T. som enstydigt

med det hebr. > Satan <, ssrlig da om Ond-
skabens Fyrste, Menneskets Modstander, der
forstyrrer Gudsforholdet og bekmmper Frelses-

vterket. G. T. omtaler ham kun lidct. Synde-
faldsberetniugen 1 Mos. 3 nsevner ham ikke;

men at Slangen er Sindbilledet paa ham
som den udenfor Menneskestogten staaende
Forferer, er umiskendeligt og bekreftes i Hos.

6, 7 ligesom i N. T. (Joh. 8, 44; Joh. Aab. 12,

9; 20, 2). Ellers hentydes der ikke i G. T.

til denne Forttelling, derimod i Apokryferne
(Visd. 2, 24). Den jodiske Folketro i sldre
Tider beskseftigede sig med djsevelske Viesener
(3- Mos. 17, 7; 5 Mos. 32, 17; smlgn. Jes. 13,

21 ; 34, 14). Hvem der menes med Azazel (3

Mos. 16, 8. 10) er uklart. Forst i Ijobs Bog 1

og 2 neevnes D. som Anklager. En Over-
gang til dette mere udviklede Begreb kan
maaske soges 1 den >lognagtige Aand< 1 Kong.

22, 21 f. Efter Eksilet (Sak. 3, 1 f.) opfattes

Djsvelcn bestemt som Teokratiets Modstan-
der (smlgn. 1 Kron. 21, 1). Det er sandsyn-
ligt, at Beroring med Parsismen har tjent til

Begrebets Udvikling. At ogsaa urene Elcmentcr
fra Babyloniens og Persieus Religioner have
banet sig Vej til Folketroen hos Joderne,

ikke til Aabenbaringens Forcstillingskrcds,

fremgaar af apokryfe Skrifter som Baruk og
Tobias.

I N. T. godkendes Forestillingen om Djarvc-

len som Guds Riges mxgtige Fjende, og den iud-

tager baade i Jcsu Lsere og hos Apostlene en
frcmskudt Plads. At Jesu Udtalelser heroin

kun skulde skyldes en Tillempning efter Da-

tidens Anskuelser, gendrives af bans Fast-

holden ved dem, ogsaa naar han underviste

Apostlene alene (Mt. 13, 38 f.; Lk. 10, 18:

22, 31). D. betegnes ogsaa med Navnenc: den
onde, Fjenden, Fristeren, Beelzebul. Han har
sit eget Rige, modsat Guds (Mt. 12, 26), med
Magt over den synlige Verden (Mt. 4, 8 f.).

For saa vidt som det onde hersker i Men-
neskeverdenen, er han Verdens Fyrste (Joh.

14, 30) eller >denne Verdens< Hersker (Joh.

12, 31; 16, 11). Derfor optrteder han som
Frelserens Modstander ved Fristelsen i 0rke-
nen (Mt. 4, 1—11) og i Lidelseshistorien (Lk.

4, 13; 22, 53). I Kristus har han faaet sin

Overmand, der trtenger ham selv og hans
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Rige tilbage (Mt. 12, 29), en Scjr, som giver

sig et forelebigt og profctisk Udtryk i Jesu
Helbredelser af de besatte (sc S. 277); thi Dse-

monerne, der plage disse, udgere som D.s

tjenende Aander hans Kiges inderste Kreds.

Hans Dom er allerede fieldet (Joh. 16, 11;

Lit. 10, 18); men for sit Riges Tilvserelse

kaemper han indtil Verdens sidste Dag
(Lk. 22, 31 ; Mt. 13, 38—42). For denne Jesu
Laere er det den stiltiende Forudssetning lige-

sorn i G. T., at D. er en overmenneskelig
Skabning, som ved et Fald cr bleven Gads
Fjende; indirekte er dette angivet ved, at

Logncn kaldes >hans eget< og han selv Lognens
Fader (Joh. 8, 44).

Apostlenes Udtalelser siutte sig nojc til Jesu

Laere. Ifolge Johannes cr D. Syndens Ophav,
og Kristus er kommen for at nedbryde hans
Vaerk (1 Joh. 3, 8). Frelsesvserket modvirkcr
han, og han lurer med Fortabelsens Begaer

paa de troende, hvorfor disse formanes til

at vaage og staa D. imod (1 Pet. 5, 8; Jak.

4, 7). I 2 Pet. 2, 4 og Jud. Vers 6 omtales
et Fald i Engleverdenen, uden at D. ruevnes;

men i Analogi hermed maa han tsenkes som
en oprindelig god Engel, der af Hovmod
satte sig op imod Gud og saaledes blev Mod-
standeren, der i sit Fald beholdt Magt til

Kamp imod Guds Rige, indtil den endelige Dom
fuldbyrdes paa ham. Saaledes frcmtrader han
navnlig hos Paulus, der kalder ham denne
Verdens Gud (2 Kor. 4, 4), en Magthaver, som
strider dels gennem de vantro (Ef. 2, 2), dels

ved Hjaelp af overmenneskelige Magter, imod
Guds Rige (Ef. 6, 12); men Kampen skal ende
med, at D. knuses (Rom. 16, 20). I Joh. Aab.
skildres denne Kamp saaledes, at ban op-
trader baade som Anklageren (12, 9) og fra

12, 13 som Forfelger og Forferer, indtil han
nedstyrtes til evig Pine (20, 10).

Kirkelaeren har altid fastholdt Skriftens

Opfattelse af D. som den personlige, over-

menneskelige Modstander. Om denne har der
baade i Folketroen og i kirkelig Praksis, navn-
lig gennem Middelalderen, samlet sig overtroiske

Elementer, som i nyere Tid have bidraget til

at fremkaldc en staerk ICritik, indtil For-
nsegtelse, af den personlige D.s Tilvaerelse.

Denne Forntegtelse er uforenelig med Troens
Lydigbcd overfor den hi. Skrift og ufor-

enelig med K.s seldgamle Krav ved Daaben
om Forsagelse af D. og farlig for det kr.

Liv paa Grand af sine svaekkende Folger

i Helliggorelsens Kamp. Paa Fornuftmasssig-
hed kan Formegtelsen ikke beraabe sig. Det
ondes Virkelighed viser sig i saa grufulde
Skikkelser, at det for Menneskeaanden ligger

nsermere at henfere det til djaevelske Ind-
flydelser end at udlede en saadan Ondskab af

Menneskenaturen alene. Det ondes Oprindelse
er et Problem, som paa enhver Maade over-

stiger Menneskets Forstaaelse; Uloseligheden
ligger i den skabte frie Viyes ufattelige My-
sterium, hvilket Samvittigheden maa beje sig

for. Men for den, der fra sig selv kender det

onde som Viljesmagt eller Viljesfordrervelse,

vil det altid vaere naturligere og fornuftsmaes-

sigere at antage en personlig D. som dets

Ophav og Magthaver, end med Fornasgtelse

heraf at tsenke sig blot et ondt Princip uden

Personlighed, end sige da at afsvaekke det
onde til kun at vaere en Endelighedsbestem-
melse eller Ufuldkommenhedsform eller det
godes uundvaerlige Modstykke. Fornaegtelsen
af den personlige D. kan siges at varre hans
Forferelseskunsts Mesterstykke i Menneske-
s) legten, sierlig i den nulevende Sltegt. A. S. P.

Djaevlenddrivelse, se Eksorcisme.
Dlngosz (Longinus), Johannes, polsk Hi-

storieskriver, f. i Brzczink 1415, Domherre i

Krakau, dede 1480 som udvalgt iErkebiskop
af Lemberg uden at have modtaget Bispevielse.

Han blev fl. Gange brugt til diplomat. Send-
clser af Kong Kasimir IV og var en Ven af
Videnskaberne. Han har skrevet: Historic?

Polonite libri XIII ab antiqvistiimis temporibua
usqve ad a. 1480 (Lipshe 1712) og forskl.

Bispehistorier og Helgenkreniker. En samlet
Udg. af hans Skrifter udkora 1863 f. i Krakau
ved Przezdiecki.

Dobbeltkirke. Da Sprogbrugcn vakler m.
H. til dette Begreb sammenstilles her de Til-

fajlde, hvor Ortlet finder Anvendelse. I kirke-
retlig Forstand er en Bygning, der anvendes
til 2 forskl. Konfessioners Gudstjeneste, en D.
Nodvendigheden af saadanne D. har isaer fore-

ligget i storre Omfang i Syd- og Vesttyskland,
foraarsaget ved Omsttendighederne efter Augs-
burgerfreden, Restitutionsediktet (1629) og den
westfalske Fred. Praktisk har det drejet sig

for Romerk. om at vinde Tcrnen i protest.,

isaer ref., Distrikter. Romerk. liar intet princi-

pielt mod Forholdet, der hverken medferer
Eksekration eller Pollution af Kirken. Hvor
rom.-kat. Brag af en til protest. Gudstjeneste
indrettet Kirke, uden H. til Ejendomsretten,
er fastslaaet, indtraeder et simullaneum (Simul-
tankirke). Praktisk lastes Forholdet ofte saa-
ledes, at den rom.-kat. Menighed ilk Koret,
den protest. Langhusct, der adskiltes fra hint
ved en belt opfort V«g, undertiden har man
indrommet de rom.-kat. Krypten (Michaelis-

kirken i Hildesheim), ofte blev Koret alene
rom.-kat., medens Skibet blev felles. Hvor
Kirken helt blev fcelles, maattc saerlige Ord-
ninger (jfr. KOlner-Forliget 1652 om Fyrsten-
dommet Sulzbach) bestemme Gudstjenesternes
Tid, Brag af Orgel, Klokke, Tilladelse til Op-
stilling af fast Alter osv. 1 den forste Del af
Elisabets Regering indrettede man sig paa
lignende Vis i England. Canterburys Dom-
kirke er endnu et Eksempel paa en D. af
den Art (S. 470). — Ved den gi. kat. Bevaeg-

elses Fremkomst truede Spargsmaalet med
atter at blive bnendende paa en for Romerk.
mindre hcldig Maade, da Preussen og Baden
indrommede disse Skismatikere Brugsret af
rom.-kat. Kirker, men Rom >interdicerede<
disse Bygninger, hvorved Spargsmaalet faldt

bort. —
1 en hel anden Forstand tales om D. ved

visse middelalderlige Kirkebygninger, der synes
opferte med Tanken om at skulle vtere 2 selv-

staendige Kirkerum, hvert med sit Hovedalter,
men begge bestemte til samme Kirkesamf.s
Gudstjeneste. Forholdene ved disse ere dog ikke
i alle enkelte Tilfaelde klare. En saerlig Form
danne Dobbeltkor- Kirker ne (Eksempler i

Frankrig, England, men isaer i Tyskland) fra

9.— 12. Aarh. De bleve viede til 2 saerUge
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Helgener: den fuldst. Ligelighed i Anleeget frem-
tueves undcrtiden ved deres 2 Kryptcr og 2 Tvsr-
skibe (Michaelisk. i Hildesheim). Oprindelsen
sages i Benedictiner-Abbediet Centula ved Abbe-
ville (Amiens), hyor man 798 byggede en ny
Kirke, hvis ostl. Apsis viedes SUftercn, raedens
den oprindelige Titularhelgen flk det vestl. Kor
(allerede i Oldkirkens Dage havde dog Afrika

slige Kirker). Fra Benedictiner-Abbedier i Tysk-
land (Fulda, St. Gallen) trcengte Skikken over
til Domkirkerne (Verdun, Besancon, Bamberg,
Basel, Goslar, Hildesheim, Speier, Trier, Worms,
Bremen osv.). Hvor der er en virkelig D.

synes denne at skyldes Hensynet til dyrebare
Helgenlevninger, der gav Anledn. til 2 Titular-

belgener. Adskillelsen kom stjcrkest (rem,

hvor den ene Del af Kirken blev egentl. Stifts-

kirke, den anden Sognekirke (jfr. ogsaa For-

hold i Dobbeltklostre). Men efterhaanden bleve

disse Kirker kun en arkitektonisk Kaprice,

hvor dog snart det estlige Alterhus, snart det

vestlige er egenti. Kor (nogle Kirker have endog
knn vestligtTvaerskib). — En anden Form for D.

indtneder, hvor de 2 gudstjenstlige Rum under
samrue Tag Andes i 2 forskl. Etager, hver med
sit Alterhus og Skib. De mange Spergsmaal
om Gudstjenesteforhold, Indvielse, Dedikation

osv. ere ligeledes her ofte lidet oplyste. Tilfteldige

praktiske Forhold og Formaal have sikkert frem-

bragt de forskellige Varianter; den blotte Paa-
visning af arkitektoniske Forbilleder forklarer

ikke Spergsmaalet tilfulde. Det synes dog be-

rettiget at antage, at en Del af disse Byg-
ninger have deres Forbillede i Kapeller, der

af H. til en vigtig Grav opfortes i 2 Etager; det

overste Rum havde her, som Alterrum, Betydr
ning for Graven (Theodoriks Gravkapel i Ra-
venna); andre synes derimod Nyudviklinger af

de Kirker med Krypter (udviklede af Altrets eon-

ftstio og selv Altersteder), ved hvilke egentl. det

omvendtegjaldt: Kirken ertilforGravensSkyld.
De forstes umiddelbare Forgsngere ere da visse

Huskapeller i 2 Etager (ved Slotte, Bispegaarde),

den overste rigt udstyret, indrettet til Hus-
gudstjeneste, den nederste til Gravsted (St.

Mikael i Fulda, St Gotthard i Mainz 1136,

Bispegaardskapellet i Reims fra 13. Aarh.);

en Forbindelsesaabning i Overrummets Gulv,

som nogle have sogt eftervist ved Here af

disse, er maaske tvivlsom. Disse ere altsaa ikke

selvD., men de synes i alt Fald arkitektoniske

Forbilleder for de sikre Dobbeltkapeller (ora-

torio duplicia), hvor det nederste Rum ogsaa

er indrettet til Gudstjeneste og srerlig beregnet

paa Tjenerskabet, medens Herskabet fra Borgens
Verelser traadte ind i Overkirken, derved en Aab-
ning i Gulvet var sat i Forbindelse med Under-
kirken. Disse Dobbeltkapeller ere byggede snart

som etgraesk Kors(Schwarz Rheindorfl 1 51), snart

kvadratiske (Eger, Nurnberg; i Danmark: Led-

aje Kirke), aflange (Landsberg) og polygone (H.-

Aandskirken i Visby). Andre scette Aachcncr-
Domkirkens Loaning af Problemet (at skaffe

Herskabet sin sserlige Kirke i Kirken) som For-

billede for Dobbeltkapellerne (Ussing, Ledeje

Kirke og de tyske Dobbeltkapeller). — En Ud-
videlse af Helgenkrypten synes derimod Under-
kirken i de D. at vaere, der i Frankrig kaldes

saintes chapelles, Kapeller, hvor det lavere

Underrum er Opbevaringssted for en Relikvie;

llgesaa f. E. S. Francesco i Assisi 1228—53,
hvor Overkirken stadig er den pragtfuldeste

og hejeste, men Underkirken, der gemte Hel-

genen, blev den vigtigste. Da Ludvig d. hi.

1245—48 opforte sit tainte chapette i Paris,

skulde det baade erstatte et gl. Oratorlum for

Guds Moder og gemme den kostbare Relikvie

af Kristi Kors; men han bred med Skik og
Brug, gemte Relikvien i Overkirken og ind-

viede den lavere Underkirke til Maria. Dette
Eksempel cfterlignedes i Frankrig, og Under-
kirken blev da Tjenerskabets. I D. af denne
Form Andes ingen Forbindelse mellem de 2
Rum. — Et ejendommeligt Ekspl. paa en D.

frembyder nu S. Clemente i Rom ; dens Under-
kirke dannes nemlig af en (1861) udgravet old-

kirkelig Basilika, ovenpaa hvis Ruiner en ny
Basilika (nu Overkirken) var blevet bygget
1108. /. O. A.
Dobbeltklostre (tnonasteria duplicia) kaldtes

Klostre, der vare beregnede baade paa Munke
og Nonner. Stundum var Munkenes Bolig ad-
skilt fra Nonnernes ved en hej Mur. Saadannc
D. havde Ordenen Fontevrauld, Birgittinerne

(S. 325) og Trappisterne.

Dober. 1) Johann Martin D., f. 1703, var
oprindelig Pottemager. 1724 vandrede han til

Herrnhut og blev en af Brodremenighedens
forste Laerere. Han var 1733 tilstede ved Tu-
binger-Fakultetets Forhandlinger om Brodre-
menighedens Laere, Liturgi og Kirketugt og
deltog paa Bredrenes Vegne i Here Pneste-

Kpnferenser (i Gotha 1740, i Sverig 1741). Han
blev efterhaanden grundigt hjemme i hele den
hi. Skrift, som han teste i Grundsprogene, og
han havde store Gaver i Retning af Sjajle-

pleje og Menighedsledelse. Efter 1744 virkede

han i England ogWetterau. Fr.N. — 2) Johann
Leonhard D., f. 1706, var en Broder til J.

M. D. Han var, som Broderen, Pottemager,
og gik 17,25 fra Munchsroth i Schwaben til

Herrnhut. Ved den dske Konge, Christian Vis,

Kroning i Kbbvn 1731 traf Zinzendorf en
forhenv. Slave fra St. Thomas ved Navn Anton.
Ved ham henledtes Zinzendorfs Opmeerksomhed
paa Negrene i Vestindien ; han fulgte med Zin-

zendorf til Herrnhut, og i 1732 udgik L. D. og
David Nitschmann over Kbhvn til St. Thomas,
som de naaede 13. Dec. s. A. De modtoges
kserlig af Planteren Lorenzen, men indrettede

sig snart selvstsendig, tjente for Opholdet, taalte

Savn og Spot og Skuffelser, men arbejdede
ihaerdig baade blandt Fri-Negreneogisaer blandt

Slavcrnc, for hvem de prsedikede paa Hollandsk.

I 1733 gik Nitschmann hjem. men s. A. kom
18 nye Bredre til St. Croix og St. Thomas.
D. kom til Herrnhut i Febr. 1735 med en
7aarig Negerdreng Oly, der dobtes, men dede
Aaret efter.— D.s ildfulde, ksrlige Natur beredte

Vejen for Brodremenighedens trofaste Arbejde
blandt Negrene. Ved ham begyndte ogsaa

en Mission blandt Joderne i Amsterdam. Paa
Synoden i London 1741 nedlagde han (16. Sept.)

det Overaeldstc-Embede, der siden 1733 havde
vseret overdraget ham (S. 402), og paa Synoden
i Herrnhaag 1747 blev han indviet til herrn-

hutisk Biskop. D. havde 1737 i Berlin sgtet

Anna Schindler, en from, opofrende Kvinde,
derblevenafBrodremenighedensPsalmedigtere;
hun dode i Marienborn 12. Dec. 1739. — Senere
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indgik D. et nyt ^Egteskab. Han dede 1. April

1766 i Herrnhut. H. M. F.

Dobrat, sc Dabrat.

Doctor, sc Grader, akadcmiske.
Doctores ecclesiae, sc Kirkekerere.

Doctrinariere kaldtes nogle gejstl. Broder-

skaber, som vare virksomme for at give relig.

Undervisning. Det seldste D.-Samfund (archi-

confraternitH delict dottrina cristiana) blev

dannct i Rom 1560 af en milanesisk Adels-

mand, Marco dc Sadis Cusani (d. 17. Sept.

1595), der flk nogle Praster og La-gfolk til at

undervisc Bom og uvidende voksne i den kr.

Bornelierdom. Cesare Baronio (S. 223) tog en
Tidlang Del i dette Arbejde, og da Pius V i

en Bulle af 6. Okt. 1571 opfordrcdc Bisperne
til at virke for Undervisning i den kr. Berne-
lrerdom, vandt Cusanis Forening stor Udbred-
else. Den blev delt i 2 Grene, der eftcr Cu-
sanis Dud bleve hclt adskilte: 1) Ssekular-

Klerikerues Kongregation (chierici secolari delta

dottrina cristiana, i daglig Tale kaldte dottrinari),

der senere eftcr Kirken S. Agata i Trastevere
kaldtes >Agutister< ; disse D. grundede fl. Stcdcr
i Kirkestatcn Almueskoler, underviste i Kirkerne
og forberedtc mange unge til den forstc Alter-

gang. 1747 forencde Benedict XIV dem med
Let pires doctrinaires, der var stiftet af C. de
Bus (S. 422). 2) Et Broderskab, der 1607 af

Paul V blev ophojet til et jErkebroderskab
med Srede i Peterskirken. For disse D. af-

fattcde Bcllarmiuo en lille Katckisme til Brug
ved deres Undervisning, og dette Broder-
skab, der virker endnu, havde indtil Beg. af

19. Aarh. Ket til hvert Aar at gaa i Forbon
for 2 dodsdomtc Forbrydere. — I Firenze
dannede Ippolito Galantini (f. 1565, d. 1619)
1602 en lignende Forening (congregazione delta

dottrina cristiana sotlo I'invocazionede' S. S. Fran-
cesco e Lncia, i daglig Talc kaldte oanchctoni,

Forfaengclighcdcns Foragtere), der bredte sig

til mange and re Byer i Toscana og til Modena
osv. 1824 stadfffistede Leo XII Statutcrnc for

Ippolito Galantinis Forening, og 1825 blev

Galantini optagen blandt de salige. — Um Les
peres doctrinaires sc S. 422. Sc ogsaa Art.

Skolebrodre.

Dodai, se Dodi.
Dodanim, eftcr 1 Mos. 10, 4 Sonner af

Javan a: Jonicrc, Graekere. Man har gasttet

paa fl. gr. Stammer, men man ber vistnok
med 1 Kren. 1, 7 licse Rodanim og tage det

om Indbyggerne paa Rhodos.
Dodava, efter 2 Kron. 20, 37 Profeten Elic-

sers Fader.

Doddridge, Philip, blev fedt i London 1702
som den yngste af 20 Soskende og var fra

Barndommen svag; hans Fader var en for-

dreven Dissenterprest, hans Moder Datter af
en fra Prag fordreven luth. Pnest. Han blev
undervist af Dissenters, efter Faderens Ded
1715 i St. Albans, hvor han i den presbyteri-

anske Prsest Clarke fandt en anden Fader.
Hertuginden af Bedford tilbod at lade ham
studere ved et af Universiteterne og at skaffe

ham Embede i Statskirken, men han vsgrede
sig ved at traede ind i denne. Han foretrak

en independentisk Pra?stcskole og gjorde fra

1723 Prsestegerning i Dissentermcnigheder uden
at vaere prassteviet. 1730 blev han ordineret

som Presbyter af 8 Praester, af hvilke de 5
vare Presbyterianere, og derefter virkede han
i Northampton som Prajst for en independen-
tisk Menighed og Leder af et Akaderai (Preeste-

skole), som han havde grundet; han dede 1751.
D. var en af de betydeligste nonkonformistiske
Teologer i 18. Aarh., flersidigt begavet, kund-
skabsrig og, trods sin Svagelighed, aandeligt
bevajgclig og virksom. Hans Teologi var uden
konfcssionelt Saerprceg og tog Sigte paa praktisk
Krdm. ; hans Skrifter ere for Storstcdelen Bibel-

forklaringer og Opbyggelsesboger, ligesom han
ogsaa skrev Psalmer. Et Skrift, som han 1730
udgav, Free Thoughts on the most probable
Means of reviving Dissenting Interests, angiver.

hvad han gjorde til sin Hovedopgave. Han
vildc styrke Dissentcrnes synkende Indflydelse

og raadede dem derfor til at slutte sig sainmen
uden Hensyn til dc indbyrdes Forskelle. For
dette Formaal arbejdede han som Laerer for

vordende Prxster, som Forf. og geunem en
udstrakt Korrespondancc. Han var en af de
forstc i England, der indfertc Modcrsmaalet i

Forclacsninger for Studcrende, og han luerte

disse at anvende den af Jer. Rich opfundne
stenograflske Metode, som han selv forbedrede.
Blandt hans Skrifter er det betydeligste On
the Rise, and Progress of Religion in the Soul
(1745), som er oversat paa mange Sprog, endog-
saa paa Tamulsk. Paa Dansk er Bogen udg.
under Titlen >Den sande Gudfrygtighcds Be-
gyndelse og Fremgang udi et Menniskes Sia*l<.

overs, af S. C. Stanley, Kblivn 1753 og 1761:
American Tract Society har foranstaltet en ny
Overs, under Titlen >Vejledning til sand Guds-
frjgtt ved H. C. Glahn med Fortale af N. F.

S. Giundtvig, Kbhvn 1841. Paa Dsk Gndes
tilligc en anden Bog af ham, >Bctragtninger
over Jcsu Magt og Naade til at giore salig<.

Kbhvn 1760. Grundtvig har ogsaa oversat hans
Psalmc 'Lord Jesus is thy table spread* (>Vor
Preiser, ved dit Naadebord<, Sangva-rk I, Nr.

370). Hanssamlede Voerkerudk. i 10 Bind i Leeds
1802— 5, og hans Korresp. ogDagbog er udg. af
J. Doddridge Humphreys i 5 Bind, 1829—31
(C. Stanford. Ph. D., London 1880). C. E. F.

Dodi eller Dodo. 1"> Dommeren Tolas Fader
(Dom. 10, 1). — 2) En af Davids Helte (2 Sam.
23, 9). — 3) En anden af Davids Helte, Fader
til Elkanan (2 Sam. 23, 24).

Doda, Marcos, skotsk Tcolog, f. i Belford i

England 11. April 1834, studeredc i Edinburgh
og blev 1864, som Medlem af den skotske Frik.

Pnest ved Renfleld Kirke i Glasgow. 1889
blev han Prof, i nytestl. Teol. ved Frik.s

Praesteskole i Edinburgh. Bl. hans Skrifter.

der foreligge i mange Oplag, maa nsevnes:
The Epistles to the Seven Churches (1865):
Mohammed, Buddha and Christ (1877); Hand-
book on Haggai, Zechariah and Malachi (1879):
Handbook on Genesis (1882); Commentary on
Thessalonians (1882); The Parables ofonr Lord
(1—11,1883—85); Why be religious (1896); How
to become like Christ (1897). Han har udgivet

den eng. Overs, af J. P. Lange's >Leben Jesu<
og oversat Justinos Martyr og cnkelte andre
kr. gr. Forf.

Dodwell, Henry, eng. Teolog, f. 1641 i Dublin,

erhvervede sig tidlig en betydelig patristisk

La?rddom, men af Frygt for det store Ansvar.
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der var forbundet med Overtagelsen af en
Prestegerning, vilde han ikke trade hid i den
gcjstl. Stand. Efter 1674 at have slaaet sig

necl i London, udgav han fl. lierde Skrifter, der
grundfsestedc hans Ry, og han blev til Len
for disse Prof, i Literaturhist i Oxford. 1691
nedlagde han dog dette Embede, fordi han
ikke vildc opgive Jakob U's Sag og hylde Vil-

helm af Oranjen og Maria. Forfelgelseu af de
jakobitisk sindede Biskopper og Praester bragtc
ham til at bryde med den anglikanskc K.

Han trak sig tilbage, ferst til Cookham (mellem
London og Oxford), seuere til Shottcrbrooke,
hvor hans gode Vcn og Meningsfrclle Francis
Cherry havde bygget et Hus til ham. Der
dode han 1711 efter et stille Liv i Studier.

Kort for sin Dod havdc han igen slnttet sig

til den anglik. K. De betydeligste af hans
Skrifter ere: Disserlationes Cyprianica; (1684),

i hvilke han bl. a. bekaemper den endnu giengse

Mening om Martyricts Hyppighed i den reldste

K.; Disserlationes in Irenanm (1689), der inde-

holdt mange dristige Ytringer, som vakte For-
argelse hos de strengt ortodokse. I et Skrift

fra 1706, der i nyere Tid oftere er blevet
fremdraget, sagte han at bevise, at den mskl.
Sjsel er skabt dedelig.

Doedes, Jacobus Izaac, holl. Teolog, blev
fedt i Langerak i Provinsen Syd-Holland 20.

Nov. 1817. Den farste Undervisning modtog
han i Amsterdam ; 1834 kom han til Univer-
sitetet i Utrecht, 1841 blev han Dr. theol.,

1843 Prast i Hall i Na;rh. af Zutfcn, 1847 i

Rotterdam. 1859 blev han tcol. Prof, i nytestl.

Eksegese og teol. Encyklopiedi ved Universitetet

i Utrecht. Som Teolog viergede han den gl.

Kirkeltere mod Leidener-Skolens Angreb, men
uden dog i et og alt at ville fastholde det gl.

(om hans teol. Standpunkt sc C. H. Scharling,

>Den nyere holl. Theol.., Kbhvn 1865, S. 149).

Han dode 17. Dec. 1897. 1843 modtog han
det Teylerske Selskabs Pris for en Afbdl. om
den nytestl. Tekstkritik (Verhandeling over de
Tekstkritiek van de Schriflen des N. V., Haar-
lem 1844). 1845—57 udgav han sammen med
J. J. van Oosterzee og et Par andre Jaarboeken
voor Welenschappelijke Theologie, og 1853 f.

sammen med N. Beets og D. Chantepie de la

Saussaye Ernst en Vrede, Maandschrift voor
de Nederl. Hervormde Kerk, 1849—55 alene
Ugebladet Evangeliebode. Bl. hans talrige

Skrifter maa fremhseves: Hermeneutiek voor de
Schriflen des N. Verbondes, 1866; 1517—1867,
Onze voortzetting van de Kcrkhervorming na drie

honderd en vijftig jaren, 1867 ; Kerklijke Bij-

dragen (I—II, 1872); Encyclopedic der Christ.

Theol. 1876; samt forskl. dogmat. Monografler
om Laeren om Gud, Nadveren osv. og Under-
segelser af de seldste Bibelovers. paa det nederl.

Sprog og om Heidelberger-Katekiamen. 1853
optraadte han med et Flyveskrift mod Pius
IX's over for den holl. Protestantisme saa ud-
fordrende Allokution. Sin milde Ortodoksi
viergede han gentagne Gange over for Groninger-
Skolen (Hofstede de Groot og Meyboom) og den
relig. Radikalisme (A. Pierson), og med sin

filos. Kollega i Utrecht, Dr. Opzoomer, bred
han en Lanse for sin kr. Tro. I Juni 1888
holdt han sin sidste Forelaesning, men efter

at have taget sin Afsked fortsatte han sine

litenere Sysler. 1894 udgav han >18*3—I893y
biografische Herinneringen*.
Doeg, Edomiter, Embedsmand i Sauls Tje-

neste. Han forraadtc denne, at Pnesten Aki-
melek i Nob havde hjulpet David, og ud-
ferte paa Sauls Befaling det raedsomme Blod-
bad i Nob (1 Sam. 21—22). Traditioncn ladcr
Psalmen 52 vaere montct paa ham.
Dofka, Lejrplads under Orkcnvandrtngcu,

kun omtalt 4 Mos. 33, 12 f. Om Beliggcnheden
er der ikke fuld Enighed.
Dogmatiken eller Troslaeren er den systc-

matiske Fremstilling af det kr. Trosindhold.
I oeldre Tid gik denne teol. Disciplin under
meget forskl. Navne (summa theologia;; loci

theologici; inslitutio religionis Christiana osv.);

Navnet D. (theologia dogmatica) er kun et

Par Aarh. gammelt, Navnet Troslaere er endnu
langt yngre. I seldre Tid indbefattede den
hele den kr. Laere om Guds Riges Varaen og
Virkeliggerelse, baadc hvad vi nu kalde Tros-
laere, og hvad vi kalde Saedeltere; men siden

Calixts (S. 446 f.) Tid er det blevet mere og
mere almindeligt at behandle Etiken saerskilt.

D. indskraenker sig da til at fremstille Guds
Riges Virkeliggerelse som Guds Gcrning: den
handler om Guds Vaesen og Egenskaber, om
Skabelsens og Forlesningens Raadslutninger,
om Frelsens Virkeliggerelse i hans Menighed
paa Jorden og om dens Fuldcndclse ved Kristi

Genkomst. D. udvikler altsaa det Forhold,

hvori Gud bar stillet sig til os; men Etiken
udvikler det deraf felgende Forhold, hvori

vi bar stille os til ham: den fremstiller

Guds Riges Virkeliggerelse som' Opgaven for

den kr. Livsforel.se, baade den cnkeltes og
Samfundets. Derfor falder D.s Disposition,

skont den kan udforcs meget forskelligt, saed-

vanlig i felgende Afsnit: Lseren om Gud (>Teolo-

gien<, i dette Ords sntevrere Betydning), om
Mcnnesket (Antropologien), om Jesu Kristi

Person og Gerning (Kristologicn), om Frelses-

tilegnelscn eller om den Hellig-Aands Gerning
(Sotcriologien eller Pnevmatologien) og endelig

om Fuldendelsen (Eskatologieu). Alt dette

skal fremstilles systematisk d. e. ikke som en
Samling af Enkeltheder, men som et organisk

Hele, hvor hvert enkelt Led betinger de andre
og betinges af dem; denne Fordring er i vort

Aarh. blevet fremhsevet med Kraft, medens.
man tidligere nejedes blot med en logisk

sammenhsengeude Fremstilling, hvad enten
man fulgte den syntetiske Metode, der gik

frem fra Aarsag til Virkning, begyndende med
Gud og endende med Eskatologien, eller man
efter den analytiske Metode gik frem fra Virk-

ning til Aarsag, begyndende med den evige

Salighed og sluttende tilbage til Forudsset-

ningerne for dette Maals Virkeliggerelse.

D. maa ese sin Fremstilling ud af den hi.

Skrift som det autentiske Kildeskrift for

Guds Aabenbarings Indhold. Theotogus in

scriptaris nascilur. D. tilstrseber intet hejere

end at kunnc reproducere den apostolske

Troserkendelse i Nutidens Tanke- og Sprog-

former. Men D. er ikke en blot >bibelsk

Teologi< (se d. Art. S. 299) d. e. en historisk

Fremstilling af, hvorledes den aabenbarede
Sandhed foreligger paa de forskellige Aaben-
baringstrin, og hvorledes den foreligger paa

Digitized byGoogle



656 Dogmatik.

det samme Trin, individuelt udpreget hos hver
enkelt bibelsk Forf. og dog slg selv lig hos
dem alle; O. vil udfolde Frelsessandhedens
System, saaledes som den fremgaar af den
under it betragtede Skrift. Men saa vist som
Herreu er nied sin Menighed alle Dage, vil

K.s fortsatte Tilegnelse af den aabenbarede
Sandbed, navnlig i Tider, da dens Liv har
rort sig med sterlig Sundhed og Kraft, staa

som en vejledende Udfoldelse af, hvad Skriften

giver i Grundtnek; derfor ville de kirkelige
Bekendelsesskrifter, som saadanne Tider
have frembragt, og hvori de have udformet
deres Troserkendelse som Dogmer, faa Betyd-
ning for D.; og da K. kun eksisterer i for-

skellige individuelt udprtegedc Afdelinger, maa
O. faa et konfessionelt Prteg. Men den kan
ikke, som selve Navnet D. kunde synes at tyde
paa, indsknenke sig til at behandle de Lsere-

punkter, som K. har forrauleret som Oogmer;
den vil omfatte hele Troserkendelsens Omraade
og saaledes arbejde paa at hjelpe K. til Klar-
hed i bestandig videre Udstrekning. Da imid-
lertid ingen aandelig Sfaerc oplukker sit lndhold
for den, som selv er indvortes fremmed for det,

er aandeligt Slsegtskab en ueftergivelig Betingelse
for sand Forstaaelse; derfor er den troende
Bevidsthed eller den gen fed te Subjektivitet,

der har optaget Sandhedsaanden og den kr.

Sandhedside
1

i sig, den subjektive Betingelse

for at genfremstille den i Skriften givne og
af Kirken bevidnede Sandhed. Credo ut in-

lelligam. Saaledes maa de trc Faktorer:
Skriften, K.s Bekendclser og den kr. Bevidst-
hed staa i uopherlig Vekselvirkning under det
dogmat. Arbejdes Udforeise. —
Den seldste egentlige D. har Origenes givet i

sit Skrift Iltgi «qx<ov, i mange Maader endnu ikke
alsidigt gennemfert gennem Trosuerens samtlige
Led og i sig selv en Blanding af Krdm. og gr.

Filos. Den gr. K.s andet store dogmatiske
Vrerk er Johannes fra Damasks "Kxifooif dxQiprjs

rijt oQ&aifalov itiarKog; det kan bctragtes som
Afslutningen af hele denne Kirkeafdelings Ar-
bejde, der havde givet saa afgerende Bidrag
til K.s Klarhed over Troens lndhold. Den
vesterl. Kirke har i Oldtiden endnu ikke frem-
bragt noget samlet dogmat. Vasrk, om end
navnlig Augustin har naxmet sig dertil (En-
chiridion ad Laurentium og De trinitate). Det
er forst i den middelalderlige Skolastik, at
Vesten naar til omfattende Fremstillinger, som
dog kun indeholde en formalistisk Bearbejdelse
og Begrundelse af K.s Larebygning. Lsercbyg-
ningen er given, ved den kan der ikke rokkes;
kun en dobbelt Opgave kan man ssette sig: at

udskille Indholdets samtlige Momenter ved De-
linger og Underafdelinger i det uendelige og
vise, at Kirkelteren stemmer med den hejeste

menneskelige fllos. Erkendelse d. e. med den
aristoteliske Filos. De dogmat. Ttenkere, der
gik forud for Skolastiken og vakte Middel-
alderens dogmat. Sans, vare Anselm og AM-
lard, til hvilke endnu maa fojes den store

Mystiker Hugo af St. Victor. Skolastikens
forste fremragende Arbejde var Peter Lom-
barders Stnlentice. Kulminationen var Domini-
kaneren Thomas fra Aqvinos Summa lotias

theologian, Skolastikens klassiske Hovedvterk,
af uberegnelig Indflydelse paa Katolicismen

gennem alle senere Tider. Som bans Mod
sstning staar i mange Maader Fransiskanercn
Duns Scotus, en uhyre skarpsindig, men mindrc
dyb Aand, tilbejelig i Lreren til en semipela-
giansk Opfattelse. Endellg reprasentere Occam
og Biel Skolastiken i dens Selvoplesning, da
den tidligere Forvisning om Troens og Videos
Enhed var forsvunden.

Ref. var TrosUerens Fornyelse i alle Hen-
seender: Skriften fremdroges som Normen og
den kr. Erfaring som Forudscetningen ; derved
kom man bort fra de ufrugtbare formalistiskr

Sporgsmaal. Melanchthon gik i forste Udgave
af sine Loci 1521 saa vidt, at han udelod dr
metafysiske Sporgsmaal (Treenigheden og Kristi

to Naturer) og kun behandlede dem, der stod

i umiddelbart Forhold til Kristenlivet, en Ind-
skrtenkning, han dog senere opgav. Vd fra

den schweizerske Reformations Grundstetninger

gav Calvin sin udferlige Institutio religionU

Christiana:, ligeledes en levende Fremstilling.

baaren af Ref.s Aand. Men det var i den
luth. Kirkeafdeling, at det dogmat Arbejde
blev plejet med den sterste Omhu og Iver og
frembragte Lterebygninger, som fortjene at

regnes blandt de mest imponereiide Mindes-
msrker om Menneskeaandens redelige og selv-

forglemmende Opgaaen i de hejeste Genstandc.
Ref.s Liv og Trosvarme virker endnu 1 eu
lang Rsekke af dogmat Fremstillinger. Vi
nsevne fra selve Reformationsaarh. Melanch-
thons Discipel, Martin Chemnitz's Loci og
Examen concilii Tridentini, — fra 17. Aarh.s
forste Halvdel Joh. Gerhards Loci theologiei,

den ortodokse luth. D.s Hovedvaerk, hvis ubyrc
Udforlighed hidrerer fra, at baade Dogmehist..
Symbolik, Polemik og Hermenevtik er med-
optaget deri, — Hutterus's Loci og den danske
Dogmatiker Jesper Brochmands Systema. Men
i Aarh.s 2. Halvdel forsvinder den levende Aand
fra Fremstillingen, og vi have voesentiig den
skolastiske Formalisme igen paa protest. Grund.
Hovedreprtesentanterne ere Calovius (i Mod-
stetning til Calixts friere Retning) og Qucu-
stedt. — For den ref. Kirkeafdelings Ved-
kommende maa fra dette Aarh. neevnes Wende-
lin, Voetius (Arminianismens og Coccejanismens
Modstander) og Heidegger (Amyraldismens Mod-
stander). — Fra det samme Aarh., de store

Lserestridigheders Tidsalder, maa naevnes deo
store rom.-kat Dogmatiker og Polemiker Bel-

larmin.
Modsetningen mellem det luth. og ref.

mlldnedes ved Begyndelsen af det 18. Aarh.
Pietismens Indvirkning mterkes allerede bos
det sidste Sliegtled af ortodokse luth. Dogma-
tikere : Hollaz og Buddeus. Den Wolffske Filos.

flk Indflydelse paa D. (S. J. Baumgarten), og
Overgangen dannedes til Oplysningstidsalderens

Teologi. Rationalismens Hoveddogmatiker var
Wegscheider, Supranaturalismens var F. V.

Reinhardt, jvfr. hos os N. E. Balle.

Den religiose Fornyelse, som brad frem i

den forste Del af det 19. Aarh., indfortes i D.

isffir ved Schleiermacher. Han bestemte Tros-

l«ren blot som den fromme kr. Folelses l"d-

sagn. Hans Udgangspunkt var altsaa eusidig

subjektlvistisk; men nans Gennemferelse var

saa overvteldende rig paa nye Synspunkter og
Tanketilskyndelser, at ingen senere dogmat.
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Retning har kunnet nnddrage sig hans Ind-
flydelse. Hans nsermeste Disciple ere K. I.

Nitzsch og Twesten; i den fjernere Kreds staar

H. N. Clausen; fra nyere Tid maa nsevnes Al.

Schweizer og Lipsius. Ved Siden af Schleier-

macher indvirkede Hegels spekulative Filos.

paa D. ; hans nsermeste Disciple vare i positiv

kirkelig Retning Daub og Marheineke, i negativ
og krltisk Retning D. F. Strauss og fra nyere
Tid A. Riedermann, H. Lang og O. Pfleiderer.

1 fjernere Tilslutning til ham og ligeledes med
Paavirkning af Schleiermacher staar >den
spekulative Teol.< : R. Rothe, I. A. Dorner og
Martensen (den sidste med et saa afgjort luth.

Prasg, at han med samme Ret kunde anferes
under den konfessionelle D.) og i Tilslutning

til ham Finlsenderen A. F. Granfelt. Nsrmest
beskegtet med Ny-Kantianismen er Albr. Ritschls

Teol., der gennemfarer sit Program o-n Fjernelse

af det metafysiske og mystiske paa en saadan
Maade, at den paa de mest afgorende Punkter
er en Svtekkelse og Fortyndelse af den kr.

Trossandhed; Ritschls Disciple ere W. Herr-
mann, H. Schultz og J. Kaftan. En bibeisk
Retning, hvis Lesen er den fyldige, realistiske

Forstaaelse af den hi. Skrifts Begreber, men
som tilsidessetter det dogmat. Arbejde, der er
foregaaet i K., er repraesenteret af Tubingeren
J. T. Beck med hans Disciple Reiff og Kubel.
>Den konfessionelle Teol.< er en Genoplivelse
af den gl. luth. D. i den nyere Tids Tanke-
gang; den reprasenteres isser af Erlanger-
skolen: Thomasius, Hofmann, Luthardt, v. Oet-
tingen, Fr. Frank og Kahnis. Til denne teol.

Retning herer ogsaa Svenskeren Bjorling og
Nordmffindene Gisle Johnson og Krogh-Ton-
ning, den sidste paa mange Punkter med Til-

naermelse til den rom.-kat. Lsere. Den starkeste

Konservatisme indenfor Retningen Andes hos
F. A. Philippi og Vilmar og issr hos Missouri-

Synodens Teologer. Til den konfessionelle Lejr
maa ogsaa i Hovedsagen regnes M. Kahler,

skent han i meget gaar sine egne Veje. Inden-
for den ref. Kirkeafdeling har en konfessio-

nel Retning Talsmsend i E. Bdhl og A. Gr£-
tillat. Den anglikanske D. er repnesenteret
af A. J. Mason (the Faith of the Gospel), den
rom.-kat af Perrone, Scheeben og Simar, den
gl.-kat af Michelis. (H. Schmid, Die Dogmatik
der evang.-luth. K., 6. Aufl. 1876, giver udforlige

Kildeuddrag af de gl. Dogmatikere til alle Laere-

punkter; det samme giver for den ref. Kirkeafd.'s

Vedkommende Al. Schweizer, Die Glaubens-
lehre der ev.-ref. Kirche, I—II, 1844—47, og
H. Heppe, Die Dogmatik der ev.-ref. Kirche,

1861; W. Gass, Gesch. der protestantischen
Dogmatik [indtil Schleiermacher], I—IV, 1854
—1867; O. Pfleiderer, Die Entwickelung der
prot Theologie [siden Kant] 1891; Fr. Frank,
Gesch. u. Kritik der neueren Theologie, ins-

besondere der systematischen, seit Schleier-

macher, 3. Aufl. 1898). P. Af.

Dogme er en kr. Lteresaetning, som Kirke-
samfundet har fastslaaet paa den guddommelige
Aabenbarings Autoritet. Det gr. Ord d&yfut
betyder dels en Anordning, Befaling (saaledes

i N. T. om den verdslige Ovrigheds Befalinger,

Lk. 2, 1 ; om den mosaiske Lovs Bud, Ef. 2,

15; Kol. 2, 14; og om apostolske Anordninger
for Livsforelsen, Ap. G. 16, 4), dels en filos.

Kirke-Leksikon for Norden. I.

Grundsaetning, som man maa tillsegge urokkelig
Gyldighed. Til denne sidste Betydning slutter
sig den kr. Sprogbrug, naar allerede Klrke-
fcedrene brugte Ordet dels om den kr. Lasre
som Helhed, dels om dens enkelte Led. I og
for sig kan Ordet bruges baade om religiose

og sa?delige Laeresetninger; men allerede hos
flere Kirkefsedre bruges det i den smevrere
Betydning om de forste alene — Begyndelsen
til den langt senere Adskillelse mellem Tros-
og Saedehere.

En kr. Lceressetning bliver forst D., naar
den ikke er en eller flere enkeltes Mening,
men naar den er fastslaaet af Kirkesamfundet
som saadant. K.s Ret til at fastslaa et D.
hviler paa, at dettes Indhold er givet i den
guddommelige Aabenbaring, hvilket efter rigtige

Grundssetninger vil sige: i den hi. Skrift. I

Skriften ere D.rne vistnok ikke tilstede i

Form af D., men kun efter deres Indhold.
Men den dogmatiske Formulering er baade
berettiget og nodvend ig; thi Troen er ikke
paa det ubestemte og ubestemmelige, men
paa et bestemt Indhold, som den troende Per-

sonlighed for sin aandelige Klarheds Skyld har
Trang til at opfatte og udtrykke paa tydelig,

begrebsmtessig Maade. Derfor skylder K. sine
Medlemmer en saadan Formulering, baade som
Afvisning af Vildfarelser og som Vejledning til

at fastholde Sandheden 1 dens Renhed. Men
den tor kun opstille som D., hvad der har
sikker Skriftgrund; det er Overensstemmelsen
med Skriften, der sikrer D. imod at for-

aeldes. P. Af.

Dogmehistorien er en af de yngste teol.

Discipliner, kun lidt over et Hundredaar
gammel. Den stammer fra Rationalismens Tid

;

forst da Pietismen (navnlig gennem Gottfried

Arnolds Kirkehistorie) og det Frittenkeri, der
fulgte i dens Fodspor, havde undergravet Til-

liden til den ortodokse Dogmatik, begyndte
man paa en omfattende Maade at granske over
Dogmernes Tilblivelse. Men man kan dog
finde Begyndelser til D. tidligere.

Stundum har man villet regne Kirkefsedres,

som Ireuseos's, Tertullians, Epifanios's og Theo-
dorets, polemiske Skrifter mod Gnostikerne
og Ksetterne, eller polemiske Arbejder fra Ref.s

Tid, som Luthers >Von den Conciliis und
Kirchen< (1539) eller Chemnitz's Examen con-
cilia Tridentini, med til den dogmehist. Litera-

tur. Dette vil dog nasppe kunne forsvares. I

Ireuseos's og Tertullians Dage kunde der ikke
vrere Tale om egentlige Dogmer (se Art. Dogme)
end sige om D. ; og de narvnte Skrifter af

Luther og Chemnitz maa rettest henregnes til

den konfessionelle Polemik. Snarere kunde
man ttenkc paa et Skrift som Abelards Sic et

non, hvor Kirkefa?drenes Udsagn stilles over
for hinauden, for at vrekke Laeserens dialekt-

lske Skarpsindighcd og segge ham til at sege
Sandheden. Abilards Formaal med dette Skrift

var dog ingenlunde historisk, men kun kritisk.

Derimod kan man sige, at det dogmehist.
Problem dukkede op 1 det 16. og 17. Aarh.s
Kampe mellem Romerk. og Protestanterne.

Allerede i Math. Flacius's >magdeburgske Cen-
turies har hver Centurie sit Afsnit om dog-
mata og hareses; og ogsaa i den samme Forf.s

testes veritatis er der dogmehist. Tillob. Disse
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bleve enduu sterkere i 17. Aarh. 1644—50
udgav den rom.-kat. Teolog Dionysius Petau,

>Jesuiternes 0rn<, 5 Foliobind de theologicis

dogmaiibus, i hvilke det store Stof er Mart
ordnet og behandlet med en ntesten protest.

Uvilje over for Skolastiken. Forf. vil fare

Dogmet tilbage til dets gamle Skonhed og
Renhed for at gendrive det nye (Protestant-

ismen) ved det gamle. Paa alle Punkter vil

ban vise, at Protestanternes Ltere er ny og
dcrfor falsk, og han dvteler med saerlig Por-

kterligbed ved Oldkirken, i hvilken de fleste

Dogmer bleve fastslaaede. Det er altsaa heller

ikke en hist., men vssentlig en polem. Interessse,

der leder D. Petau; den vaagnende hist. Sans
giver sig dog til Kende paa flere Punkter, t.

E. i Erkendelsen af, at Treenighedsdogmet ikke

var fastslaaet far i Niktea, hvorfor Petau ind-

rammer, at nogie af de aeldre, forovrigt saa

herlige, Kirkefsedre, ikke havde en helt ulastelig

Opfattelse af dette Dogme. Ogsaa i den skotske
Protestant, John Forbes's Instruetiones historico-

theologicce (1645) om Kristi Lseres Historie fra

Apostlenes Dage til 17. Aarh., et Modstykke til

D. Petau's la?rde Vserk, er den polem. lnteresse

overvejende. Forbes vil farst og fremmest,
som Polemik mod Bellarmino, vise Protestant-

ismens Overensstemmeise med de gl. Fsdre.
I Joh. Gerhards Loci og hos Quenstedt og

andre af de luth. Dogmatikere i 17. Aarh.
vil man flnde et betydeligt dogmehist. Stof

indsamlet, Spirer til D.s saakaldte >specielie

Del<. Men en egentlig D. finder man heller

ikke der.

I 18. Aarh. kan man trseffe store dogmehist.
Elementer i Mosheims kirkehist. Skrifter og i C.

W. F. Walchs bindstsrke Vserk om Kcetterierne

og Kirkespaltningen. Ernesti og Lessing have
ogsaa paa forskl. Vis banet Vej for D., og i Semler
og Planck have vi virkelige Dogmehistorikere,
skent disse to Teologer ikke have skrevet egentl.

D. Semler er isser betydningsfuld. Far hans
Tid havde man betragtet Dogmet som det
faste, men han sagte i Dogmernes Hist, at

paavise en uendelig Rsekke af Forandringer,

der efter hans Mening skyldtes Vilkaarlighed,

som Historien jo efter hans Opfattelse i det
hele var et viikaarligt Spil af Subjektiviteten.

Hans skarpe Kritik satte Forskningen i Be-
vtegeise og aeggede til dybere gaaende og mere
omfattcnde dogmehist. Undersegelser.

1796 skrev da Prof. Samuel Gottlieb Lange
i Jena den ferste egentlige D. Dette ferste

Forsog, der bar Titlen >Ausfuhrl. Gesch. der
Dogmen oder der Glaubenslehre der cbr. K.<,

naaede kun til Irenseos. Aaret efter begyndte
W. Munscher i Marburg Udgivelsen af sin

laerde Materialsamling, >Handb. der chr. Dog-
mengesch.< (I—HI, 1797—1809), der ferte D.
til Gregor d. st. Alierede 1771 havde Balle

hos os skrevet en Af hdl. : De methodo histories

dogmatiim theologicorum scribendo, og 1801—

4

udgav Fr. Miinter en jHaandb. i den aeldste

D.«, der i 2 Bind behandlede den seldste

D. for Kikaea-Konciliet; den blev oversat paa
Tysk af J. P. G. Ewers, Ad. Hamacks Bedste-
fader. MQnters lserde Arbejde var. ligesom
Munschers, kun en Stofsamling. Farst i den
hegelske Filos.s Skole lserte Teologerne at gore
de ophobede larde Masser til Genstand for en

tegte videnskabelig Behandling. 1840—41 gar
D. F. Strauss i sin Dogmatik store dogmehist
Oversigter, der skulde vise de enkelte Dogmen
Tilblivelse og Oplesning. Af starre Betydn.
var F. C. Baurs lille >Lehrb. der Dogmengesch.<
(1847), der efter Forf.s Dad blev efterfulgt »f

3 Bd. (4 Dele), indeholdende Forela-sninger

over D. D. bliver her betragtet som en Del

af Kirkehist., men som en saare betydningsfuld

Del, fordi Dogmet er Kirkehist.s vigtigste I ndhold.
Hos Baur Sndes en, med rigelig Brug af det

hegelske Skema for den logiske Udvikling,

gennemfert spekulativ Bearbejdelse af Stoffet,

der overalt strsber at forstaa Totaliteten og
Udviklingen uden at blive haengende i Enkelt-

hedcrne. Forf.s Maal er >at efterttenke den
evige Aands evige Tanker<, at se »Begrebets
Selvbevaegelsec, den kr. Ides Selvudfoldelse og
den hist Udviklings logiske Nedvendighed.
Baurs Betragtn. af D. er, som hans Betragtn.

af K.s Hist, i hej Grad optimistisk; ban er

behersket af en fast Tro paa Fornuften i Hi-
storien og paa en sikker Overbevisn. om, at

Udviklingen tilsidst vil havne i den absolute
Religions Id£. Stoffet er delt i en aim. og en
speciel Del, der underordner de enkelte Dogmer
under visse loci. Han forer Fremstillingen ned
til den nyeste Tid; thi farst da har Udvik-
lingen efter hans Mening naaet sin Fuldendelse
i den absolute Filosofl.

Samtidig var der imidlertid fra andre Stand-
punkter arbejdet paa Fremstillingen af den
nye Disciplin. Kliefoth i Rostock skrev 1839
en >Einleitung in die Dogmengesch.c, der saa
Maalet for den dogmehist. Udvikling i den
konfessionelle Dogmatik, ikke i den hegelske
Religionsfilos. Den klassiske Dogmehist. fra

dette Standpunkt er Erlangeren G. Thomasius's
>Die chr. Dogmengesch.< (I—II, 2. Udg. 1886 f.).

En kortere Fremstilling fra omtrent samme
Standpunkt har R. Seeberg nys givet i sin

>Lehrb. der Dogmengesch.c (I—II, Erl. 1895
—1898). Hos Thomasius var der endnu en
Levning af Adskillelsen i en aim. og speciel

Del, for saa vidt som han talte om centrale og
periferiske Dogmer. Men Seeberg forkaster

denne Deling som stridende mod en segte hist.

Behandlingsmaade. Han udtaler sig ogsaa imod
den Maade, paa hvilken den luth. Bekendelse
af Thomasius er gjort til D.s Maal, og haevder,

at denne maa flnde sin Afslutn. ved de sidste

Dogmer, der ere fastslaaede af de forskl.

Kirkesamfund, med Bestemmelserne paa det

2. Koncilium i Niktea (787) og paa Vatikaner-
Konciliet (1870), med Konkordieformlen og
Dordrechter-Synodens Afgarelser. I Modstrid
med den her givne Begnensn. er der af M. A.

Landerers Efterladenskaber udgivet en >Neueste
Dogmengesch.c (1881), der gaar fra Semler til

de med Forf. samtidige Teologer. — Den efter

Prof. Gisle Johnsons Dad, paa Grundlag af hans
Forelsesninger, udgivne norske D. (Kra. 1897),

har ogsaa et afgjort konfessionelt Praeg.

En tredje, hist.-krit , tildels evolutionistisk,

Skole af Dogmehistorikere ved Siden af den
spekulative og den konfessionelle har ligeledes

haft fremragende Reprxsentanter. A. Ritscbl

drog i en Afhdl. om den aeldre D.s Metode
(1871; optrykt i hans >Ges. Aufsatzec 1893,

147 f.), der naermest skulde vaere et Essay
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1 Anledn. af F. Nitzsch's laerde >Grundriss

der chr. Dogmengesch.c (I, 1870), stserkt til-

felts mod den uheldige Deling af D. i en aim. og
en speciel Del, og nan har udtalt Tanker, der
have vist sig i hej Grad befrugtende for den
folgende dogmehlst. Forskning, navnlig for A.

Harnacks i flere Henseender epokegerende
>Lehrb. der Dogmengesch.< (I—III, 1886 f.; 3.

Udg. 1894 f. ; jvfr. ogsaa samme Forf.s mindre
>Dogmengesch.< 3. Oplag 1898). Medens Baur
ofte fortabte slg i Abstraktioner, bar Harnack
et skarpt Blik for Dogmets Forbindelse med
Livet, og han har afgjort brudt med Baurs og
Tilbinger-Kritikens vilkaarlige Konstruktion af

den aeldste Kirkehistorie, der allerede havde
fundet sin Gendrivelse i anden Udgave af

Ritschls >Entstehung der altkath. K.« (1857).

Med videre Udforel.ie af Tanker, der delvis

vare komne frem i den ortodokse Dorpater
M. von Engelhardts ypperlige Monografl om
>Das Christentham Justins des Mftrtyrers<

(1878) — ikke uden Indsigelse fra konfessionel

Side (jvfr. A. Stfihlin, Justin der Mfirtyrer und
sein nenester Beurtneiler, 1880) — opfatter

Harnack den gl. K.s D. som et Udtryk for

Krdm.s successive Hellenisering som Troslaere:

• Dogmct er i dets Konception og i dets Ud-
vikling et Vaerk af den helleniske Aand paa
Evangeliets Jordbundc. Evangeliet er efter

Harnacks Opfattelse ikke de hi. Kendsgerninger,

der ere sammenfattede i den kr. Tro; for ham
ere Hovedpunkterne i Kristi Laere >de hvilende

Elementer< o: Bjergpraedikenen. I skarp Mod-
ssetn. til Baur er Harnack Pessimist over for

den dogmehist. Udvikling. Han mener, at det

er en Illusion, naar man vii hasvde, at Dogmet
svarer til Evangeliet, og det er efter hans Op-
fattelse D.s Opgave at befri K. fra >den dogmat.
Krdm<. Efter hans Fremstilling er den dogme-
hist. Udvikling leben ud i en tredobbelt Ud-
gang: luth. Krdm, Romanisme (Tridentinum
og Vaticanum) og Socinianisme. — Ved Siden

af Harnack maa isasr naevnes E. Hatch, der
1888 i sine Hibberl-Lectures (The Influence of
Greek Ideas and Usages upon the Christian

Church) segte at eftervise de gr. Ideers Ind-

flydelse paa den aeldste Krdm. Beslaegtede Paa-

stande, omend paa en vaesentlig anden Baggrund,
ere fremsatte af R. Sohra, der i sin lille

> Kirkehistorie < (norsk Overs. 1892) betragter

det 2. og 3. Aarh.s kr. Teol. som den sidste

store Frembringelse af den helleniske Aand.
Sohm bar endvidere anvendt Harnacks Teorier

paa Kirkeretten, idet han har segt at vise, at

det skyldes en fremmed, uensartet Paavirk-

ning, naar de asldste Tiders fromme Eutusi-

aster bleve til en Higskirke, der fik en Kirkeret.

>Kirkerettens Vsesen staar i Modsigelse med
K.s Vsesen «. Skent paa adskilltge, ikke uvsesent-

lige Punkter enig med Harnack har F. Loofs

(>Leitfaden zum Studium der chr. Dogmen-
gesch.s 3. Opl. 1893) indtaget en sserlig Stil-

ling og ikke uden Held ad indirekte Vej efter-

vist det mere bltendende end holdbare i ad-

skill ige af Harnacks Paastande. Paa Eng. har
Prof. G. P. Fisher ved det amerik. Yale-Uni-
versitet udgivet en Hisl. of Chr. Doctrine (2.

Udg., Edinb. 1895). Og samtidig med, at D.

som sammenfattende Disciplin har fundet
mange Dyrkere, er der fremkommet en stor

Msngde dogmehist. Monografier, tildels af
meget betydeligt Omfang og hej Vaerdi; om
disse henvises til den ved de enkelte Dogmer
og de enkelte Teologer anforte Literatur. —
Indenfor Romerk. har D. kun fundet forholdsvis

faa Dyrkere. J. Schwane har skrevet en ud-
ferlig >Dogmengesch.< (I—111, 1862 f.), og J. Bach
»Die Dogmengesch. des kath. Mittelalters vom
christol. Standpunkt« (I—II, 1873 f.> Foruden
disse systemat. Fremstillinger er der imidiertid

i den nyeste Tid, ogsaa fra rom.-kat. Side, frem-
kommet fi. laerde dogmehist. Monografier (om
D.s Opgave og Omfang se A. Sabatier, De la

vie intimes des dogmes et de leur puissance
devolution, Paris 1890 ; G. KrOger, Was helsst

und zu welchem Ende studiert man Dogmen-
gesch., Freib. 1895). Fr. N.
Dok, Fort ved Jeriko, bygget af Ptolemaeos

(1 Mak. 9, 50 og 16, 15) var i Middelalderen
i Tempelherrernes Hsender. Endnu erindrer

en Kilde dersteds, Ain Duk, om Navnet.
Doketisme er Betegn. for den Opfattelse,

der kun vil tillsgge Jesus Kristus et Skin-
legeme, men intet virkeligt og sandt Menneske-
legeme. Allerede Apostlen Johannes ksempede
(1 Joh. 4, 2) mod dem, der neegtede, at Kristus
>var koramen i Kad«, og den doketiske Vrang-
laere fandt senere et Fristed hos mange af de
saakaldte Gnostikere. Se Art. Gnosticisme.

Doksologi (Lovprisning) kaldes de Slutnings-

ord paa Banner, der prise den treenige Gud
eller en enkelt af de tre hellige Personer i

Treenigheden. Saadanne Lovprisninger fore-

komme allerede i N. T. (t. E. Rom. 11, 36;
Gal. 1, 5; Ef. 3, 21; Rom. 16, 27; Hebr. 13,21;
Joh. Aab. 5, 13). Til Fadervor blev der tidlig

fojet en D., dannet efter 1 Kran. 29, 11. Se
Art. Fadervor og Gloria.

Dolci, Carlo, fiorentinsk Maler, f. 25. Maj
1616 i Firenze, voksede op under fattige For-
hold, allerede som ung henvist til fromme
Andagtsevelser af Moderen. Hans ejendomme-
iige, men ikke omfattende kunstneriske Talent
blev tidlig modent efter Studier i Vignalis og
Rosellis Atelier. D. vandt isrer Samtidens Be-

undring ved sine fint udpenslede, ofte gentagne
smaa Andagtsbilleder. Os forekomme de hejst

sentimentale, sedladne i Koloriten, slikkede i

Udforelsen. D. mangier i Virkeligheden ogsaa
Evne til at skildre de sandt ophojede Sjeelstil-

stande og N. T.s store Personligheder med over-

bevisende Kraft; hans hellige Kvinder dremme
i smaegtende Vemodighed, hensynke i bled-

agtigt Foleri eller bodfaerdig Jammer, medens
de samtidig stille deres forflnede Skenhed,
sarte Teint, blasndende hvide Hsender og skonne
Haar til Skue. Samtiden og Eftertiden priste

imidiertid hans Vsrker hojt, og, kunsthlstorisk

set, forages deres Vaerd ikke lidt. Helt bort-

vendt fra al Pralen med store Effektnumre og
fra det da almindelige overfladiske Hurtigmaleri,

fordybede den selvsttendige Kunstner sig ikke

blot i en gennemfort teknisk Udfarelse, men
praegede ogsaa sine Billeder sjaalcligt af sin
Religiositet, der vel staar N. T.s sedle Simpei-

hed fjernt, men helt aandede i det Llv,

hans Tids Fromhed hovedsagelig bctoges

af, den jesuitiske Devotion. D. dede i sin

Fedeby i dyb Tungsindighed 17. Jan. 1686.

Af bans starre Arbejder kan mserkes: den hi.

42*
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Csecilie, Salome med Doberens Hoved, Kristus

indvier Bred og Vin (Dresden); bodfserdig

Magdalene, Ecce home (MQnchen); Andreas
for sin Henrettelse, angrende Peter (Firenze);

Madonna med Barnet (London); til England
har en Raekke af hans bedste Billeder fundet

Vej, og i Tyskland have Gengivelser af den
felsomme Malers Vserker fundet rig Udbred-
else. /. O. A.

Dolcino var en af de saakaldte >Apostel-

brodre< eller >ApostoIikere< (S. 126). Han var

en Prastesan fra Novara, der 1291 havde
sluttet sig til denne Orden. Han sendte 3

Sendebreve til alle Kr., i hvilke han gjorde

sig til af haje Aabenbaringer og, tildels ud fra

Johannes's Aabenbaring, varslede, hvad der

skolde times Pave Bonifatius VIII, alle Klerik-

ere og Mnnke, naar Peter af Aragoniens Sen,

Frederik af Sicilien, tog Kejsernavn. Kun de
2 af disse Sendebreve (fra 1300 og 1303) ker.de

vi noget til. D. lod sine Modstandere forstaa,

at han havde 4000 Tilhsengere til sin Raadig-

hed, og i fl. Aar gjorde han i Egnen mellem
Novara og Vercelli djserv Modstand mod de
Korsha;re, der bleve sendte ud imod ham.
Sksertorsdag 1307 lykkedes det endelig Biskop-

pen af Vercelli at faa D., hans >aandelige«

Saster Margrete og o. 150 af Sekten i sin Void,

og 1. Juni 1307 dede D. og Margrete efter

mange Pinsler paa Baalet i Vercelli.

Dom, Forkortelse af det lat. dominus (Herre),

er efter Benedicts Kegel Titel for Abbeden.
Domenichino, se Zampieri, Domenico.
Domherre, se Kapitel.

Domingo (Dominicus), beremt Ordensstifter,

f. i Calaruega i Stiftet Osma i Gammel-Ka-
stilien 1170, skal have tilhert den adelige Sliegt

Guzman. Efter at have studeret 10 Aar ved

Skolen i Palencia i Leon traadte han, 25 Aar
gl., ind i Domkapitlet i Osma, der kort i For-

vejen var blevet omdannet til et Samfund af

regelbundne Kanniker af Augustins Orden.
Som Underprior for Kapitlet fulgte han med
Biskop Diego af Osma til Hugo af Lusignan,

Greve af la Marche 1 Syd-Frankrig (saaledes

forstaas maaske rettest Helgenkronikens Ud-
tryk: ad Marchiat, der ofte er blevet opfattet

som Betegn. for Danmark) for at skaffe Prins

Ferdinand af Kastilien en Brud. Senere rejste

han med Diego til Rom og derfra atter til

Syd-Frankrig for at omvende de mange Ktettere

der. D.s Gaver i den Retning skulle straks

have lagt sig for Dagen, og da Albigenserne
vandt Tilhiengere ved at indrette Opdragelses-
anstalter for fattige Piger af adelig Byrd, be-

sluttede han at oprettc en saadan i Prouille

(o. 1206). Der traadte han i najere Forhold
til Simon af Montfort og hans Sla-gt, og hans
Ry steg hurtig; man fortalte, at han ikke alene

ved Ordets Magt omvendte mange Ktettere,

men ogsaa, at han havde helbredt syge og op-
vakt dede. 1214 gav en rig Borger i Toulouse
ham et stateligt Hus, i hvilket han og nogle

af hans Venner tog Bolig for at fere et kloster-

ligt Liv; Biskop Fulco af Toulouse gav det
lille Samfund Boger og '/< a? Tienderne til

Byens Sognekirker, og Simon af Montfort
sktenkede ham og Prouille fl. Jordegodser. Da
Fulco rejste til det store Lateranmede (1215),

tog han D. med for at indhente Innocentius Ill's

Godkendelse af det Vasrk, der var begyndt i

Prouille. Om Dannelsen af en ny Orden kunde
der, ifelge Lateranmedets Bestemmelser (se

Innocents III), ikke vaere Tale; men Inno-
cents III tog Prouille under sin Beskyttelse og
opfordrede D. til at lade sit Broderskab vtelge

en af de teldre Munkeregeler, som Broder-
skabet herefter kunde felge. Efter Hjem-
komsten forelagde D. sine Bredre Sagen, og
de vare straks enige med ham om at vslge Prte-

monstratenser-Regelen, saa at Samfundet blev
en Preste-Orden (ordo clericorum). Legenden
fortteller, at Paven dremte, at Laterankirkcn
var ved at styrte sammen, men at en Maud,
i hvem han genkendte D., satte sine Skuldre
mod den hsldende Mur. Det samme fortaelle

de fransiskanske Legender om Frans fra Assisi,

og de fransiskanske og dominikanske Kunstnere
have kappedes om at forherlige denne Dram.

1216—17 var D. atter i Rom, og 22. Dec.
1216 udstedte Innocents Ill's Efterfelger, Houo-
rius III, de Buller. der hejtideligt stadfiestede

den nye Orden. Paa Marias Himmelfartsdag
1217 sendte D. derpaa sine Bredre ud >til hele
Verden<, og, ntest sit Ftedreland, Spanien, gjorde
han med sikker Haand Paris, Bologna og Rom
til Knudepunkter for deres Virksomhed. 1218
var D. selv i Spanien, hvor han i Madrid
indrettede et Konvent for Nonner og i SevlUa
et for Munke. 1219 vendte han tilbage til

Rom, hvor han i Klostret S. Sisto samlede
nogle rom. Nonner til et klosterligt Sam lag,

der var dannet efter Prouilles Forbillede. Hans
Munke tog Bolig i S. Sabina paa Aventiner-
bjerget, hvor man endnu viser D.s Celle, et

Orangetrse, han skal have plantot, og en sort

Sten, som Djtevelen skal have kastet efter ham
for at forstyrre ham i hans fromme Betragt-
ninger. Legenden forta:ller, at han skal have
holdt Bibelkesninger over de paulinske Breve
og Matthseos-Evang. for Pavens og Kardinalernes
Tjenere, hvis Ryggeslashed havde vakt hans
Bedrevelse, og at ban til Len derfor skal vaere

bleven Pavens Hofteolog (mag. sacri palatii).

1220 holdt han og hans Munke det Carate

Kapitel i Bologna (Afon. ord. frat. prtrd.,

Rom 1898, III, 1 f.), paa hvilket de lovede at

give Afkald paa deres Ejendom i Toulouse og
andensteds, saa at Ordenen blev en Tigger-

orden. Efter en Rejse i Nord-Italien vendte
D. over Bologna tilbage til Rom, og 1221 holdt
han det andet Kapitel i Bologna. Efter dettes

Slutning gjorde han en ny Rejse til Nord-
Italien, men fra den vendte han dedssyg til-

bage til Bologna, og der dede han 6. Aug.
1221, >rigere paa Undergerninger end paa Aar«.
I sit Testamente formanede han sine Munke
til at laegge Vind paa Kaerligbed, Ydmyghed
og frivillig Fattigdom. 1234 gav Gregor IX,

der som Kardinal havde overvasret hans Jorde-
fserd. ham Plads paa Helgenlisten, og Niccold
Pisanos Disciple have smykket hans Marmor-
sarkofag, der staar i S. Domenico 1 Bologna,

med skanne Basrelieffer, som forherlige hans
Liv og hans Undere. En anden velkendt
kunstnerisk Fremstilling af Knudepunkterne i

hans Legende Andes paa Predellen til Fra
Angelicos Maleri af Madonnas Kroning i Louvre.
D.s Munke have 1896 begyndt Udgivelsen af

Monnmenta ordinis fratrum prirdicalorum, der
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Domingo — Dominikaner-Ordenen. 661

skal indeholde Kilder til D.s og Ordenens
Hist. Fr. N.
Dominica (underforstaaet dies) er det lat.

Ord for Hen-ens Dag, Sondagen (Joh. Aab. 1,

10). I kirkl. Skrivebrug betegnes denne for

Kortheds Skyld ved DD eller D. D., saa at

t. E. D. D. I. p. T. vil sige: ferste Sondag
efter Trinitatis.

Dominica in albis, >Hvide-Sondag«, kaldes
Sendag efter Paaske. Navnet stammer fra, at

de dobte i den gl. K. paa den Dag for sidste

Gang bar de hvide Daabsklseder. Denne Son-
dag er hos os og fl. amlre Steder i Kristen-

heden Konfirmationsdag.
Dominicnm er de lat. Kirkefaedres Betegn.

for Nadveren.
Dominicus. 1) D. den pansrede Qoricatus)

var en ital. Eneboer, der forst boede i Luceoli
i Umbrien, men senere sluttede sig til den
meget yngre Peter Damiani i Fonte Avellana
(S. 591). Sit Tilnavn skal han have faaet af

det Jaern-Panser, han bar paa sin negne Krop.
Han dode 14. Okt. 1060. Straks efter sin Dad
blev han seret som Helgen, og 14. Okt. blev
hans Helgendag. — 2) D., Stifter af Domini-
kaner-Ordenen, se Domingo. — 3) D. fra San
Geminiano, f. i den lille By S. G. i Nserh. af
Firenze, blev 1407 Generalvikar hos Biskoppen
af Modena og var 1409 med paa Konciliet i

Pisa. Senere blev han Prof, i Kirkeret i Bo-
logna og tilsidst uditorc detta rota i Bom. Han
har skrevet fl. beromte kirkeretlige Afhand-
linger. — 4) D. fra Flandern (d. o. 1500)
traadte i Italien ind i Dominikaner-Ordenen.
Han var en Tidlang Larer i Filos. og Teol. 1

Bologna og vandt navnlig stort By ved sin

Dispntation med den gr. Aristoteliker, Joh.
Argyropulos. Han var Thomist og har efter-

ladt sig fl. Kommentarer til Aristoteles. —
5) D. Rnzzola (a Jem Maria), f. i Aragonien
16. Maj 1559, traadte ind i de reformerede
Karraeliters Orden og blev tidlig beromt for

sine hyppige Henrykkelser (Ekstaser). 1608
blev han Prior for Karraeliter-KIostret ved S.

Maria della Scala i Bom, 1617—20 var han sin

Ordens General, 1620 gik han til Munchen og
ledsagede Hertug Maximilian af Baiern paaToget
til Bdhmen ; de rom. Kat. gav hans Forbonner
iEren for Sejren paa det hvide Bjerg ved Prag.

1621 var han atter i Bom, hvor han tog virk-

som Del i Propagandaens Oprettelse; 1629 blev

han sendt til Wien i Anledn. af Arvestriden i

Mantova, og der dode han 16. Febr. 1630 i Hof-
burg. Han har skrevet fl. asketiske Skrifter.

Dominikaner-Ordenen, stiftet af Spanieren
Domingo (se d. Art.), blev stadfiestet af Pave
Honorius III ved 2 Buller, udstedte 22. Dec.

1216. Den ene betegnede den nye Ordens
Medlemmer som >vordende Forkfempere for

Troen og det sande Verdens-Lys< ; den anden
bestemte, at den skulde vsere >en Kannike-Orden
efter Augustins Begel<. Det nye Samfund fulgte

i alt vaesentligt Prsemonstratenser-Begelen, men
det flk tidlig en mere universe! Opgave. Medens
de regelbundne Kanniker og Praemonstraten-
serne altid havde deres bestemte Virksomheds-
omraader, betragtede D. snart hele Verden som
deres Sogn. Som Folge heraf blev det nodven-
digt at lose Klosterbaandet for dera; fast Op-
hold paa it Sted og apostolsk Mission kunne

ikke forliges. Da Formaalet for disse » Priedike-

brodret dels var Ordets Forkyndelse, dels Gen-
drivelse af Kaetterne, blev det nodvendigt at

lsegge Vind paa Studierne. Haandarbejde blev
derfor ikke Pligt for D.; de skulde dele deres
Tid mellem Studier, Bon og Praediken (studium
cum religione). Tide-Sangen i Koret skulde
were saa kort, at Studierne ikke led derved,

og selv i Fasterne kunde der ske jEndringer
paa Grund af Praedikebredrenes sserlige Ar-
bejde.

Den ferste Optegnelse af Domingos Begel
stammer fra 1228 (se Archiv f. Lit u. Kgesch.

des Mittelalters I), men allerede forinden havde
de i denne Begel optagne Bestemmelser i alt

vaesentligt vaeret Lov for Brodrene. I Begynd-
elsen bar D. og hans Venner de augustinske

Korherrers hvide Uldskjorte og deres sorte

Uldkappe; senere flk de, efter et Syn, tlllige

et Skapuler af hvid Uld. 1220, paa det ferste

Kapitel i Bologna, blev Ordenen en Tigger-

Orden, idet Domingo flk Brodrene til >at give

Slip paa og foragte alt jordisk Gods og lsegge

Vind paa Fattigdom*. For Fremtiden skulde

de leve helt af Almisser og ikke have noget

med paa deres Bejser. Fattigdomsloftet blev

dog aldrig gjort saa rigoristisk gseldende blandt
D. som blandt Fransiskanerne. I Spidsen for

et D.-Kloster skulde der staa en Prior, og i et

saadant skulde der altid vsere nogle >Lseg-

brodre< (conversi illiterati), som skulde tage sig

af Husvaesenet, for at de lserde Bradre (fratres

literati) kunde faa bedre Tid til Studierne.

Domingo havde egentlig onsket, at disse laege

Bradre helt skulde styre Husenes Anliggender,

men det kunde han ikke stette igennem, fordl

man andensteds havde set sorgelige Folger af

en saadan Ordning.
Ved Siden af de mandlige D. var der ogsaa

kvindelige D. ; det ferste Kloster for disse

blev indrettet i Bom (se Art Domingo). I

Spidsen for D.-Nonneklostrene stod der en
Priorinde, som skulde vsere over 30 Aar gl. 1

dem blev Fattigdommen endnu mindre strengt

gennemfert end i Munkeklostrene, og Omsorgen
for Nonnerne blev snart saabrydsom, atOrdenens
Ledere onskede at blive fri for denne Byrde.
Man plejer ogsaa at tillaegge Domingo Stiftelsen

af en Tertiarie-Orden, de saakaldte »Brodre
og Sestre af St. Domingos Bode. Vi vide

imidlertid kun, at der 1209, rimeligvis under
Paavirkning af Domingo, i Toulouse dannede
sig et Ltegbrodersamfund af Msend og Kvinder,

der var kendeligt paa en hvid Kjortel og en
sort Kappe. Medlemmerne af denne Laegmands-
forening, der vare gifte, paatog sig efter Evne
at vaerge K. og dens Tro mod Kaetterne. Denne
Militia Jem Christi udbredte sig siden til Italien,

isaer til de af Kaetterne smittede Egne, og der
flk de Navnet >de glade Brodre<. Nogle Steder

gik disse >glade Brodrec, under Paavirkn. af

det 13. Aarh.s mange Bodsbroderskaber, over

til at gore Kampen med Bodens Svoerd mod
de indvortes Fjender til deres vigtigste Op-
gave, og 1286 here vi om dominik. Bodsbrodre
og Bodssostre, der kunne betegnes som D.s

Tertiariere. En af de maerkeligste af disse var

Helgeninden Caterina fra Siena (d. 1380). —
Paa Kapitlet i Bologna 1221, kort for sin

Dod, kunde Domingo samle Ombud fra 60
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Praxllkebradre-Huse i 8 Provinser (Spanien,

Provence, Frankrig, England, Tyskland, Ungarn,
Lombardiet og Romagna). Selv stod han til

sin Dad som General (magister generalis) I

Spldsen for sin Orden, med stor Magt over

alle dens Medlemmer, og denne Magt gik siden

i Arv til bans Efterfelgere i Generalatet. Under
Generalen stod der Provins-Priorer, og under
disse atter Priorerne for de enkelte Huse.

Som ovenfor omtalt havde Domingo navnlig

erhvervet faste Stettepunkter for sin Orden i

Paris, hvor St. Jakobs Has blev deres Tilhold,

1 Bologna og i Rom. Paa Kapitlet i Paris 1228
blev der til de 8 ovenfor neevnte Provinser
fajct 4 nye: Polen, Dacien, Grtekenland og det

hi. Land. Paa Kapitlet i Bologna 1221 havde
en dansk Mand, Broder Salomon fra Aarhus,
vseret til Stede, og da Forhandlingeme vare

til Ende, blev han sendt til Danmark med
Breve til Valdemar Sejr fra Domingo og Hono-
rius III. Stormen forslog imidlertid Broder
Salomon til Trondhjem, men derfra kom han
til Danmark, og hans Arbejde her lykkedes
saa godt, at Lund allerede 1222 flk et D.-

Kloster. I den falgende Tid fik mange dske
Kebstaeder (Helsingborg, Aahus og Halmstad
i iErkestiftet; Helsingor, Holbaek, Vordingborg,

Nffistved og Skelskar i Roskilde Stift; desuden
Odense, Viborg, Aarhus, Horsens, Vejle, Ribe,

Haderslev, Slesvig, Flensborg, Husum og Ten-
der; Nonneklostre fandtes i Roskilde og paa
Gaune, begge indviede til St. Agnete) Prre-

dikebrodre-Huse, og de dske >Sortebrodre<

spillede ofte en stor Rolle i Kampen mellem
K. og Kongemagten. I Norge blev der,

i Domkirkernes umiddelbare Nserhed, og
derfor vist paa Biskoppernes eller Domkapit-
lernes Tilskyndelse, indrettet D.-klostre, de
ferste i Nidaros, Bergen og Oslo, et senere i

Hamar. I Norge kaldte man dem >Predikarar<,

efter Unionen ogsaa >Sortebrodre« eller »Svarte-

brodrec. I Sverig sagte D. at slaa sig ned
o. samtidig med deres Nedsettelse 1 Lund.
Da Provst Gaufred af Sigtuna vendte hjem fra

Rom med Palliet til iErkeblskop Olof Basa-

tomer, blev han fulgt af Simon fra Sverig og
Nikolaj fra Lund, der begge havde ladet sig

optage i Domingos Orden. Men af os ukendte
Aarsager vilde /Erkebiskop Olof ikke flnde sig

i, at de 2 Munke slog sig ned i Sigtuna. En
kort Tid gik de da til Sko, hvor Folkungen
Knut Lange gav dem Plads; men derfra drog
de til deres Brodre i Lund, og Sko blev da et

Hjemsted for Cistercienserne. Allerede 1237
var der dog atter i Sigtuna et D.-Kloster, og
Priorcn der blev en Slags Provinsial for Or-

denens Huse 1 Sverig. Senere fik Skeninge
(se d. Art.), Visby, Skara, det gl. Lodose og
Vesteras ligeledes D., og de dske og sv. D.

forplantede 1246, ifolge Bestemmelsen paa et

Provinsialmade i Ribe, deres Orden til Est-
land, hvor der i Reval grundlagdes et D.-

Kloster. 1268 kom de til Strengnas; i Kalmar
blev der, som i Skeninge, i Tidens Lob bygget
Klostre baade for mandl. og kvindelige D.

1336 fik de fast Fod i Stockholm; o. 1400 kom
de til Selvesborg. Ogsaa Finland herte til

Provinsen Dacia. Allerede 1252 kom D. der-

til, og 1 Slutn. af 13. Aarh. havde de et eget

Hns i Abo. Planen om at anbegge et Nonne-

kloster afOrdenen i Resoblevasndret, ogiSteden

anlagdes Birgittiner-Klostret i Nadendal. Men

Wiborg fik et Munkekloster, hvis Spor vl konne

forfelge til 1427. Til England kom Ordenen

1221, beskyttet af jErkebiskop Langton. Den

fik sit forste Has 1 Oxford, det nsste i Lon-

don, og derpaa bredte den sig over hele Landet.

1536 havde den ikke ferre end 58 Hose i Eng-

land. Ref.s Sejr var dog her, som i hele Nor-

den, skebnesvanger ogsaa for denne Orden. —
Efter Domingos Dad blev Sachseren Jordanus

paa det 3. Kapitel i Paris (1222) valgt til Or-

denens Generalmagister. Han var Idelig paa

Rejser i Italien, Frankrig, England og Tysk-

land og omkom ved et Skibbrud paa Tilbage-

rejsen fra Pahestina (Febr. 1237). Han bier

efterfulgt af den beromte spanske Kaoonist

Ramdn fra Peflafort (om hans iEndring al

Regelen, se Archiv f. Lit O. Kgesch. des

Mittelalters V). Da denne 1240 havde ned-

lagt Generalatet, blev ferst en Nord-Tysker,

derpaa en Franskmand, Ordenens General (til

1264). Allerede af Honorius III havde D. faael

Tilladelse til at holde Messer alle Vegne, pu

flyttelige Altre; Gregor IX gav dem forst Lot

til at pnedike, here Skriftemaal og meddeli

Absolution overalt, senere ogsaa Ret til a

fterdes 1 et Land, der var under Interdikt

Disse store Rettigheder vakte Forargelse ho

mange Biskopper, som i D.s og Fransiskanerne

Privilegier saa Begynd. til K.s Oplasn.

ogsaa for Retten til at rejse deres Lrerestole

Videnskabens Brsendpunkter maatte D. (a

Fransiskanerne) kaerape. I Paris kom det t

et Sammensted mellem D. og Universitete

men trods alle Modsigelser hsvdede D. den
Stilling; der havde de i Vincentius fra Beat

vais, Ludvig IX's Ven, et Bjerg af Lasrddon

og i Albert den store og Thomas fra Aqvin

fik de 2 Lxrere, hvis Ry gik over bele den k

Verden. Efter 1248 blev det paabudt, at hv<

dominik. Ordensprovins skulde have et (tudia

generate, og ved disse Stadier studeredes di

baade Sprog (Gr., Hebr. og Arab.), Filos., Teo

og Kirkeret. Oprindelig blev Peter Lombarde
Sentential der, som andensteds, lagt til Grut

for den teol. Undervisning, men efter at Thorn;

1286 var bleven anerkendt som doctor ordin

blev hans Summa Ordenens teol. Lterebog (Qu

tif et Echard, Scriptores ord. praed., Paris 17191

D. vare ved deres hele Uddannelse selvskrev

til at faa Inkvisitionen (se d. Art.) i Head
og som Domini canes (Vorherres Hunde) ha
de sat mange Krcefter ind paa at opspo
Karttere. I det 14. Aarh. fandt Mystiken (

d. Art.) isaer et Hjemsted hos dem, og Mei
som Eckehart, Tauler og Suso vare D. D
mingos Orden har ogsaa haft veltalende Foil

pnedikanter som Vincenzo Ferrer, iGrkebisk
Antonino af Firenze. Savonarola, Alain de
Roche og Gabriel Barletta, og i nyeste 1
Lacordaire og Monsabre' ; og ogsaa paa Missioi

marken kappedes D. med Fransiskanerne.
Mejiko virkede D.-Biskoppen las Casas (d. 15l

for Indianernes Omvendelse og mod Spanien
Grusomhed og Troleshed over for de indfed
og i Kina traadte D. energisk op mod Je;

iternes lakse Missionspraksis. Paa Kunsteos O
raade vare de ikke mindre virksomme. I

smaa ital. Byer byggede de beskedne Kirker n
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4t Skib og Trasloft ; i de store opferte de pragt-

fulde Gudshuse med fl. Skibe, Hvcelvinger og
skenne Facader. Maria Novella i Firenze staar

som et af de ypperste Mindesmterker om D.s

Sans for den kirkl. Bygningskunst. Paa D.s

Malerkunst mserker man, at denne Orden var

Dogmets Ridder. De have ingen Sans for

Legendernes Poesl, men deres Kunst barer
Pneg af den Lserddom og strenge Kirkelighed,

der var deres iEre, og Lseren trseder mere og
mere i Steden for Legeuden i deres Kunst,

som Thomas i Steden for Domingo. Fra An-
gelicos (S. 88) englerene Billeder ere i deres

Enfoldighed let forstaaelige, men Freskerne i

det spanske Kapel ved Maria Novella, i Pisas

Campo Santo og i Maria sopra Minerva i Rom
kunne ikke forstaas uden Kendskab til D.s

Dogmatik (V. Marchese, Memorie dei piu in-

signi pittori, scultori e architetti Domenicani,
4 ed. I— II, Bologna 1878 f.; H. Hettner, Die
Kunst der D. im 14. und 15. Jahrh., i hans:
Ital. Studien, Brschweig 1879, 97 f.). —
Ved Ref.s Frembrud blev der stillet D. en

ny Opgave ; som Kaetteriets Bektempere tilfaldt

det for en stor Del dem at fore Kampen mod
det nye, og deres Hofteolog i Rom, Silvester

Mazzolini, aabncde Felttoget mod Luther. Han
blev efterfulgt af Cajetan (S. 444), Jakob von
Hoogstrate, Joh. Dietenberger og mange andre.

Paa Trienter-Konciliet spillede de, ved Siden

af Jesuiterne, en ret betydelig Rolle, og Kon-
ciliets Katekisme (Cat. Romanus) fik en domini-
kansk Farve. Da havde de i Melchor Cano
(S. 469), Dominicus og Petrus de Soto frem-

ragende Teologer; i Bartholomteus fra Medina,
der 1572 indforte Probabilismen i Teol., fik de
en beremt Etiker. Ref. i England og de
nordiske Lande, Ophsevelsen af Klostrene i

0sterrig, Revolutionen i Frankrig og Sakulari-

sationerne i Tyskland have tilintetgjort de

fleste Klostre i disse Lande. Men 1895 var der

dog endnu o. 300 D.-Klostre med o. 3000 Munke.
De 39 af disse fandtes i 0sterrig-Ungarn, Resten

i Tyskland, Luxemburg, Holland, Schweiz,

Frankrig (hvor Lacordaire genindforte dem
1840), England, Irland, Tyrkiet, Nord-Amerika,
Mejiko, Syd-Amerika, Afrika, Asien og navnlig

i Spanien og Italien. Den nuvaerende (1899)

Generalmagister, Andreas Fruhwirth, er en
Tysker; han har sin Bolig ved Maria sopra

Minerva. Vor Tids D. have ikke glemt Lasenet:

studium cum religione. I Klostret S. Stefano

i Jerusalem er der indrettet en bibelsk Skole,

der er et Arnested for assyr. og arab. Studier.

Ved det pavelige Arkiv arbejder den laerde H.

S. Denifle. Som Udgiver og Fortolker af

Thomas's Skrifter har Kard. T. M. Zigliara (d.

1893) indlagt sig Fortjeneste; i Tyskeren A.

M. Weiss og Franskmanden Didou har Ordenen
betydelige Apologeter; iVincenzo Marchese bar
den haft en flittig Kunsthistoriker. Og Mis-

sionen bliver heller ikke glemt. I Kina, Anam,
Mesopotamien, Tonkin, paa Filippinerne og
Trefoldigheds-0erne virke nu dominik. Mis-

sionerer, og gennem deres Tertiariere eve D.

en indre Mission i fl. Lande (Heimbucher, Die

Orden und Kongreg. I, 540 f.). Fr. N.

Dominis, Marcantonio de, af Shegten Pla-

centia, blev fadt paa 0en Arbe ved Dalmatiens

Kyst 1560. 1579 lod han sig optage i Jesuiter-

Ordenen og var en Tidlang en fejret Lnrer i

Matematik og Filosofl i Padova. 1596 traadte

han ud af Loyolas Orden, og paa Kejser Ru-
dolf II's Anbefaling blev han 1600 Biskop af
Segni, 1 602 iErkebiskop af Spalatro ogsom saadan
Dalmatiens og Kroatiens Primas. 1611 skrev han
et Skrift om Regnbuen, der vakte stor Opsigt.

I de falgende Aar kom han i Forb. med forskl.

Anglikanere og stod i Brevskifte med Paolo
Sarpi. Derved mistede han Roms Tillid; og
da han ikke troede sig sikker i Italien, rejste

han (1616) til England og sluttede sig til den
anglik. K. I England udgav han Paolo Sarpis

Trienter-Konciliets Historie og indledede dette

Vserk med en Fortale, der indeholdt heftige

Angreb paa Rom. Hans Skrift: De republica

ecclesiaslica (1618), der blev sat paa Index,

endnu far det var udkommet, bekaempede
Pavens Primat og Calibatsbudet. 1621 forbad
et nyt Index-Dekret Lresning af >alle hans andre
Skrifter*. Aaret efter angrede D. imidlertid

Brudet med Pavedemmet og rejste hemmeligt
til Rom, hvor han afsvor sine Kictterier. Alle-

rede 1623 blev der dog paany indledet en
Proces imod ham, og han blev kastet i Frengscl.

Da han var dad i dette (1624), blev hans Lig
staebt rundt 1 Roms Gader og derpaa bra-ndt

af Boddclen, og hans Aske blev kastet i Tiberen.

Dominus ac redemptor noster (Vor Herre
og Frelscr) er Navnet paa det beramte Breve
af 21. Juli 1773, ved hvilket Pave Clemens XIV
(S. 513) optuevede Jesuiter-Ordenen. Det blev

1873 af >det nederl. evang. Selskab til Be-
fordring af Sandh. og Gudfrygtigh. bl. de rom.
Kat.< oversat paa forskl. Sprog, ogsaa Dsk. og
Sv. At dette Aktstykke maa betegnes som et

Breve, ikke som en Bulle, er paavist af Duhr,
Jesuiten-Fabeln (Freib. 1892) 330 f. Om de
nrermere Omstsndigheder ved dets Udstedelse

se Fr. Nielsen, Paved, i det 19. Hdaar (Kbhvn
1895) I, 87 f.

Dominus vobiscnm (Herren va?re med eder!)

er i fl. Liturgier et byppig gentaget, seld-

gammelt Velsignelsesanske fra Praest til Menig-
hed; denne svarer derpaa: Et cum spiritu luo

(Og med din Aand!). Ordene D. v. stamme
fra Rut 2, 4 og Dom. 6, 12; Svaret er dan-
net efter 2 Tim. 4, 22; Gal. 6, 18; Fil. 4, 23.

Domitian (Titus Flavius D.), San afVespasian

og Flavia Domitilla, f. i Rom 24. Okt. 51, op-

voksede uden ordentlig Ledelse. Da Faderen
blev Kejser, holdt han D. borte fra Stats-

styrelsen, om han end nogle Gange gjorde ham
til Konsul af Navn. Efter Vespasians Dad
gjorde D. forgreves Forsog paa at fortrsenge

Titus, og Oldtiden mistenkte ham for at va;re

Broderens Morder. 81 besteg han Tronen, og
hans ferste Regeringsaar vare gode, men snart

bragte Finansnod ham til at gaa frem med Void
mod ansete Mamd. Hans Mistaenksomhed og
Skinsyge traadte stserkere og stserkere frem
overfor fortjente Romere, og da hans Hertog
mod Rigets Fjender ikke bragte ham Laurbsr,
udvikledes yderligere alle hans Karakters slette

Sider. Efter 93 var hans Regering en Ksede

af Vilkaarligheder og Grusomheder, der gik ud
over de bedste Msend. saaledes den udvalgte

Tronfelger, hans Fsetter Flavius Clemens,
som rom. Historieskriverc anklagede for >for-

agtelig Lediggang< og >Ateisme<, hvilket mulig-
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vis er Udtryk for, at hail var Kr. ; det troede i al

Fald Evseb og den senere Kirke; ja nogle have
villet gore F. Clemens til £t med den romerske
Klemens (se d. Art.). Naar K. har talt om
Kr.forfelgelse fra D.s Side, er det sikkert urig-

tigt, om end enkelte Martyrier kunne have
fundet Sted. De Maend, >der levede et jadisk
Live og vare Genstand for Void, fordi de
vaegrcde sig ved at betale >Tempelskatten<,
vare formentlig Kr. Om D. fortajlles ogsaa, at

han lod Slsgtninge af Herrens Broder Judas
bringe til Rom, men da han herte, at det
davidiske Kongedemme, de tragtede efter, var
aandeligt, og saa deres Fattigdom, lod han dem
gaa med Foragt. Legenden beretter endelig,

at D. lod Apostlen Johannes kaste i glodende

Olje i Rom og derefter forviste ham til Patmos.
D. blev myrdet 18. Sept. 96. /. O. A.

Domitilla-Katakomben (Nerei et Achittei) ved
Via Ardeatina og Via della Sctte Chiese, i timr-

heden af Kirken S. Callisto, er en af de reldste og
mterkeligste rom. Katakomber. Oen sldste Del
(fra 1. Aarh.), hvis Anlseg sikkert staar i Forbind.
med kr. Medlemmer af det flaviske Kejserhus,

havde en bred Forhal og var indrettet til at

gemme Sarkofager. Den maleriske Udsmyk-
ning viser Genier i pompejansk Stil, Psyker
og Erotcr, men ogsaa Fremstillinger af den
gode Hyrde, Daniel osv. Et enkelt Cubiculum
skal efter nogles Mening veere en Efterligning

af Kristi Grav. O. 400 byggedes en Kile 3-skibet

Basilika (S. Petronilla) ind i D.K., for at

skaffe lettere Adgang for Msngden til den hi.

Nereus's og Achilleus's Grave ; dens Tag ragede
frit op over Jorden. Den blev udgravet af

G. B. de Rossi 1875; formentlig er den bleven
odelagt 897 ved Jordskeelv. — Domitilla Fla-
v i a, efter hvem Katakomben harNavn, var Kejser

Domitians Niece, gift med sin Fsetter Konsulen
Flavius Clemens, som Kejseren lod drsebe (se

Art. Domitian). Hun blev 96 forvist med sine

2 kr. Evnuker, Achilleus og Nereus, efter en
Overlevering til 0en Pandataria, efter en anden
til Pontia, begge Steder vistes senere de Celler,

hvori disse >Bekendere< havde levet. «Nereus-
og Achilleus-Akterne< gor D. til Konsulens
jomfruelige Sester, hvorfor der undertiden tales

om to D. Hendes Ledsagere skulle saa senere
vsere blevne halshuggede i Terracina og begravne
ved den ardeatinske Vej. J. O. A.

Domkandidatstiftet i Berlin stammer fra et

Domkandidat-Alumnat, der blev oprettet 29. Juni
1714 til midlertidigt Hjemsted for nogle protest,

teol. Kandidater, som senere skulde sendes til

protest. Universiteter i Udlandet. Midlerne
til denne Kandidat-Stiftelse udredes dels af
Statskassen, dels af Joachimsthaler-Gymnasiets
Kasse. Kandidaterne skulle forfatte Uerde Af-

handlinger og tage Del i Berlins prakt. Kirkeliv.

Flere af dem faa ogsaa Stipendier til Ophold
ved fremmede Universiteter eller til Studiet
at andre Landes relig. Forh. 1854 er Stiftelscn

bleven omdannct af Friedrich Wilhelm IV,

og 1859 flk den sit eget Hus i Oranienburger-
strasse. En af Berlins Generalsuperintendenter
er dens Efor. En Inspektor, som i Reglen er
lie. Iheol., har 2 Adjunkter ved sin Side, og
disse fare det daglige Tilsyn med Alumnernes
Arbejde; en 0konom sorger for deres Forplej-
ning. Dagen begynder og slutter med Fajlles-

andagter. I det smukke Kapel, der herer til

Stiftelsen, prsdike Kandidaterne hver Fredag.
og om Vinteren holdes der ogsaa ngentlige
Bibellsesninger. Kandidaterne indeves desuden
i den prakt. Teol.s forskl. Grene og i Kirkeret.
For Ojeblikket er der 17 Pladser i denne
Stiftelse. Hver Kandidat har frit Ophold og
375 Reichsmark aarlig, og til Rejsestipendier
uddeles der hvert Aar 2250 Reichsmark. Et af
Stipendierne bruges nu til at ssette en Kandidat
i Stand til 8 Uger at opholde sig i v. Bodel-
schwings Anstalter i Bielefeld (S. 346). 3 af

Stiftelsens Medlemmer blive ordinerede for at

tjene som Hjaelpeprrester ved Domkirken og
Garnisonskirken.

Domkapitel, se Kapitel.

Domkirke bruges ofte i Norden som teknisk
Betegnelse for Bispedommernes Hovedkirke.
Ordets forste Stavelse (lat. domus, nemlig
episcopi; jfr. Tysk: der Dom [gl.tysk Thumb].
Ital. : il dttomo) antyder Kirkens oprindeligt
sasrlige Forhold til Bispens Hus, og da dette,

paa Grand af Pnesternes tidligere Fsllesliv i

Bispegaarden, kaldtes monasterium (se Art
Kapitel), har D., isrer i det sydl. Tyskland.
ogsaa faaet Navnet >Munster<. I Praksis gik
de nsvnte Betegnelser dog tillige over paa
andre store Kirker, iscer Kollegiatstifternes.

Kirker (»Miinster< bruges ogsaa specielt om
de gamle, rigsumiddelbare kvindelige Abbe-
diers Kirker). — Den rom.-kat. D. har sine s«?r-

Iige Privilcgier, der giver den en enestaaende
Stilling i Stiftet; den er Stedet for Udferelsen
af Bispens Pontinkalhandlinger og sa?rlige

Embedsgudstjenester samt for Forrettelsen af
Domkapitlets Funktioner. I D. Andes Bispens
cathedra (S. 488; i Frankrig og England er
derfor den aim. Betegn. for D. Katedral;
d6me, af gr. ifvo/ut, Tag, kaldes derimod kun
de Kirker, der ere udstyrede med Kuppel); her
indvies den hi. Olie, og fra D. udgaa de store,

oftentlige Processioner. Siden Innocents Ill's

Dage er D.s Hacdersnavn >Moderkirke< (eccletia

matrix), uanset, om vedkommende D. virkelig

er det; og til Oprettelsen af en D. kneves
Pavens Billigelse, da Bispestoles Stiftelse er

forbeholdt Paven. Retslig ligestillet, men af
hejere Rang, er iErkesasders Hovedkirke (eccl.

metropolitana), men ssrlige Privilegier og den
hajeste iEre nyde de 5 Patriarkalkirker i Rom

:

S. Giovanni in Laterano, betragtet som stcrlig

Patriarkalkirke for Paven ; S. Pietro in Vaticano
for Patriarken af Konstantinopel; S. Paolo
fuori le mnra for P. af Alexandria; Sta. Maria
Maggiore for P. af Antiokia; S. Lorenzo fuori

le mnra for P. af Jerusalem ; de tilkendegive

saaledes, at Rom reprasenterer K.s Enhed. men
da de 4 Patriarkater faktisk ikke kenger
eksistere som >ortodokse«, betragtes de alle

5 som srerlig pavelige Kirker, hvori K.s Primas
foretager visse Funktioner ved det Alter, der
er ham alene forbeholdt; selv en Kardinal
kan ikke uden speciel Tilladelse lsese Messe
ved det. Til de 4 fsrste er Jubileumsafiaden
knyttet. Kun undtagelsesvis har Paven med-
delt Kirken S. Francesco i Assisi Ha^ersnavn
af basilica patriarchalis. Disse 5 kaldes ogsaa
basilica majores til Adskillelse fra den sarligc

Klasse af nye privilegerede Kirker (basilica?

minores), som den ultramontane Politik i vort
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Aarhundrede har skabt for at befseste Baandet
mellemvigtigereProvinskirkerogRom. JErestegn
for disse, der nyde Forret for alle Kirker, und-
tagen egentlige Katedraler, er Retten til : cono-
pteum (padiglione, sinnichio), en vseldig Skterm,
prydet ined de pavelige Farver, der bteres ved
Processioner; til tintinnabulum, en Klokke, der
bseres foran Skermen, og, hvis Kirken har
Kapitel, til at dettes Prsester btere cappa magna.— D. ere ofte arkitektoniske Mestervasrker (se

Art. kirkelig Bygningskunst, S. 426, og under
de enkelte Bynavne), og da Indtegterne, ister

tidligere, fled rigeligt gcnnem storartede Gaver
og Kollekter, ved Tiender eller sserlige Bygge-
fond (se Art. fabrica ecclesice), fremvise de fleste D.

Minder om forskellige Aarhundreders Byggeiver,
ssrlige Stil, sserlige kirkelige Formaal og ejen-

dommelige Pragtsyge.

Medens D. i England ogsaa efter Ref. be-
varede ikke faa af de gamle Rettigheder og Ind-
tsegter, mistede de i de Lande, hvor Ref. havde
sejret, deres Ssrstilling. Den luth. Kirkeafdeling
har dog med Navnet ogsaa i Beglen forbeboldt
Stiftskirkerne en iEresplads som Stedet, hvor
de sterlige bispelige Funktioner udeves. I Dan-
mark har Betegnelsen D. ikke blot holdt sig

om de gamle D., der vedbleve at vcre Stifternes

Hovedkirker, men den gjengse Tale har kon-
servativt fastholdt Ordet om Roskilde D., hvor
Landemoderne endnu holdes, og hvis forste

Prsest kaldes >Domprovst< ; de nye Stiftskirker

for Aalborg- og Laaland-Falster-Stift have der-

imod ikke faaet dette Navn. Som Ref. skaanede
de gamle Domkapitlcr, bevarede den ogsaa sser-

lige Gudstjenester i D. og, selv efter at disse

og hine bortfaldt, D.s sjerlige Indtegter. I

Norge bevaredes ogsaa D.s sserlige Stilling til-

ligemed Kapitlerne (indtil 1667), men deres
nedarvede ^Bresstilling er nu, som i Danmark,
af liden prakt. Betydning. I Sverig, hvor alle,

selv de nye Stiftskirker, kaldes D., inddrog
Staten deres gamle Indtsgter, saa at man 1571
maatte skaffe D. nye Indtegter ved den saakaldte

>Domkyrkotunna< (siden 1869 giver Staten
D. kontant Erstatning for denne inddragne
Afgift). /. O. A.
Dommedag, et af den hi. Skrifts Navne for

Verdens yderste Dag (Mt. 10, 15; 11, 22; 12,

36; 2 Pet. 2, 9; 3, 7; 1 Joh. 4, 17). Den
kaldes ogsaa Herrens Dag, Jesu Kristi Dag,
hin Dag o. lign. Som disse Navne antyde, er

det den Dag, da Kristus aabenbares for at

holde Dom over levende og dode (Ap. G. 17,

31; 10, 42; Rom. 2, 5. 16; 2 Kor. 5, 10). Han
har selv skildret den i Mt. 25, 31 f. ; 7, 22 f.;

16, 27; Joh. 5, 28 f., ligeledes i Lignelserne om
de betroede Talenter, om Hasten og om Voddet
(Mt. 25, 19 f; 13, 39 f. 47—50).

Ligesom al Dom er overgivet Kristus af Gud
(Joh. 5, 22), saaledes sker der allerede ved hans
Komme i Kodet og hans Evangeliums Gang
gennem Verden en forelebig og fortlebende

Dom, idet den guddommelige Sandheds og
Ksrligheds Aabenbarelse i ham fremtvinger
en Afgerelse hos Mennesker for eller imod
Kristus med tilsvarende Virkninger, mere eller

mindre paaviselige, baade i det Indre og i

Historien, baade i den enkeltes og i Folkenes
Liv (Joh. 3, 19; Lk. 2, 34 f.; Joh. 9, 39; Mt.

13, 12 f.; Lk. 19, 43 f.). Denne sigtende og op-

dragende Dom gennem Tiderne finder sin Af-

slutning med uigenkaldelig, evig Gyldighed ved
Kristi Aabenbarelse paa hin Dag. Dommen
fieldes da efter Menneskenes Gerninger og
Ord (2 Kor. 5, 10; Rom. 2, 6f.; Joh. Aab.

20, 12; 1 Kor. 3, 13; Mt. 12, 36 f.) som Vid-

nesbyrd om Hjerternes Beskaffenhed, idet Tros-

forholdet til Kristus er det afgerende (se Art.

Retfierdiggerelse). Den dobbeltsidige Afgerelse

lyder paa Salighed eller Fortabelse, Indlemmelse
i eller Udelukkelse fra det fuldendte Samfund
med Gud og Kristus som den retfterdige Gen-
nemferelse af Personlighedens selwalgte, aande-
lige Livsretning.

Gennemferelsens og Fuldendelsens Betyd-
ning har D. ikke alene for de menneskelige
Personligheder, men ogsaa for Kristi Gerning
eller Frelservserket som Helhed og for Skabel-

sesvserket. Den betegner Indtnedelsen af Guds
Riges Fuldendelse i omfattende Betydning.

Dertil herer Tilintetgerelsen af Doden i Op-
vsekkelsen af alle de dode, Tilintetgerelsen af
Djaevelens og alle fjendtlige Magters Herre-

demme, Oprettelsen af Herlighedsriget med
Naturens Forklarelse, svarende til de forlostes

Opstandelseslegemer i uforkrwnkelig Skikkelse,

og endelig Rigets Overgivelse til Faderen, for

at Gud kan blive alt 1 alle (1 Kor. 15, 24—28.
42 f. ; Fil. 3, 20 f. ; 2 Pet. 3, 13). Derfor er Kristi

Aabenbarelse paa D. ogsaa ledsaget af Ver-
densbranden som den fysiske Omsmeltnings-
proces, hvorigennem hele Universet naar den
fuldkomne Virkeliggarelse i Uforkrrenkelighed

af Guds oprindelige Skabertanke (2 Pet. 3, 10;

Mt. 24, 29; Rom. 8, 18—21).

Tidspunktet for D.s Indtraeden herer til de
skjulte Ting. Den kommer som en Tyv om
Natten (1 Thes. 5, 2), og enhver Tidsbereg-

ning er her naegtet Mennesket, endog Englene,

ligesom Kristus selv i hans Keds Dage (Mk.

13, 32). Alle Forseg paa at udregne Tiden for

Dagens Komme maa derfor betragtes som
Svjermeri. De forudgaaende Tegn, som bebude
den (Mt. 24), have den Betydning at skulle

holde Forventningen vaagen (Mt. 25, 13), hvor-

for de ogsaa med sterre eller mindre
Styrke vise sig til de forskellige Tider i K.s

Historie som Vidnesbyrd om, at Dagen eller

Hen-en baner sig Vej gennem Tiderne. Tegn-
cnes fyldige Tilstedevierelse under den inten-

sive Kamp mellem Guds Bige og Verden i

Apostlenes Dage forklarer Datidens Forventnlng

af Kristi Genkomst i nsrmeste Fremtid (se

Art. Genkomst). Som dennes uomgcengelige

Betingelse har han selv angivet Evangeliets

Forkyndelse for alle Jordens Folkeslag (Mt.

24, 14), ligesom ogsaa Opfyldelsen af Profe-

tierne om Israels Omvendelse maa indtnede,

forinden Enden kommer (se navnlig Rom. 11,

11—32).
Ved disse Profetier aabnes der Udsigt til en

sidste Blomstringstid for Kirken paa Jorden.

En saadan bebudes ogsaa af Joh. Aab. i Synet,

Kap. 20, 1—6, med det tusindaarige Rige og
den forste Opstandelse (se Art. Tusindaarsriget>

Men Kristusfjendskabet og Verdensmodsset-

ningen overfor Guds Rige med hele den satan-

iske Forferelses Magt skal derefter bryde frem,

for at ogsaa det onde kan naa sit Hejdepunkt
og fuldt aabenbare sit Vsesen i en sidste Kraft-
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udfoldelse, forinden Verdenslobet afxluttes, og
da farst kan D. oprinde (Job. Aab. 20 ,7 f. ; sml. 2

Thess. 2, 3—12; Joh. Aab. Kap. 13). A. S. P.

Dommedags-Billeder. Skont Tanken om D.s

Naerhed spillede en overmaade fremtrtedende
Rolle i den teldste kr. Prediken, gik der dog
lang Tid, inden Forkyndelsens og Skriftens

Indbold blev gengivet i Billedets Form. Dom-
men over den enkelte Sjael, der lremstilles i

-den bedenske Kunst (/Egyptcns Dodcboger;
Frerastillinger hos Graekere og Etruskere), me-
der os derimod allerede i Katakombebilleder,
som ikke alene symbolsk antyde det Paradis,

der venter de troende (Blomster, Palmer, Fugle,

Gaestebud osv.), men ogsaa fremstille den dode
for Dommeren, der rekker ham Livets Krone
eller Sejrskransen (jfr. Guldglas fra 3.—4. Aarh.

;

Mosaiker fra 4.—7. Aarh. f. E. i S. Pudenziana,
Rom, S. Vitale, Ravenna). Symbolsk antydes
endvidere Tanken om Dommeren, sikkert med
bevidst Hensyn til den endelige Dom, ved Eti-
masien, Tronen, udstyret med Kristi Em-
blemer (Monogram, Krans, Evangeliebog, Kors),

som staar rede for den kommende (Ps. 89, 15
i LXX : itoifiaaia too fyovov aov jfr. Ps. 9, 8),

saaledes paa Sarkofager og skaarne Stene;
denne Fremstilling vandt isa:r Indgang i den
bysantinske Kunst (Mosaiker og Miniaturer).

En egtl. Fremstilling af D.s Adskillelse sker
ferst paa Grundlag af Mt. 25, 32 f. (romersk
Sarkofag fra 3. Aarh. ; jfr. Mosaik i S. Apolli-

nare nuovo, Ravenna) og Mt. 25, 1 f. (CSme-
terium Cyriacae). Af hoj Interesse er en Terra-
kotta i Barbcrini-Bibl. (5.—6. Aarh.), hvor Kri-

stus som en rom. Konsul troner med htevet

Haand mellem de bisiddende Apostle, medens
en Skare Mennesker samler sig foran Skranken

;

kun en Svebe ved Herrens Side minder om Em-
nets Alvor. Det er saaledes til D.s Haab (Mt.

24, 32; Joh. Aab. 19, 7), man holder sig; dens
forfserdende Side, der dog staerkt var fremme
i den apostolske Forkyndelse (Ap. G. 17, 31),

traenges helt tilbage.

Desto stserkere traadte den frem i Middel-
alderens Kunst Jo nsermere man kommer Aar
1000, desto storre Rolle spiller Tanken om D.

i K. Fra o. 600 havde Literaturen skabt et

fastere Billede af D. af de spredte Triek i G.

og N. T., hvortil kom nejere Udmalinger i

efterapostolske Skrifter (Didakd, Peters Apo-
kalypse) og i kirkl. Hymner og Praedikener,

som nod saerlig Anseelse (saal. isaer Afrem
Syrer). I Kunsten synes ferst Miniatorerne
at have gengivet dette Billede. Til dets Enkelt-
heder horer isser: Menneskesennens Komme i

Skyerne, af hans Mund udgaar et Svaerd (Joh.

Aab. 1, 16) og et Ris (Jes. 11, 4) eller senere
en Lilje, Maria og Joh. Deber staa hos ham,
og Apostlene trone ved hans Side, fra hans
Stede udgaar en Ildstraale (Dan. 7, 10), hans
Saarmaerker ses atter, og hans Lidelses Kors
viser sig; Engle lade Basuner lyde, Himlen
ruller sig sammen som en Bog (Jes. 34, 4;

Joh. Aab. 6, 14), Gravene oplade sig, ja selv

Havets Udyr og Jordens Vildt give fra sig,

hvad de forfeerede (Joh. Aab. 20, 12); levende
og dode samle sig for Dommeren, deres Ger-
ning staar i Livets Bog, eller de vejes af jErke-
englen Mikael paa Vaegten ; derefter skille Engle
<lem, de udvalgte fores til Paradis, de fordemte

stodes ned i Helvedes lid. Af gr. illustrede

Haandskrifter indeholder f. E. Kosmas's Topo-
grafi (Kopi efter Original fra 6. Aarh.) og nogle
Psalmehaandskrifter (Vatikanet, 11. Aarh.; Ber-
lin, 12.—13. Aarh.) de vaesentlige Traek af dette

Billede; ogsaa i Vesten, hvor de germanske
Forf. og Digtere vare stsrkt betagne af D. og
skildre dens Raedsel med dramatisk Kraft, gik

det igen, dog er der betydelige Afvigelser, og
Miniatorerne gaa stadig frem med ikke ringe
Frihed.

I den monumentale Kunst kom D.-Tankerne
isaer til at indvirke paa de pragtfulde Billeder
af Kristus i Himlens Herlighed (rex gloria),

der daekkede Apsis, Triumfbuen eller Vest-
facaden (se S. 512). Denne Fremstilling, som
vaesentlig byggede paa Trosbekendelsens : »op-
faren til Himmels, siddende ved Gud-Faders,
den almaegtiges, hejre Haand <, havde fra gl.

Tid ved Traek, laante fra Joh. Aab., udvidet
sig til ogsaa at omfatte Symbolets >hvorfra
han kommer igen for at damme levende og
dede<. Mere og mere forvandles Kristus til

den strenge Dommer, der troner paa Regn-
buen eller omgives af den mandelforraede
Glorie (Mandorla), fra hvilken undertiden Ild-

stromme udgaa, Basunengle trade til, de dedes
Opstandelse fremstilles, stadig nye Raekker af
Billeder sarnie sig om Centralbilledet de ne-

derste Zoner gengive Dommens Adskillelse og
Fuldbyrdelse med Indgangen i Paradiset, bvor
Lasaros hviler 1 Abrahams Skod, og Nedstyrt-
ningen til Helvede, hvis uhyggelige Herskcr
piner den rige. Forfattere (Beda, Joh. fra Da-
maskos) omtale saadanne D.-Billeder; de teldste

nu bevarede, storre Fremstilliuger ere Billeder
fra 11. Aarh. i St. Georg zu Oberzell auf der
Reichenau, i Burgfelden i Wurttemberg, i S. An-
gelo in Formis; fra 12. Aarh. den udforlige

Mosaik i Domkirken i Torcello, Billederne i

Katedralen i Murano, i Klostret Vatopedi paa
Athos; fra 13. Aarh. i Klostret Donna Regina
i Napoli, i S. Maria i Toscanella, i Baptisteriet

i Firenze. — Fra 12. Aarh.s forstc Halvdel naa
Skulpturerne over de store fr. Kirkers Hoved-
indgange stedse storre Omfang, og den tronende
rex glorice gaar ogsaa her over til den fuld-

endte D.-Fremstilling, som kan ses paa Notre-
Dames Hovedportal i Paris (jvfr. Kirker i Mois-
sac, Vezelay, S. Gilles, S. Trophtme i Aries,

Autun, Amiens, Bourges, Reims, Cbartres,

Rouen). Ogsaa paa tyske Kirker Andes slige

D.-Portaler (Wetzlar, Bamberg, St. Loreuz i

NQmberg, Freiburg, Ulm, Augsburg osv.).

I 14. Aarh. frembragte Italien nogle af de
mest storslaaede D.-Fremstillinger. Niccolft di

Pisano og hans Elever lagde i deres Skulpturer
til Praedikestolene i Pisa, Siena, Pistoia og til

Domkirken i Orvietos Facade isaer Eftertrykket

paa den psykologiske Skildring af de opstandne.
Ogsaa i Malerierne stiger det dramatiske Liv
og den psykologiske Indtraengen i Emnet
(Giottos beromte Freske i Padova ; Camposanto-
Billedet i Pisa, der overgaar enhver af de tid-

ligere Skildringer og viser Dantes Indflydelse

paa de derhen herende Forestillinger ; Orcag-
nas Fresker i Sta. Maria Novella, Firenze).

Blandt den senere Kunsts talrige Fremstil-

linger haevde Fra Angelicos Skildringer af de
saliges Glaede i Paradiset og Fra Bartolom-
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mcos beremte, i sin Simpelhed storslaaede

Freske (nu i Sta. Maria nuova i Firenze) deres
scerlige Plads. Renaessancens kraftfulde Frem-
stillingsevne gav sig det mest storslaaede og
gribende Udtryk i Signorellis (se d. Art.) meeg-
tige Kompositioner i Orvieto (1499), der med
dristig Selvstaendighed skildrer Hovedbegiven-
bederne ved Genkomsten (Antikristens Pradiken
og Fald, de dedes Opstandelse, de fordemtes Straf

og de saliges Indgang til Paradisets Glsede). SIgno-

rellis Fresker ere Forlebere for den msegtige

Skildring af D., som Michelangelo fuldferte 1541

paa Altervseggen i det sixtinske Kapel i Vatikanet.

Hvor langt end Mesterens titaniske Kraft fjerner

sig fra K.s Overleveringer, er hans Aand dog
her dybt grebet af samrae Alvor, som fra kirkl.

Side klinger gennem Hymnen om dies irce,

dies ilia. Begge disse Kunstnere fremstille,

som i den aeldre Middelalder, de opstandne
nogne; derved bortfalder den pinlige Vsegt,

Malerkunsten ellers havde lagt paa omhyggelig
at skildre de fordemtes Stand og Stilling. Den
oprindelig fribaarne Lighedstanke, der laa bag
dette, var efterhaanden formerket ved Traek, der
ofte rebede smaalig kirkepolitisk Ufordragelig-

hed.

Nord for Alperne naaede Kunsten ikke til

jsevnbyrdige Fremstillinger. Dog Andes og-

saa her paaagtelsesverdige D.s-Billeder (Mun-
steren i Ulm o. 1470). Ogsaa Glasmalerier, Emal-
jer og Guldsmedvcerker fremstiller D. Blandt
de nederlandske Kunstnere have f. E. Rogier
v. der Weyden, Memling og Lucas v. Leiden
mulct beremte D. Albrecht Durer har i sin

Apokalypse, lille Passion og i et selvstrendigt

Tnesnit skildret Herrens Dag. — Ogsaa i

Norden spillede Fremstillingen af D. en Rolle.

Gunildes beremte Kors af Hvalrostand (11.

Aarh., Nationalmuseet i Kbhvn) herer til de
bedste Vserker fra den tidlige Middelalder.

Romanske Billedhuggerarbejder i Danmark
have Tilleb til Fremstillinger af D., og Kalk-

malerierne i Kirkerne (Hagested, Slaglille,

Vserum, Vinderslev, Aasum, Elmelunde, Balle-

rup osv.) forsege det samme (jfr. i Sverig:

Tegelsmora, Risinge, Amneharads Rada og
Wisnumharads Rada). Enkelte bevarede Al-

terskabe og Altertavler (fra Birket, Tjaereby,

Helsinger) fremstille ogsaa D.
Barok- og Roccocotiden mtegtede ikke at

komme paa Hejde med Fortiden. Dog har
Rubens (>store og lille D.<) skabt Forestillinger,

hvis Massevirkning og Fantasi uvilkaarlig betage.

Et vist Ry erhvervede Ehrenstrahls D. i Stor-

kyrkan i Stholm (1696) og Krocks D. i Slots-

kirken, Kbhvn, sig. Til en virkelig storslaaet,

af K.s Aand grebet Fremstilling naaede forst

Nazareneren P. v. Cornelius (Ludwigskirken i

Munchen; Kartoner til Camposanto i Berlin);

ejendommelig er her den Sorg, hvormed han
lader Verdensdommeren udeve sit Hverv (v.

Medem, Das jungste Gericht in den Bildwerken
raittelalterl. Kunst, Frankf. 1875; Jessen, Die
Darstellung des Weltgerichts bis auf Michel-
angelo, Berlin 1883; Voss, Das jungste Gericht,

Leipz. 1884). /. O. A.

Dommere kaldtes de Maend, der i Tiden
mellem Josuas Ded og Kongedemmets Op-
rettelse Tid efter anden opstod 1 Israel og
forte Folket til Sejr over dets Fjender. Navnet

stammer fra den Antagelse, at de efter Be-
frielsen vedblev at styre Folket, saa Uenge de
levede. Dog ligger der ogsaa i Navnet, hvad der
adskilte deres Stilling fra Kongevaerdigheden,
at med deres Ded herte deres Magt op uden
at nedarves paa Efterkommere. D.-Tiden var
baade i polit. og relig. Henseende en Forfalds-

tid. Stammerne skiltes mere og mere ad ; ofte

keempede de indbyrdes. Lovleshed herskede
(Dom. 17—21). Det er da dobbelt mrerkeligt

at se, bvorledes Tanken om det ene Israel, der
tilbeder den ene sande Gud, dog bevaredes
hos de bedste (Debora-Sangen Kap. 5). At
Fjenderne paa alle Kanter nyttede Lejligheden
til at falde over Israel er selvsagt (se Dommer-
nes Bog).

Dommernes Bog bestaar af 3 Hoveddele:
1)1, 1—2, 5 ; heraf giver Kap. 1 en kort Over-
sigt over Stammernes Erobring af Kanaan, idet

det sterlig meddeles, hvilke Byer de ikke for-

maaede at indtage; 2, 1—5 beretter, at Jahvehs
Engel 1 Bokim bebrejder lsraeliterne, at de
ikke have udryddet alle Kanaanaeeroe, og fore-

holder dem Felgerne af deres Ligegyldighed.

2) 2, 6—16, 31 Dommernes Historie. 3) 17—21
to >TiIlcegc, omhandlende Episoder fra Dommer-
tiden, nemlig (17—18) Daniternes Vandringer og
Grnndlaeggelsen af Helligdommen i Dan, samt
(19—21) Skaendselsgerningen i Gibea og Krigen
mod Benjamin. — Det forste Afsnit, hvoraf
fl.Stykker(l, 11—15. 21. 27—29) Andes omtrent
ordret ogsaa i Josuas Bog (Jos. 15, 14— 19. 63;

17, 11—13; 16, 10), omhandler i Virkeligheden
Tiden under Josua, saa at Indledningsordene 1,

1

(>ogdetskete efter Josuas Dod<)ikkekunnehere
med til Kilden, men maa vaere redaktionelle

og kun i Almindelighed betegne Dommerbogens
lndhold som fortsaettende Josuabogens (jfr.

Dom. 2, 6 f., hvor der paany begyndes med
Josuas Ded); Grundlaget for dette forste Kap.
antages nu ulmindelig for at have hert til Pen-
tatevk-Kilden /. — Bogens Hoveddel 2, 6—16,
31 fortseller om de enkelte Dommere saaledes,

at Beretningerue om disse ere indfiajede i en
(devteronomistisk) >Ramme<, der foruden kro-

nologiske Bestemmelser indeholderSynspunktet,
hvorunder Historien ses: naar Israel dyrker
Afguder, giver Jahveh det i en eller anden
Fjendes Haand, som undertrykker det, indtil

Jahveh, naar det omvender sig, opvaekker en
>Dommer «, som frelser det og skaffer det Ro.
I Rammen omtales stadig Israel som Helhed,

medens i de indfojede Enkeltberetninger om
Dommerne disse ere Stammehelte, der kun have
Betydning for en Del af Folket. De Dom-
mere, hvis Bedrifter paa denne Maade ere op-

tagne, ere (de saakaldte store Dommere) Otniel

(der dog belt tilherer Rammen), Ehud, Debora-
Barak, Gideon, Jefta, Samson; paa en noget

anden Maade forholder det sig med de saa-

kaldte smaa Dommere: Samgar, Tola, Jair, Ib-

san, Elon og Abdon, ved hvilke Formlerne
have en fra det almindelige Skema noget af-

vigende Karakter, samt med Abimelek, der op-
retter et kortvarigt Stammekongedemme. At
Rammen er yngre end Beretningerne om de
store Dommere, ses klart; disse — i historisk

Henseende gennemgaaende i hej Grad om end
ikke overalt i lige hej Grad — vsrdifulde
Fortsellinger udgere imidlertid ogsaa selv op-
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rindelig ikke nogen Enhed; navnlig i Beret-

ningea om Gideon foreligger der klart Sammen-
arbejdelse af forskl. Kilder, og det er en Op-
fattelse, som i nyeste Tid finder storre og
sterre Tilslutning, at det sammc er Tilfseldet

ogsaa med fl. eller nassten alle de and re Dom-
mere, idet saa tillige de oprlndelige Bestand-

dele af Fortsellingerne antages at staa 1 user

Forbindelse med Pentatevk-Kilderne J og E.

Dog kan dette Forh. meppe endnn anses for

tilstrekkelig oplyst. Den seldste Bestanddel
af Dommerbogen er utvivlsomt Deboras Sang
(se S. 616). Hvorvidt Beretningerne om de
smaa Dommere ere optagne af den devterono-
mistiske Forf., eller senere indfajede, er otn-

stridt. Hvad de 2 Tillseg angaa, kan det

naeppe miskendes, at det ferste er sammen-
arbejdet af 2 Kilder; det andet foreligger nu
i sen Bearbejdelse af et seldre Grnndlag, der
ligeledes af nogle antages for komponeret. —
Om Dommerbogens Kronologi se Art. Tids-

regning, bibelsk.

Et interessant tekstkritisk Ftenomen er i

nyeste Tid (efter seldre Grand lag) paavist af de
Lagarde (Abb. der Gesellsch. d. Wiss. zu G6t-

tingen 1891) og Moore, nemlig at vi til Dommer-
bogen have Septuaginta i 2 forskl. Overs., en
seldre, repnesenteret bl. a. af Codex A og de
Haandskrifter, hvorpaa de Lagardes Septua-

ginta-Udgave 1883 hviler, og en yngre, repne-
senteret bl. a. af Codex B (Budde, Die Bucher
Richter und Samuel 1890; sammes Kommen-
tar 1897; Moore, A critical and exegetical

Commentary on Judges 1895). /. C. J.

Domnns, Paver, se Donus.
Domprovst, se Kapitel og Provst.

Domskoler kaldtes de Skoler, der i den
tidligere Middelalder bleve oprettede ved Dom-
kirkerne, navnlig for at uddanne vordende
Prsester. Eleverne i disse (tcholare* canonici)

havde i Reglen Praebender, ligesom Kannikerne,
men af og til levede de af deres egne Midler.

I 9. Aarh. blev der ved alle Domkirker tillige

indrettet Skoler for Fattigfolks Bern fra By
og Land, og disse fattige Disciple bleve siden
Landsbypraester. Den Kannik, som forestod

en Domskole, kaldtes i Beg. magister schola-

rum, senere scholaslicus, et Ord, der oprindelig
kun var Betegn. for en lierd Mand eller en
Elev i en herd Skole. Studierne begyndte
med Undervisn. i Lsesning, Skrivning, Sang,
Regning og Latin, og senere gik de videre til

>de 7 frie Kunster<, Trivium og Qvadrivium
(se de Art.). Mange af Middelalderens D. ere

i de forskl. Lande blevne laerde Skoler, ofte

med Bibehoidelse af det gl. Navn >KatedraI-

skoler< (Specht, Gesch. des Unterrichtswesens
in Deutschland, Stuttg. 1885).

Donaldson, James, skotsk Filolog, er fodt

i Aberdeen 26. April 1831. Efter at have
studeret Teol. og Filol. i Skotland og Tyskland
blev han 1852 Lierer i Graesk ved Univer-
sitetet i Edinburgh, 1854 Rektor i Stirling,

1856 Lserer ved den laerde Skole i Edinburgh
og 1866 dennes Rektor. 1881 blev han Prof,

ved Universitetet i Aberdeen og 1886 Principal
for the United College of St. Saloalor and St.

Leonard. Nu er han tillige Vicekansler og
Principal for Universitetet i St. Andrews. Han
har forfattet fl. Skoleboger og et stort Skrift:

Critical Hist, of Chr. Literature and Doctrine

from the Death of the Apostle* to the Nicene

Council (I—HI, London 1864—66). Sammen
med Prof. Alex. Roberts bar han endvidere

udgivet 77ie Ante-Nicene Chr. Library (I—XXIV,
Edinb. 1867—72; optrykt 1884—86 i Amerika).

Donatello (egti. Donato di Niccold di

BettoBardi), en af den florentinske Kunsts
sterste Billedhuggere, staar Side om Side med
Brunelleschi, Alberti, Ghiberti og Masaccio som
en af den tidlige Renaissances maegtigste Fore-

gangsmtend. D. blev f. i Firenze o. 1386 i en
god Borgerfamilie. Hans Liv frembyder ikke

storre Maerkvterdlgheder. Allerede i sin Ung-

dom deltog han sammen med Brunelleschi i

Udgravninger og Studiet af antik Kunst i Rom,
men hans dristige og udpnegede, kunstneriske

Personlighed forholdt sig stadig ligesaa selv-

stsendig til det antike Formsprog som til den
overleverede Behandling af de Emner, der

bleve hans Opgaver. D.s V«erker udmaerke
sig isser ved et indtraengende Studium af Na-
turen, men saaledes at hans Skikkelser be-

stemmes indenfra, ved Fordybelse i deres

individuelt sjselelige Liv. Den menneskelige
Sandhed gaar for D. for den plastiske Harmoni og

Skanhed ; hans naturalistiske. ofte portraetagtige

Karakteristik frembringer derfor ingenlnnde
altid umiddelbart Velbehag (Broncestatuerne af

Johannes Deber og den hsslige Magdalena i

Trae). De seldre og senere Kunstneres barn-

lige Tolken af de bibelske og hellige Skikkel-

sers mystisk-religiese eller guddommelige Hej-

hed viger samtidig helt for en Redegerelse af

den etiske eller rent personlige SjjelskrafL —
D.s ferste Produktion er knyttet til Firenze,

hvor han deltog i den figurlige Udsmyknlng
af Domkirkens Nordportal, den nu nedbrudte
Facade (den msgtige Evangelist Johannes, nu
i Koret, >en Forudanelse om MichelangeloO
og Campanilen (isser Jeremias og David, i'i

zuccone, Skaldepanden) samt af Or San Michele.

Til sidstnsevnte leverede D., foruden en Markus
og Peter, sin beremteSt. Georg (o. 1415, Origi-

nalen nu i Bargello), Idealbilledet af den unge
kr. Helt, keek, vis i sin Sag og fuld af cdel
Renhed. Ved disse, som senere Arbejder, maa
den naje Beregning af Opstillingsstedets ejen-

dommelige Forhold og af det perspektiviske
Hensyn til Betragterens Stade ikke forglemmes,
det forklarer ogsaa ofte visse Mangier i Detaillen.

D.s indgaaende Karakteristik genfindes, for-

bundet med en dramatisk Kompositionsevne.
i hans ReliefTer (Salomes Dans i S. Giovanni
i Pisa). Det var ogsaa D., der, sammen med
Michelozzo, skabte Monstret for de storartede
Rensessance-Gravmseler (1427 Johan XXHI's
Mindesmaerke i Baptisteriet; andre i Monte-
pulciano og S. Angelo i Napoli). Efter en ny
Rejse til Rom (1432) brugte Familien Medici
D. til Udsmykningen af Palazzo Riccardi (David
som Hyrdedreng, den ferste negne Renaessance-
Broncefigur, nu i Bargello; Judit og Holofemes,
nu i Loggia dei Lanzi). Af stor Virkning er
den nsesten overstadige Jubel hos de dansende
PuHi'-Skikkelser, som han smykkede den ene af
Domkirkens Sangertribuner med (nu i Muteo Sta.

M. di fiore; jfr. en Prsedikestol i Prato). Fler*
karakterfulde Portrsetbuster here ogsaa til denne
ferste Periode af hans Produktion. — Fra o.
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1444—54 opholdt D. sig isaer i Padova, om-
given af en Raskke Stebere og Ciselerer, ivrigt

optagen af de mange Relieffer og frie Figurer
til Hojaltret i S. Antonio. Beromtest ere de
4 Tavler med Antonius's Undere, uudtemme-
lige paa selvstsendige Motiver, sora delvis gaa
igen i den norditalienske Malerkunsts Vaerker.

I Padova udfartes ogsaa Monumentet for Kon-
dottieren Gattamelata, den forste betydelige
Rytterstatue siden Oldtidens Dage, fuld af
Kraft og Friskhed. — Slutn. af sit Liv tilbragte

nan i sin Fedeby, hvor ban deltog i Udsrayk-
ningen af det gl. Sakristi ved S. Lorenzo og
til Kirken paabegyndte 2 Praedikestole, hvis

noget overfyldte Relieffer skildre Kristi Lidelse

i heftlg bevsegede Optrin, medens Marmor-
tabernaklet (Bebudelseu) i Sta. Croce, som
mange ssette til bans sidste Tid, viser Kunst-
nerens vidtraskkende Evne til at skildre ganske
raodsatte Sjaelsstemninger. D. dode i Firenze
1466. Hans store Betydning kan delvis maales
ved den Rtekke talentfulde Mtend, der udbyt-
tede de nye Vaerdier, D. havde tilfert Kunsten
(Antonio Pollajuelo; Bertoldo di Giovanni, Mi-
cbelangelos Laerer; Andrea del Verrochio, Leo-

nardos Laerer; Benedetto di Majano osv.). Bio-
grafler af Muntz (Paris 1885); Schmarsow
(Leipz. 1886); Trombetta (Rom 1887); Pastor
(Giessen 1892). /. O. A.

Donati. 1) Alessandro D., ital. Jesuit, f.

1584 i Siena, traadte i Rom ind i Jesuiter-

Ordenen, og dode der 23. April 1640. Han
var Digter og Arkaeolog og blev navnlig be-
kendt ved en udforlig Skildring af det gl. og
det nye Rom (Roma vetuti ac recens, utriusqve

cedificii* ad eruditam cognitionem expositis,

1633, aftrykt i Graevius, Thesaurut antiqv.

Roman. Ill) og en Biografi af Pave Paul V (i

Chaccon, Vita Rom. Pontif., Rom 1630). —
2) Gemma di Manetto D., Dantes Hustru, til-

harte den fiorentinske Adelsslsegt D. Mgte-
skabet blev indgaaet engang mellem 1291 og
1296. Hun overlevede Dante og var rirae-

ligvis 1 Live endnu 1333. Saavidt vi kunne
se, har hun aid rig forladt Firenze og altsaa

ikke delt Landflygtigheden med sin Mand.
Hvorfor hun ikke gjorde dette, vide vi ikke.

Dante naevner hende aldrig i sine Skrifter, og
mange have derfor faestet Lid til Boccaccios
og andres Fortellinger om, at ^Egteskabet var
ulykkeligt, og at Fru Gemma var en Xantippe.
Boccaccio tilstaar imidlertid selv, at han ikke
veVl noget positivt om Dantes Hustru og hans
sgteskabelige Liv. Hvor mange Bern hun
havde, vide vi ikke; vi kende Navnene paa 4:

Pietro, Jacopo, Antonia, Beatrice. Pietro (d.

1364 i Treviso) skrev en lat. Kommentar til

sin Faders Divlna Commedia. Fra ham ned-
stammer den endnu blomstrende ital. Adels-
familie Sarego-Alighieri i Verona.
Donatio Constantini Magni (Constant!ns

Gave). I 5. Aarh. fortalte man i Rom det
Eventyr, at Constantin den store var bleven
helbredet for Spedalskhed og derpaa debt af
Pave Sylvester I. Ved Midten af det 8. Aarh.
blev der spundet videre paa den eventyrlige

Traad, og da hed det sig, at Kejseren, til Tak
for sin Helbredelse og sin Daab, havde sksenket
Paven Rom, Italien og de vesterl. Provinser
(rimeligvis menes: Lombardien, Venetien og

Istrien; rueppe Gallien, Spanien osv.). Herom
handler et i Rom, sandsynligvis kort for 754,
forfattet Aktstykke: Donatio C. SI., der falder

i 2 Dele: en confestio, som indeholder en on-
stsendelig Fortselliug om Constantins Daab, og
den egentligc donatio, der fortteller om den Gave,
Kejseren til Tak gav Paven. Kejseren anerkender i

dette Aktstykke ikke alene Roms Ret til Primatet,

men bestemmer tillige, at alle Verdens andre
Kirker skulle staa under Rom. 1 alle Sager,

vedrerende Tro og Kirkeskikke skal Paven
traeffe Afgorelse, og han skal i verdslig Magt
endog overgaa Kejseren og nyde kejserlig Mre.
Kejseren rsekker ham Diademet, men Paven
vii af Ydmyghed hellere have den hvide Mitra

;

derimod tager han gerne imod, at Kejseren
viser ham Marskalkstjeneste og forer hans
Hest ved Bidslet, og de rom. Kardinaler lade

sig give Rang som Senatorer og faa Ret
til at baere senatoriske -dErcstegu. 778 be-

raabte Pave Hadrian I sig paa D. C. overfor

Karl d. st. for paa det at grunde sin Ret til

de Landstrsekninger, Langobarderne havde fra-

taget ham. Middelalderen troede paa Even-
tyret om Constantins Gave, indtil forst Enea
Silvio, Nikolaj fra Cues, Biskop Pecocke af
Chichester, iErkebiskop Antonino af Firenze,

og fremfor alle Lorenzo Valla, udtalte deres

Tvivl. Da end ikke Kard. Baronio (S. 223)

turde forsvare D. C, blev dette Aktstykkes
iEgthed opgivet ogsaa af rom.-kat. Forfattere.

Det fandt Optagelse 1 de pseudo-isidorske De-
kretaler og er trykt i Hinschius's Udg. af disse

(Leipz. 1863) S. 249.

Donatismen henhorer til de skismatiske
Bevaegelser, som, til Forskel fra Hseresierne
(Afvigelser fra K.s vedtagne Lsereindhold), have
deres Grund i praktisk-kirkl. Livsbrydninger.

Da D. opstod i 4. Aarh., havde den som
Skisma vistnok Forgsengere, af hvilke den ister

stod i naert Slsegtskab til det novatianske,

medens den selv var det ulige betydnings-

fuldeste i Oldk. Den repnesenterer nemlig
intet mindre end Stormlobet mod den con-
stantinske Statsk., tillige opagiteret ved det

naturlige Had mellem >de hvide Romere< og
den morke puniske Befolkning. Thi i Nord-
afrika, navnlig i Carthago, havde den sit Ud-
spring.

Med Strenghed havde Biskoppen der, Men-
surius, og Arkidiakonen, Csecilian, revset den
langtfra altid af ssedelig Grund fremvoksede
Iver for, under en eller anden Form, at opnaa
et Martyrium. En rig, nsesten til Afguderi

relikviedyrkende Spanierinde, Lu cilia, var Cen-
trum i denne Bevsegelse. Efter Mensurius's

Dod 311 blev Caecilian, under den herskende

Frygt for de urolige Svsermere, ved Folkets

Hjaelp skyndsomt valgt til Biskop, rigtignok

imod den kirkelige Orden, som knevede samt-

lige numidiske Biskoppers Ntervaerelse og
Stemmegivning, og derefter, ligeledes imod K.s

Regel, ordineret af en Traditor, Biskop Felix

af Aptunga. Skent denne Klasse af >faldne<

(lapsi) havde en stor Udbredelse i den nord-

afrikanske K., erklsrede Tumultuanterne dog
den skete Ordination for ugyldig og skred til

et nyt Bispevalg, som faldt paa Lektoren Ma-
jorinus. Efter at Synoden i Aries 316 havde
stadfsestet en Aaret forud af en biskoppelig
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670 Donatismen — Donndorf.

Ret i Rom mod Separatisterne faeldet Kendelse,
haevdet Gyldigheden af Caecilians Ordination
og forkastet Skismatikernes Gendaab af de til

dem overtraadte, appellerede de, forelobig for-

gseves, til Kejserens personlige Afgorelse; de
strenge kejserlige Edikter pegede endog paa
Doden.

I denne Krise fandt Partiet efter Majorinus's

Ded (315 eller maaske 313) et virkeligt Hoved,
Donatus, med Tilnavn den store (til For-

skel fra en tidligere, ligeledes D. hengiven Bi-

skop, Donatus af Caste nigra). | Virkelig var
han stor i Gaver og i Lerddom, men ikke i

Ydmyghed og Fromhed ; efter D.s Historiograf,

du Pin, saa hovmodig i sit Sind, at han ansaa
sig haevet over Sammenligning med et hvilket

som heist Menneske og endog haanede Kejseren
(Constans), da denne sogte at vinde D. ved
milde Gaver til deres Kirker (quid imperatori
cum ecclesiaf, hvad har Kejseren med K. at

gore ? — et aegtc Udtryk for Svsermeriets Brud
med den kejserlige Statsk.). Paa denne Basis
udfoldede sig som en Lreresietning den nova-
tianske Tanke om >den rene K.<, brugt som
Angrebsvaaben mod den kat. K., hvorved D.
ligesaavel blev Forbilledet for den gennem hele

K.s Historie fortsatte, skismatiserende Indivi-

dualisme, der i Hovmod stiller sig imod Sam-
fundets kirkelige Objektivitet, som det hist.

Afbillede af Herrens Oom over dem, der ville

luge Klinten fra Hvedeageren (Mt. 13, 29. 30),

og Vraengbilledet af en sand, evang. Kirketugt.

Svaermeriet slog nu ud i lyse Luer i den nu-
midiske Bondebefolknings Circumcelliones (qui
circa cellas rusticas versabantur, som fserdedes

omkring i Landsbyerne), deres Rov, Void, Utugt
og en blind Fanatisme, der stundum endte i

Selvmord. Anvendelsen af de strengeste Magt-
midler, derunder ogsaa Forvisning af Donatus,
dsempede en kort Tid Bevsgelsen, indtil Kejser
Julian, her, ligesom under den arianske Strid,

i sin platoniske Eklekticisme ligegyldig overfor
den forhadte K.s Stridigheder, maaske ogsaa
fordi han fandt det statsklogt at overlade K.

til den forventede Selvoplesning, kaldte Dona-
tisterne tilbage. Men som Parti hsldede alt

dengang deres Livskraft. Indenfor dets egen
Kreds viste sig Udslag af den skismatiske Na-
tur, og medens Kejsermagten efter Julians Ded
(363) paany vendte sig imod dem, spaltedes

Partiet i sig selv. Tichonius sogte at megle,
medens Rigoristerne, isa?r i Hippo, ved aaben-
bart fjendtlige Skridt imod Katolikerae og ved
at optage enhver af disses Menighed, som,
ublidt berart af Augustins Kirketugt, vilde

undfly den og underkaste sig den donatist.

Omdaab, vakte den store Kirkelserers retfserdige

Uvilje. De Indbydelser til fredelige Forhand-
linger, hvorved han fra Begyndelsen sogte at

vinde Skismatikerne, afslog de, rimeligvis i

Frygt for Augustins overlegne Dialektik, og
fristede saaledes denne til at paakalde Stats-

magtens Tvang. Efter at den afsluttende col-

latio cum Donatistis i Carthago (411), mellem
Augustin i Spidsen for 286 katolske Biskopper
og Petilian med 279 donatistiske — hvor Af-
gerelsen faldt kun ved det kejserlige Hojssedes
(Marcellinus's) Magtsprog— havde indledet Svaer-

meriets offlciellc Nederlag, blev det verdslige

Svsrd, trods Kejser Honorius's Tolerance-Edikt,

den kat. K.s sidste Vaerge mod D. uden dog

at kunne hidfore dens Undergang, fordi den i

sin Nidkrerhed for >den rene K.< besad en

relativ Ret. Heller ikke Vandalernes Horder
eller Saracenernes Indfald 1 Nordafrika i 7.

Aarh. kunde gore det af med D. Dens store

Livskraft grander vssentlig deri, at skent D.,

som paavist, oprindelig var skismatisk, men ikke

haeretisk, maatte dog dens gennemfurede Grand
ogsaa i Laeren anode vilde Frugter. Som saa-

danne bor nsevnes: dens Opfattelse af K.s Ren-

hed, som ikke engang taaler et urent Medlem
i sit Sked ; dens Hsevdelse af Gendaabens Ret,

som viser i lige Linie tilbage til Cyprian (S.

573), og dens La;re om Naademidlernes, navnlig

de sakramentales, Afhaengighed af Administrant-

ens Personlighed. Det var mere end dens

Skygge, som kommer igen i den ligefra det 9.

Aarh. levende norditalienske Opposition imod
en herskende K. og den af nogle Wyclifiter,

men ikke af Wyclif selv, delte Tilbojelighed

til at stille Personligheden over Embedet.
Den overlevede Middelalderen, staar som
navngivet Maal for Reformatorernes Angreb
i Conf. Aug. Art. 1, 8 og med skarpe Udtryk
i Apolog. C. 4, 29. 49. (scelerate), ogsaa i

i Melanchthons >Loci contra Donatistas* og

kommer tildels frem i Schwenkfelds (Form.
Cone. Ep. XII, 25, 26), i de anabaptistiske

XII, 9) og de mennonitiske Vildfarelser. I den

nyere Khist. kan der eksempelvis henpeges til

det 17. Aarh.s presbyterianske Covenant i Skot-

land og til de franske Camisarder; i vor Tid

til forskellige Frimenighedsbevsegelser af svser-

merisk Art, ogsaa indenfor nordiske K.-Sam-
fund, f. E. i Lammers frie apostoliske Menighed
i Skien, og i Danmark under den Kragballe'ske

Strid om >Alterbogsdaaben<, dersatte flere, der-

iblandt betydelige, Penne i Bevregelse(Grundtvig,

Martensen, Fr. Helweg, Birkedal). F. V. A.

Donator betegner i Middelalderens Sprog-

brug den, der sksenker en Kirkebygning,

et Alter eller et relig. Kunstvark til kirkl.

Brug. Hvis Gaven bestaar i et Maleri, er D.

og hans Familie ofte afbildet i knslende eller

bedende Stilling ved Foden af Madonna eller

den Helgen, der er fremstillet paa Billedet.

Donatus. 1) D., donatistisk Biskop, se Art.

DoDatisme. — 2) D., iElius, var en beremt
Grammatiker, der lrerte Hieronymus Retorik.

Hans Skrifter bleve 1 den Grad almindelig brugte

som Skolebeger i Middelalderen, at Biskop
Pecocke (o. 1450) faldt paa at kalde en Indledn.

til den kr. Relig., som han selv skrev, >en D.

til den kr. Relig. «, og et fr. Ordsprog lyder:

Let diables estoient encore a leur D. I Bog-

trykkerkunstens forste Begyndelse blev der

trykt en utallig Meengde Udgaver af D.s Art

grammatica, og i Tyskland kalder man endnn
Forsyndelser mod den lat. Grammatiks forste

Grundregler »Donatschnitzerc. D. skrev ogsaa

en vterdifuld Kommentar til Terentius, der

dog ikke er kommen til os i dens oprindelige

Skikkelse.

Donndorf, Adolph, tysk Billedhugger, f. 1835

i Weimar, flk sin kunstneriske Uddannelse
under Rietschel og fuldendte efter dennes Ded,

i Forening med Kietz, Luther-Mindesmrerket i

Worms. Han har modelleret Frederik den

vise, Reuchlin og Valdes.
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Donne — Donum. 671

Donne, John, eng. Digter og Predikant, blev

fedt af rom.-kat. Foreldre 1S73. 11 Aar gl.

kom han i Skole i Oxford, 14 Aar gl. blev han
>plantet om< til Trinity College i Cambridge.
17 Aar gl. begyndte han at studere Jura. Han
omgikkes mange af den Tids betydeligste Eng-
Itendere som Francis Bacon, Selden, Biskop
Andrewes, rejste meget og erhvervede sig en
stor, navnlig sproglig, Licrddom. I en Alder
af 20 Aar skrev han Digte, som hans samtidige
satte megen Pris paa ; men Eftertiden skennede
ikke paa hans Poesier, og forst i vore Dage
er han draget frem af Forglemmelsen. Allerede

i sin Ungdom havde han, der voksede op som
rom. Katolik, begyndt at grunde over Mellem-
v<erendet mellem de forskl. Konfessioner, og i

en moden Alder sluttede han sig til den anglik.

K. ; samtidig udtalte han i augustinske Toner
Klager over sit tidligere Levned. 42 Aar gl.

blev han ordineret, og 7 Aar efter (1621) blev

han Dean ved St. Paulskirken. Han dede 31.

Marts 1631 (J. B. Lightfoot, Historical Essays,

London 1895, 221 f.).

Dons, Waldemar Theodor, f. i Trondbjem
26. Marts 1849, studerede Teol. og tog sine

Eksaminer med Udmserkelse. I 1873 drog
ban med kg). Stipendium til Upsala for at

studere Filos. og blev 187S Universitets-

stipendiat i dette Fag. Senere foretog han
gentagne Studierejser i Udlandet med offent-

lig Understettelse. Hans Tilknytning til Uni-
versitetet opherte imidlertid, da han i 1881 i

Berlin gik over til Bomerk. Senere har han
af og til optraadt for Offentligheden med Fore-

drag om den rom. Katolicisme, dels i Kristiania,

dels i Trondbjem. Hans vigtigste Skrift er en
Afhandl. om Bostr6mianismen (Indberetn. til

det akad. Kolleg. 1874), der fremkaldte et Mod-
skrift af Svenskeren Hans Edelfeldt. A. B.

Donteclock, Reinier (Reginal), hollandsk

Pnest af flamsk Herkomst, spillede en vis

Rolle i de teol. Stridigheder om Prsedestina-

tionen o. 1600. Om hans Liv vides meget lidt,

end ikke hans Fodsels- og Dedsaar kendes,

med mindre han er den D., der 1611 gik til

Portugal og dode 1627. 1576—90 var han
Prsest i Delft, derefter fl. andre Steder, men
siden boede han atter i Delft. D.s Angreb
(mundtlig og i Responsio ad argumenta quadam
Beza et Calvini) paa Coornhert og dennes
uortodokse Proeve van de Nederlandsche Cate-

chismus blev — ved Forsoget paa at mildne den
strenge Supralapsarisme og forebygge den Kon-
sekvens, at Gud blev Syndens Ophav— Anledn.

til Striden mellem Gomarus og Arminius.
Sidstnarvntes Tilhsengere mente at staa D. nser;

men D. selv, der ansaa Gomarus's Opfattelse

for en Stermening, som gik for vidt, vilde gaa

en Mellemvej og erklsrede sig ganske uenig

med Arminianerne, idet han ligesom i An-
grebet paa Coornhert fra et strengt Bibelstade

angreb Brugen af Fornuftcn i relig. Sporgs-

maal. D.s Tsamenspreecldnge (Delft 1609) om
Gomarus's og Arminius's Teser om Pnede-
stinationen udkom samme Aar i 3 Oplag, og
paa en unaevnts Opfordring til at holde Fred
svarede D. i et nyt Skrift. Hans Mellemstand-
punkt fik dog ingen storre Betydning. J. O. A.

Donum perseverantiz(Bestandighedens Gave)
er en fra Slutn. af Augustins Liv stammende,

i et saeregent Skrift (fra 429) udfert, dogmatisk
Bestemmelse. Den er det afsluttende Led i Au-
gustins Priedestinationslaere (se S. 175 f.), at

Gud fra >Evighed ved en absolut fri Viljesakt

ud af Fortabelsens Masse< har udvalgt nogle til

Salighed. Denne Naadesudveelgelse (prceparatio

gratia), som historisk udfolder sig i de udvalgtes

(electi, sancti) Liv gennem en donatio gratia
(Naadens Givelse), uimodstaaelig (irresislibilis)

og umistelig (inamissibilis), bevarer disse ud-
valgte fra et Fald ud af Naadestanden ved at

sksnke dem Bestandighedens Gave (donum per-
severantia). Ligesom ingen efter den augustinske
Teori kan blive frelst uden denne, saaledes kan
ingen med den gaa fortabt. Om end Augu-
stin selv ikke Mart har udtalt sig for en For-
udbestemmelse ogsaa til Fortabclse, fremskinner
alligevel netop paa dette Punkt, hvor der
handles om Bestandighedens Grund, det hele

horribile decretum, den forfserdelige Beslutning,

den dobbelte Evighedsbestemmelse, af nogle

til Salighed, af andre til Fortabelse. Udenfor
den strengt ref. KIrkelaere (Dortrecht. Sgn. Can.
V, 3—8) har denne Tanke om Bestandighedens
umistelige Naadegave ikke kunnet naa frem
til kirkl. Anerkendelse. Paa den ene Side har
Romerk., om den end ikke har turdet forkaste

den kirkl. autoriserede, augustinske Predestina-

tion, dog heller aldrig i Almindelighed kunnet
forene sine synergistiske og semipelagianske
Grundssetninger om Valgfrihed og Helliggerelse

med denne og, hvad sierlig Bestandighedens
Naadegave angaar, udtrykt sig vaklende (de

munere perseo., Can. et deer. S. Trid., Sets.

VI, 13; jvfr. Perrone, Pralectiones theol., Tract,

de gratia, Kap. II, 186—188). Paa den anden
Side maa den lutherske Adskillelse mellem pra-
destinatio og prascientia (Forudbestemmelse
og Forudviden, Form. Cone. Ep. XI, 2) og dens
Udheevelse af stria omnium hominum Dei
vocatio, at Guds Kald af alle Mennesker er alvor-

ligt (ssteds 18), nedvendig komme i Strid med
en Prtedestinationslsere, som, med sit Top-
punkt i en umistelig og uundvaerlig Naadegave
til enkelte, fornsegter den luth. Skriftgrund

for Naadevalget, at Gud vil, at alle Mennesker
skulle blive salige og komme til Sandheds Er-
kendelse (1 Tim. 2, 4). F. V. A.

Donum superadditutn (supernaturals, justi-

tia originalis) er et for den rom.-kat. Dogma-
tik saeregent Lsrestykke, som kaster et inten-

sivt Lys saavel over dens Antropologi som
over dens Soteriologi. Medens den luth. Kirke-

lasre opfatter Indholdet af Menneskets op-

rindelige Natur, ikke blot som et negativt Gode,

som Uskyldighed, men tillige positivt, som
Retfaerdighed (justitia orig. concreata), derfor

ogsaa som Udodclighed, betragter det rom.-kat.

Dogme de sidstnievnte positive Egcnskaber ikke

som oprindelig medskabte, i alt Fald kun ganske
potentielt, som Ankeg, men i deres Realitet

sksenkede de forste Mennesker ved en steregen

Naadegave (d. s.), hvorved det reducerer Men-
neskenaturens oprindelig aandelige Udstyr (pura
naturalia) til det rent neutrale og formelle:

Uskyldighed, Indiflerents mellem godt og ondt,

og Valgfrihed (blot som liberum arbitrium).

De romersk-confessionelle Bestemmelser af

dette Punkt ere dog langtfra klare; navnlig

i Tridentinums Udtalelser (Sess V. de pecc.
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672 Donum — Dordrechter-Synoden.

orig.) ere de ntydelige. Catechism. Rom.
(P. I. C. II. Qu. 19) giver et noget fyldigere,

dog ikke gennemklaret, Udtryk for det paa-

pegede, allerede for Skolastikeu ikke fremmede
Laereindhold, medens en fuldsttendigere Ud-
formning maa sages udenfor Tridentinums

egen Ortodoksi, navnlig hos Bellarmin (Gra-

tia primi horn. V.; sml. Perrone, Tract, de

creatione III. c. 2).

Medens altsaa det lutherske Lserebegreb be-

tragter det positivt gode i Menneskenaturen

som en den fra Skabelsen tilhorende naturalis

et concreata justitia (medskabt Retfeerdighed),

htevder Romerk. dette samme gode som en

Tilgift til pura naturalia, en overordentlig

Naadegave, et sserligt beneficium dioinum.

Denne confessionelle Forskel nekker meget

vidt i sine Felger, som det her ikke er Stedet

til at oprede, knn som de vigtigste ere eksempel-

vis at nrevne folgende. I Antropologien : Roras

fundamental Stilling til sin, af luth. Kirke-

laere forkastede Adskillelse raellem imago Dei

(Gudsbilledet, de naturlige, aandelige Anlseg), og

similitudo Dei (Ligheden med Gud, det egent-

lige d. ».); videre den store Modstetning i den

lutherske Laere om Arvesynden som virkelig

og habituel Synd (vere peccalum, C. Aug. I, 3)

og den rom.-kat. om Arvesynden blot som
en Privation af d. s. (similitudo Dei) og en

eoncupiseentia (se S. 544), der ikke syndig i

sig selv, kun er af syndig Oprindelse og hen-

bejer sig til Synd (Can. et deer. cone. Trid.,

Sess. V, 20). I Soteriologien : Naadens Enevslde
(Augustinisme), eller den fri Viljes Medvirken
til Menneskets Frelse (Pelagianisme, Syner-

gisme); Retfeerdiggorelsen, set i Forhold til

den mskl. Naturs Grundfordeervethed, som et

justum declarare, justitiam imputare (en Er-

kliering af, en Tilregnelse af Rett, Conf. Aug.

1, 4), eller, i Sammenblanding med Helliggorelsen,

som et justum facere, reddere (at gore retfeerdig,

can. et d. cone. Trid. Sess. VI, 7), serligt ved en
sukcessiv Tilbagevenden af den tabte, over-

ordentlige Naadegave. F. T. A.

Donus (Domnus), Paver. D. I (676—678)
var en Romer af Fodsel. Han skal have for-

skonuet nogle af Roms Kirker og vfst de syr.

Munke ud af Byen. — D. II skal efter nogles

Mening have vaeret Pave en kort TId i Aaret

974; men Giesebrecht har godtgjort, at Talen
om Pave D. II beror paa en Misforstaaelse.

Man har fejlagtig opfattet Titlen Domnus Papa
som et Navn.

Dor, fonikisk Koloni i Nsrh. af Karmel, laa

egentlig indenfor Assers Gnenser, men blev

tildelt Manasse (Jos. 17, 11). Den tilhorte

Israel endnu under Salomo (1 Kong. 4, 11),

men gik siden tabt. Lteuge vedblev den dog
at vaere en vigtig Plads, og den var i den
ferste kr. Tid et Bispescede; dog laa Byen ode
ved Aar 400. Ruiner af den Andes endnu.

Dordrechter-Synoden. Denne, den eneste,

Fcellessynode for den ref. K. har sine Forud-
sffitninger i Arminius's Optrsden (S. 144) og
de remonstrantiske Stridigheder (se d. Art.).

Disse Stridigheder, som vtesentlig drejede sig

om Forstaaelsen af Pnedestinationen (idet Re-

monstranterne forkastede den konsekvente cal-

vinske Opfattelse og lod Forudbestemmelsen
v«re betinget af det enkelte Menneskes per-

sonlige, af Gud evig forudsete, Afgorelse i Ret-
ning af Tro eller Vantro) havde naaet et Hojdc-
punkt, der knevede en Afgorelse. Den religiose

Splittelse satte den nyvundne, polit. Sclvstsen-

dighed i Fare, derfor blandede polit. Hensyn
sig i Striden, og Hertug Maurits's Statskup
bragte da Afgorelsen i Form af D.

Arminianerne, som principielt ikke vilde

beje sig for en Flertalsafgorelse i Trossager.
havde altid modsat sig Tanken om en Synode.
Nu flk D. den Form, at Remonstranternes
Forere skulde stsvnes for Forsamlingen og
faa deres Sag paadamt af den. Og det var
ganske vist en anselig Forsamling; ikke blot

havde de forskellige hollandske Universitcter

sendt deres bedste Mtend, 35 i Tallet (deri-

blandt den ortodokse Ivrer Gomarus), men
fra de reformerte Kirker i Udlandet ankom
der 27 Teologer (nemlig fra England og Skot-
land, Schweiz, Hessen, Nassau, Bremen, 0st-
friesland og Pfalz). Derimod ikke fra Anhalt
(hvortil man slet ikke havde henvendt sig, da
man ikke felte sig sikker paa Ortodoksien her),

Brandenburg (hvis reformerte Kurfyrste af Hen-
syn til sine luth. Undersaatter hofligst afslog

Opfordringen) og Frankrig (hvor Ludvig XIII
forbod de ref. Gejstlige at rejse, men de sendte
da en af P. Molinsus affattet Skrivelse i orto-

doks Aand). Generalstaterne vare desuden re-

pnesenterede med 6 Medlemmer. Men med
Undtagelse af 3 af Utrecht valgte Remon-
stranter bestod Synoden udelukkende af deres
ortodokse Modstandere.

Efter at vtere vedtaget af Generalstaterne
30. Maj 1618, aabnedes Synoden 13. Nov.
samme Aar i Dordrecht. Man begyndte med
at ordne Forretningsgangen, valgte til Ledcr
af Forhandlingernc en af de mest fanatiske
ortodokse, Johannes Bogerman, Pnest i Leeu-
warden, og besluttede saa at stsevne Sim. Epi-
scopius og 16 remonstr. Pnester for Synoden.
Indtil de kom, beskreftigede man sig med for-

skellige andre Ting; forst 6. Dec. i 22. Made
indfandt Remonstranterne sig. Betegnende for

D.s. Aand er det, at de 3 remonstr. Synodal-
medlemmer bleve nedte til at sstte sig hen
blandt de 17 tilkaldte Remonstranter. Nu be-

gyndte der en Rockke Forhandlinger, der kun
altfor tydelig viste, at det her ikke drejede
sig om Forhandling, men kun om Forkxtrelse.
Remonstranternes Protester vare frugteslese, da
Generalstaterne altid tog Synodens Parti. Og
da de i det 57. Mode indbragte et Skrift, hvor
de alle med Protest naegtede at underkaste
sig D.s Afgorelse, f6r Bogerman op mod dem.
erkljerede dem for Legnere og viste dem ud
af Salen. Dermed var deres Optrsden paa D.

forbi.

Man arbejdede nu uden dem, ikke nden
indbyrdes Rivninger. Til sidst enedes man
dog om en Rekke Setninger, hvori man baade
udtalte den sande Lere og forkastede den
falske. Man fastholdt den absolute Pruedestina-

tionslsre, men i infralapsarisk Form. Dette
betyder imidlertid ikke en Indremmelse til

Remonstranterne. Thi den infraiapsariske Op-
fattelse mener aldelcs ikke, at Syndefaldet er
sket mod eller uden Guds Vilje, men skiller

sig kun fra den supralapsariske Opfattelse deri.

at den undlader at udtale sig nsrmere om
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-den Grand, som Gud har haft til at lade Syn-
den indtnede. Man vedtog derntest, at de
Remonstranter, der ikke bejede sig, skulde af-

stettes. Saaledes Episcopius og nans For-

gtenger, R. Vorstius, hvis Beger bleve forbudte.

Fremdeles anerkendtes Heidelbergerkatekismen
for ortodoks. Den 6. Maj 1619 oplsestes disse

Bestemmelser i Kirken, hvorefter man tog Afsked
raed de udenlandske Teologer; 29. Maj sluttedes

D.— D., der 1 en fornnderlig og bedrevelig Grad
ligner en rom.-kat. Synode, drev en Mtengde
fromme Kr. nd af Landet (mange kom til

Slesvig, hvor Hertug Frederik III byggede dem
Frederiksstad), forhierdede Udviklingen i orto-

•doks Stagnation, skserpede Modstetningen til

den senere Lntherdom, der felte sig fordemt
med Arminianismen, men vsrnede ganske vist

om den strenge Praedestinationslteres Konse-
kvenser (D.s Akter ere udgivne 1 Dordrecht
1620; jfr. B. Glasius, Geschiedenis der Nation.

Synode 1618 en 1619 geh. te Dordrecht, Lei-

den 1860 f. ; J. N. Sepp, Het godgeleerd onder-
wijs I—II, Leiden 1873—74). J. P. B.

Dori, Louis Christophe Paul Gustave,
fransk Kunstner, f. 6. Jan. 1833 i Strassbourg,

kom 1847 til Paris som Tegner ved Journal
pour lire. Uden Skoleuddannelse vandt nan
ved sin virtuosmsessige Begavelse og rige Fan-
tasi snart en enestaaende Stilling som Illu-

strator af beramte Digtervaerker (Rabelais's

Pantagruel, Sues evige Jede, Balzacs Attala,

Cervantes's Don Quichotte, Lafontaines Fabler
osv.). Sine glimrende Evner, men rigtignok

ogsaa deres vaesentlig udvortes Karakter, laegger

han klart for Dagen i Tegningerne til Beger
som Miltons Paradis, Dantcs guddommelige
Komedie (1861—68) og Biblen (1864), hvoraf
de sidste have fundet vid Udbredelse udenfor
Frankrig. Hans erainente Kompositionstalent,

den fantastiske Udmalen af overjordisk Salighed

og Markets Rsedsel (stettet ved imerkelige Lys-

virkninger og ubyggelige eller smilende Land-
skabsstaftager) betager i 0jebllkket, men en
nejere Betragtning viser Uden sjselelig For-
dybelse i Karakterskildringen, ringe Grundig-
hed i Formgivningen, teatralsk Effektjageri og
en trtettende Maniererthed, der ikke mindst
faar een til at sukke efter jEdrueligheden og
jEgtheden 1 en svunden Tids Bibelillustration

(se S. 310). Som Billedhugger og ikke mindst
som Maler har D.s Virtuositet llgeledes fejret

ejeblikkelige Triumfer, ogsaa i bibelske Emner.
D. dede i Paris 23. Jan. 1883 (Delorme, G. D.,

Paris 1879; Roosevelt, G. D.s Life and Remi-
niscences, London 1885). J. 0. A.

Dormi secure (sov vel!) eller >Sovedrik for

Prsester« var Titlen paa en Praedikensamling
til Evangelierne, der midt i 15. Aarb. blev ud-

givet af Fransiskaneren Jobann fra Werden
i KAIn. Den giver en omhyggelig inddelt Prte-

diken til hver Sen- og Festdag, og den blev

saa stierkt udbredt, at den tilsidst forelaa i

25 Oplag. Luther ntevner den i Fortalen til

den store Katekisme.
Dormitorium (af dormire, at sove) var Navnet

paa Munkencs ftelles Sovesal 1 Klostrenc.

Dorner. 1) Isak August D„ en af de mest
fremragende Personligheder i det 19. Aarh.s
spekulative Teol., er f. i Pnestehjemmet i Neu-
hausen 1809, hvor han efter fuldendt pneliminsr

Kirke-Leknikon for Norton. I.

Dannelse blev Vikar hos sin Fader; derefter

Repetent i Tubingen 1836, Prof, i Teol. ssteds

1838, 1 Kiel 1839, Konigsberg 1843, Bonn 1847,
Gottingen 1853 og endelig i Berlin 1862, hvor
han tillige indtraadte 1 Overkirkeraadet. —
Den udprtegede etiske Retning i D.s Teol. har
uden Tvivl sin Kilde i hans tidlige og energiske
Studium af Kant, som dog med sin puristiskc

Nomisme ikke kunde fastholde den idealt an-
lagte, af Romantiken ikke ubererte Tanker,
hos hvem to store, frugtbare Tankeveje ar-

bejdede sig frem fra de unge Dage for siden
at gennemsyre hans Livsarbejde: den ene fra

Kant og Jacobi, gennem Schleiermacher og
Hegel til Troens Herskerstilling indenfor Spe-
kulationen; den anden gennem Metafysik og
Kontemplation til Historien som Grundvold
for den kirkelige Objektivitet. Der ejnes paa
denne sidste Vej et i D.s yngre Aar endnu
ualmindeligt Blik for det store Bevis, for at

Kristus er Historie og ikke Myte, som er os
givet i og med den historiske Menighed, Tilstede-

vserelsen af en vidnende og bekendende K.,

som hidleder vel ikke sin Stlftelse, men dog
sine ferste Begyndelser fra Opstandelsen og
farst vll ende med Genkomsten. I denne
histor. Kristus er Menneskeshegtens til sammc
Tid religiose og ssdelige Ideal givet, men det
skal tilegnes og tilnsermelsesvis opleves; thi

ferst gennem den personlige Erfaring af Evang.
som en Guds Kraft til Salighed, stattet til de
2 Vidner, Skrift og K., kommer vor Ks ma-
teriale Princip til sin Ret i Betfierdiggerelsen

af Tro med dets baade religiose og ssedelige

Livsindhold. Men idet denne Krdms ideale Sand-
hed klares og udformes gennem den filos. Tanke-
proces, feres den kr. Teolog ind paa Spekula-
tionens Grund. Rummet tillader ikke her
endog blot at optnekke Linierne af D.s be-

tydningsfulde, ogsaa paa dybtgaaende eksege-

tiske Forskninger hvilende System, som det

er indeholdt i hans >Christl. Glaubenslehre< og
den efter hans Ded (1884) udgivne Etik. In-

teressant og tillige instruktiv er Iagttagelsen

af, hvorledes hans 2, begge kun forelebige

Lsererc, Kant og Hegel, potentielt gennem-
virke en fra dem frigjort Videnskab, navnlig

i Foreningen af det metafysiske og det etiske.

Denne Forening er kendellg i hans Teol. (i

snsevrere Forstand). Thi faa Ttenkere have
saa bestemt som D. hssvdet den rene Teisme,

fjern fra enhver panteistisk eller deistisk Strem-
ning; hsvdet en i sig selv vterende og paa sig

selv beroende guddommelig Personlighed, det

evige Ophav til alle faenomenale Eksistenser i

Natur og Aand; men tillige, at denne meta-
fysiske Vseren (aseitas) fra Evighed sammen-
falder med det etiske Vsesen, der i sine mod
Verden vendte Ytringer kun kan erkendes

gennem Mediationen af de 2, i K.s Hist, tildels

som stridige betragtede, Stetninger: Gud vll det
gode, fordi det er godt i sig selv, og den anden

:

det gode er godt, fordi Gud vil det. Denne
samme Dobbeltfylde kommer ogsaa til Orde i

D.s Kristologi. Paa den ene Side staar Kristus

med metafys.-kosmisk Realitet ikke blot som
Verdensudviklingens og Verdensfuldendelsens

personlige Forudseetning, men tillige som Men-
neskesleegtens evige Ideal, der krtever sin Virke-

liggerelse uafhtenglg af Synd og Ded, og saa-

43
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ledes bekrsefter den paa luthersk Grund af

Osiander hevdede Ssetning, at ogsaa nden
Syndefaldet vilde Kristus vaere bleven Menneske,
men ikke korsfsestet; altsaa en Kristus som al

Aabenbarings universelle Princip, indbegrebet

i den evige Verdensidi; en stor Tanke, hvori

D. paa bibelsk Grund (Ef. 1 og Kol. 1 : 7iq<ot6to-

xos Tuiatft xTtanos) modtes med fl. af den efter-

begelske Spekulations Forstemsnd, navnlig med
Martensen (Briefwechsel zw. Martensen u. D. II,

397). Paa den anden Side Kristi etiske Midtpunkt-
stilling i Verdenshist., som den, der realiserer

Guds Kaerlighedsvilje, der skabte Verden til

Fuldendelse i Hellighed og Salighed, en Vilje,

som kun bliver effektiv gennem Forsoningen,
hvis Mulighed beror paa Guds Menneskeblivelse

i Kristus (Chr. Glaubensl. II, 612). Paa denne
Kristusopfattelse staar ogsaa D.s Betragtning

af den ferkristellge Verdenshist. som en frag-

mentarisk, sukcessiy Udfoldelse af det kristi.

Gndsbegreb, der i sin Absoluthed afslutter,

fuldkommer og harmoniserer alle forkr. Sand-
hedselementer. I den oprindelige Krdin., mener
D., vare alle disse samlede i ubevidst Form;
men den kirkelige, isaer kristolog. Dogmeud-
viklings providentielle Opgave bar gennem K.s

historiske Liv vseret, hvad den vil vedblive at

vsere, gennem altid fuldkomnere Former at

bringe de i den asldstc Krdms umiddelbare
Trosenhed hvilende Sandhedsmomenter til be-

vidst og begrebsmsessig Erkendelse. Netop paa
dette Punkt, hvor Forestillingens oprindelige

Umiddelbarhed gennem en Diremtion oplader
sig i Momenter for tilsidst at tage sig sammen
i Begrebets Enhed, har man uden Grund troet

at kunne finde en hegelsk Konstrnktion af det
historisk givne. Den fribaarne Teologs Stilling

ligeoverfor en stor, og i D.s Udviklingstid over-
mtegtig, Tanker kunde man bedre bruge som
Stette for den Paastand, at dersom den speku-
lative Teol. er en videnskabelig Umulighed,
er Teol. det samme. Paa denne Grundvold
stod D.s beremte Venskab med Martensen, som
dog med Nod og nappe overlevede det Aar, da
D. stottede det augustenborgske Oprer ved at

bifalde Militierets Edsbrud. For nordiske Kr.
er dette en niork Plet paa den store Lserdes
Minde, der i sin Ungdom var knyttet til den
danske Stat og dens Konge. — Foruden de
ovenfor nasvnte Hovedskrifter ber af den vidt-

leftige D.-Literatur endvidere udhteves: den be-
tydningsfulde >Entwickelungsgesch. d. Lehre
v. d. Person Christ! « (2. Opl. 1851—1856); »Das
Prinzip uns. Kirchec 1841 (overs, i Clausens og
Hohlenbergs theol. Tidsskr. 1842); >Ueber Jesu
sundlose Vollkommenheit< (1845); >Die ethische

AufTassung d. Zukunft< (Konigsb. 1845); >Ueber
d. theol. Begr. d. Union u. d. Verhaltn. zur Con-
fession' (1856); >Gesch. d. prot. Theol.* (1867);
>Ges. Schr. auf dem Gebietedersyst. Theol., Exe-
gese u. Geschichte< (1883). — 2) August Johan-
nes D., foregaaendes Sen, f. 1846 i Schiltach i

Baden, studerede i Gdttingen, Tubingen og Ber-
lin, 1869 Vikar i Neuhausen, 1870 Repetent 1

Gdttingen, blev efter en bevaeget Ungdomstid,
derunder en Rejse til Orienten og en anden
til Nordamerika, 1874 Prof, i Wittenberg, efter

i 1873 at have udgivet sin: >Augustinus, sein
theol. System u. seine religionsphilos. An-
schaunng<, 1890 Prof. ord. i Kdnigsberg.

Filos. Interesser have i det hele i vtescnt-

lig Grad blandet sig med de specifik-teol.,

hvorfor Beviset foreligger i hans betydeligere
Skrifter: De Baconit philos. (1867); >Die Prin-
zipien der Kant. Ethik« (1885); >Das mcnschl.
Erkennen< (1887) og >Das menschl. Handcln,
Philos. Ethikc. Hans Forskningsveje og deres
Resultater synes voesentlig at fjerne sig fra hans,
ialtfald langt betydningsfuldere, Faders. F. V. A.
Dorothea. 1) D., Helgeninde, skal, sammen

med Advokaten Theofllos og 2 andre kr.

Kvinder, Kriste og Kalliste, under Diocletian
have lidt Martyrdoden i sin Fedeby, det kappa-
dokiske Ksesarea. I Kirken S. Dorotea i Tras-
tevere i Rom og i Bologna mener man at have
hendes Helgenlevninger. 6. Febr. er hendes
Helgendag, og paa den velsignes Roser og
Frugter. Den osterl. K. fejrer 6. Febr. en
Mindefest for en Helgeninde af samme Navn,
der skal have vaeret fra Alexandria. — 2) D. fra
Montau, blev fodt 6. Febr. 1347 i den lille

By Montau ved Marienwerder. Efter et 26-

aarigt /Egtcskab med en Borger i Danzig, og
da alle hendes Bern, paa en Datter nser, vare
dede, trak hun sig (2. Maj 1393) tilbage til en
Celle, der blev bygget for hende ved Dom-
kirken i Marienwerder, og i den tevede hun 1

den yderste Askese. Hendes Selvpinsler og
Henrykkelser gjorde stterkt Indtryk paa de
mange, der besegte hende, og da hun var ded
25. Juni 1394, ifelge Legenden >af Lssngsel
efter sin himmelske Brudgom<, terede Folket
hende som Helgeninde. I Danzig byggedes der
et Kapel til hendes jEre, og hun blev betragtet

som Ordenslandet Preussens serlige V«me-
helgenlnde. Der blev gjort Skridt til hendes
offlcielle Kanonisation, men af Mangel paa
Midler gik Helgenprocessen i Staa, og efter

Ref.s Indferelse i Preussen tfenkte ingen paa
at fore den til Ende (Hipler, Die Klansnerin
D. von M., Braunsb. 1865).

Dorothea-Sastrene kaldtes en Forening af
gifte og ugifte Kvinder, der o. 1830 blev dannet
i Rom til Vtern for enligstaaende unge Piger.

Foreningen valgte St. Dorothea til Vternehelgen-
inde, og hvert af dens Medlemmer paatog sig

at holde Opsyn med et Par unge Piger. Senere
danncde flere af disse et Samfund med klosteriig

Regel og en saerlig Dragt, og dette Samfund,
der havdc Afiseggere i Lombardiet og Venetien,
blev 1839 godkendt af Gregor XVI. I den
folgende Tid gav D.-S. sig ogsaa af med Under-
visning, og 1860 stadftestede Pius IX deres
Kongregation som >St D.s Lsresestre<. De
have nu Huse i Rom, Venecia og Vicenza.

Dorotheos, Presbyter i Antiokia o. 290,
nsevnes sammen med Lukianos som Grund-
Icegger af den antiokenske Skole. Han skal

have vffiret Gilding fra Modersllv, og Constantin
d. st. skal have gjort ham til Opsynsmand
over Purpurfarveriet i Tyros. Evsebios for-

tseller, at han selv har hart, hvorledcs D. i

Kirken i Antiokia udlagde den hi. Skrift med
Skensomhed (fUTglms) og klassisk Laerddom.
Derimod melder han intet om D.s Martyriura.

Dorpat (Jurjev), gl. By i det estl. Livland.

fik 1802 et Universitet, hvis teol. Fakultet

har haft mange dygtige, for Lutherdommen
nidluere, Lasrere som J. H. Kurtz, K. F. Keil.

Th. Harnack, M. von Engelhardt og A. von
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Oettingen. I de sidste Aar er det forhen halvt

tyske Universitet blevet helt russisk, hvilket

har halt til Felge, at flere af de yngre Lserere

som W. Volck, F. Mflhlau, N. Bonwetsch og
R. Seeberg have sogt Anwettelse i Tyskland.
Dorph. 1) Anton Lanrids Johannes D.,

Medlem af Kunstakademiet (siden 1871), f. i

Horsens 15. Febr. 1831, er San af den, som
Oversaetter af grteske Digtervasrker bekendte
Skolemand, Niels Vinding D. Fra Faderen
arvede D. sit poetiske Naturel, der i For-
bindelse med et aabent 0je for Natorens
Harmoni og Skenhed og en varm Kserlighed

til Almuens Liv og Fterden giver nans Kunst
dens serlige Karakter. Det er ikke de vold-

somme Optrin i Naturen eller Menneskelivet,
der drage D., men den stille, fredelige Syslen
i den daglige Dont, forskennet ved Kunstnerens
varme Sans for Pligtlivets Vterd og ved den
fine Samstemmen af Naturomgivelserne med
disse Sjselsrerelser i Mennesket. D. var op-
rindelig bestemt til Stndier, men forlod Metro-
politanskolen og besegte 1845 Kunstakademiet
og Eckerabergs Malerskole. Siden (1849—50)
malede ban hos Marstrand, og i 1854 studerede
ban i den franske Konstner Coutoures Atelier.

I 1856—61 opholdt han sig i ltalien. D. slog

ferst igennem (ndstillede siden 1850) som Por-
tnetmaler, men nans egentlige Felt blev Folke-
livsbillederne (isa;r Scener fra Fiskernes Fserd),

der ogsaa i Gengivelser have faaet en vid Ud-
bredelse, og som umiddelbart tale til den
nationale Sans. Man har talt om, at disse

Billeder have en ejendommelig Karakter af
religies Felelse og Andagt. Dette trader i alt

Fald tydeligt frem i bans Altertavler (Kristus

lader de smaa Bern komme til sig, Holmens
Klrke, Kbhvn; Kristus paa Korset, Galten;
Kristi Himmelfart, Trinitatis Kirke, Kbhvn;
Jesus hos Martha og Maria, Stefanskirke, Kbhvn,
Kopi i Emauskirken). Karakteristiken kunde
vsere mere dybtgaaende og kraftig, Pensel-
feringen ligesaa, men der hviler en mild Alvor
og kserlig Fredsommelighed over hans Skikkelser,

der minde om den rene og a?gte Stemning i

en Ingemannsk Psalme. D. har ogsaa gjort

Udkast til 6 Apostelbilleder til Frederikskirken
i Kbhvn. J. O. A. — 2) Niels D., Biskop i

Akershus, var en Son af Pnesten Oluf Nielsen

(Dorph) i Bejtstaden. Han blev fedt 4. Dec.

1681, gik i Skole i Trondhjem, studerede i

Kbhvn, var ferst Kapellan i Norge, derpaa
Hssrprtest, Sognepnest i Vang paa Hedemarken
og Provst og Sognepnest ved Nikolaj Kirke i

Kbhvn. 1736 blev han Sognepnest ved Frue
Kirke og Stiftsprovst; som saadan var han
Medlem af de Provsteretter, der demte Peder
Hoist og Hans Mossin fra deres Embeder.
Som streng ortodoks folte han sig mindre og
mindre hjemme i Hovedstadens pietistiske

Lnft, og 1738 blev han forflyttet til Norge som
Biskop i Akershus Stift. Han dede 30. April

1758. Han roses for den Iver, med hvilken
ban kunde pnedike 3 Timer eller katekisere
5—6 Timer i Trek; men Pietisterne ogHerrn-
huterne lsrte han aldrig at forstaa.

Dorsch, Johann, luth. Teolog, f. i Strass-

burg 13. Nov. 1597, blev 1627 efter en herd
Rundrejse til fremmede Hejskoler Prof, ved
sin Fedebys nys (1621) oprettede Universitet.

I Hans ekseget. og polem. Skrifter vise hans

I
Nidkterbed for den rette Leere, som han
ha?vdede over for de rom. Kat, Calvinister og
Synkretister; hans lat. Noter til Job. Arnds
>Sande Kristendom<, som Spener senere over-
satte paa Tysk, og hans >Bibl. Andachtenc,
Udtog af hans Pnedikener, vise, at han var
en inderlig from Mand. Trediveaarskrigens
Trsngsler hvilede tungt paa ham, og Gustaf
Adolf var hans Helt; ham fejrede han i Tale
og Sang. 1653 blev han Prof, i Rostock; der
dede han 25. Dec. 1659.

Dorymenes, syr. Magnat (1 Mak. 3, 28; 2
Mak. 4, 45).

Dositheos. 1) D. (Dusis), en falsk Messias
i Samaria, levede omtrent samtidig med Kristus
og udgav sig for den i 5 Mos. 18, 18 — den
samarit. Bibels eneste Forjsttelse — lovede
Profet og Guds Sen. Han skal tilsidst vsere ded
af Suit; han havde nemlig ladet sig lukke inde i

en Hule og pralet af, at han kunde Ieve uden Mad
og Drikke. Hans Tilhtengere skulle have holdt
sig til 6. Aarh. — 2)D., Patriark af Jerusalem
1669—1707, var en af den gr.-kat. K.s betyde-
ligste Msend i den nyere Tid. Som Patriark
i den hi. Stad var han utrcettelig virksom for

at fremme Munkelivet, opfere Kirker og be-
luempe den mod Protestantismen venlige Ret-
ning, der gennem Kyrillos Lukaris vandt mange
Tilhsngere i den gr.-kat Kirkeafdeling. Til

Vsern mod de rom. Kat. samlede han aeldre

polem. Skrifter og forfattede selv nye; mod
den konstantinopolit. Kansler, Joh. Karyofyllis,

der havde calvinske Sympatier, skrev han et

hvast Stridsskrift. Efter hans Ded udgav hans
Efterfelger, Krysanthos, hans store Vterk om
Jerusalems Patriarker (Bukarest 1715), i visse

Maader et Sidestykke til de magdeburgske
Centurier og Baronios Annaler. Deri er der
samlet et stort hist og dogmehist. Stof, der helt

er stillet i en ubillig og i hej Grad ukritisk

Polemiks Tjeneste. D. var til Stede paa Marts-
Synoden 1672 i Jerusalem, hvor han, som Byens
Patriark, ferst underskrev den Bekendelse, der
baerer hans Navn (aftrykt i Kimmel 325 f.

;

Schaff II, 401 f).

Dotaim eller Do tan, By nser Sikem og
Samaria (1 Mos. 37, 17 sml. 2 Kong. 6, 13).

En RuinbeJ, Tell Dotan, har endnu bevaret

Navnet.
Dove, Richard Wilhelm, Kirkeretlsu-er, blev

fedt i Berlin 1833. 1859 habiliterede han sig

som Privatdocent og begyndte 1861 Udgivelsen

af >Zeitschrift fflr Kirchenrecht<, senere med
E. Friedberg som Medudgiver. 1862 blev han
Prof, i Tubingen, 1865 i Kiel, 1868 i Gottingen.

1873 blev han Medlem af den preuss. Domstol
for kirkl. Sager. Han udgav en >Sammlung
der wichtigeren neueren Kirchenordnungen des

evang. Deutschlands* (Tub. 1865) og besergede

flere nye Oplag og en helt ny Bearbejdelse

(Leipz. 1877) af Aem. L. Richters >Lehrb. des

kath. und evang. Kirchenrechtsc.

Dow, Neal, amerik. Kvteker, f. i Portland,

Maine, 20. Marts 1804, var oprindelig In-

genier, men gjorde sig 1851 bekendt som Op-
havsmand til Billen for the suppression of
drinking-houses and tipplingshops, den saa-

kaldte Maine-Law. Under Broderkrigen var

han Oberst for et Regiment af ftivillige, blev

43*
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1863 General, og, medens han laa saaret efter

Stormen paa Fort Hudson, blev han tagen til

Fange og sad i Krigsfangenskab 8 Maaneder.
Efter Krlgen fortsatte han Agitationen for Af-

holdenhedssagen og for et Forbad mod Salg af

spirituose Drikke, der i hans 0jne baade var

>en polit. Nedvendighed og en offentlig Pligt«.

1880 opstillede Afholdsmiendene ham som Kan-
didat til Pnesidentvardigheden, og han flk 10,305

Stemmer. D. 2. Okt. 1897.

Doxologi, se Doksologi.

Doyle, James Warren, rom.-kat. Blskop i

Irland, blev fodt 1786 i Nterh. af New Ross,

Wexford, og blev tidlig bestemt til Pnest. 11

Aar gl. oplevede han Kampen ved New Ross,

der gjorde et dybt Indtryk paa hans barnlige

Sind. 1800 blev han optaget i Seminariet i

New Ross, 1805 kom han til Augustiner-Klo-

stret i Grantstown for at gennemgaa Novitsiatet

der, og 1806 blev han Medlem af Augustins

Orden. Faa Uger efter rejste han til Coimbra
i Portugal for at fortsatte sine Studier, men
de bleve snart afbrudte ved Krigsforholdene.

Da Sir Arthur Wellesley kom til Portugal

sluttede D. sig til hans Stab, og han blev

brugt ved forskl. diplomat. Sendelser, som hau
klarede saa godt, at der blev gjort ham frist-

ende Tilbud om en diplomatisk Lobebune.

D. afslog imidlertid disse Tilbud, og 1808

vendte han tilbage til England for at tnede i

sin K.s Tjeneste. 1809 blev han pnesteviet,

1813 ansat som Lterer, farst i Retorik, senere

i Teol., ved det rom.-kat Carlow College. 1819
valgtes han til Dr. Corcorans Efterfolger som
Biskop i Kildare og Leighlin, og som saadan
flk han stor Indflydelse. Han bragte Disci-

plinen paa Fode 1 sit Pnesteskab, opforte

Skoler og deltog i fl. litenere Stridigheder. Da
saaledes den protest. iErkebiskop af Dublin,

Dr. Magee, i sin Domkirke havde sagt, at

>Katolikerne havde en K., men ingen Religion,

Dissenters en Religion, men ingen K.<, op-

traadte D. med et Flyveskrift, der indeholdt

et hvast Angreb paa Protestantismen. 1824
—25 skrev han Letter* on the State of Ire-

land; 1825, og ogsaa 1830 og 1832, blev han
kaldt til London for at give Parlamentets Ud-
valg om de irske Forhold gode Raad. Ved disse

Lejligheder vandt han Paaskonnelse fra alle

Sider, og man satte stor Pris paa, at han, selv

i de vanskeligste 0jeblikke, havde betegnet

Agitationen for repeal som »et Fantorn «, og paa,

at han i det hele indtog en selvstandig Hold-
ning over for O'Connell. Han dede 16. Juni
1834. 1880 udgav hans Venner hans Essay on
Education and the State of Ireland (Fitzpatrick,

Life, Times and Corresp. of Dr. D., ny Udg.

1880). Fr. N.

Drabik (Drabicius), Nikola], f. i Strasnitz i

Mahren 5. Dec. 1588, blev 1616 vict til Prasst

for en mfihrisk Bredremenighed. 1627 maatte
han, som sine Trosfwller, forlade Mahren.
Han tog til Ungarn, hvor han paa Grand af

sin Svaghed for stroke Drikke flk Afsked som
Pnest for en Menighed af landflygtige Mahrere.
Efter sin Afskedigelse fordybede han sig i de
gltestl. Profeter, 1 Apokalypsen og i nogle

asldre mahriske Brodres formentlige Aaben-
baringer, og da Torstenson 1643 gik mod Wien,
optraadte D. som Profct med Varslcr om

Huset 0sterrigs Undergang, de mahriske Brodres
snarllge Tilbagevenden til deres Fedreland,
Pavedemmets Fald og Ludvig XIV's Kroning
til rom. Kejser. Georg Rakoczy vwrnede ham
en Tid, fordi D. kunde yene hans ssrgerrige

Planer, og D. lovede ham til Tak Ungarns
Krone. Da Georg Rakoczy dede 1647, kom
hans Sen Sigmund Rakoczy til at spiUe en
Rolle i D.s Profetier, og D. selv kom sam-
tidig under personlig Paavlrkning af Amos
Comenius (S. 538). 1657 bragte de endrede
polit. Forh., navnlig Georg II Rakoczys Tog til

Polen, Comenius, der da opholdt sig som Flygt-

ning i Amsterdam, til at udgive D.s og nogle

andres Profetier nnder Fsellestitlen Lux in

tenebri* (3. Opl. 1665). Men heller ikke Georg II

Rakoczy oplevede Huset 0sterrigs Fald, som
D. havde varslet, og 1671 blev D. fcengslet. 16.

Juli 1671 led han i Pressburg en pinefuld Ded
til Straf for hans Knenkelse af den himmelske
og den jordiske Majestet, af Romerk. og Huset
0sterrig.

Drach. 1) Johannes D. (Draconites), tysk
Lutheraner, f. 1494 i den nederfrankiske By
Carlstadt ved Main, mistede tidlig sine Foraldre
og kom 1509 til Universitetet i Erfurt, hvor
han blev Baccalaureus, Magister og Medlem af

den humanistiske Kreds, der samledesom Eoban
Hesse. 1520 rejste han til Nederlandene for at se

Erasmus, men medens Luther i April 1521 var i

Erfurt, blev D. helt vundet for ham. Da Pesten
kom til Erfurt, tog D. til Wittenberg, hvor
han studerede Hebr. Allerede i Foraaret 1522
blev han dog kaldet som Fersteprast til Miltcn-

berg ved Main ; men derfra blev han fordreven
efter kort Tids Forleb, da der indtraadte en
rom.-kat. Reaktion. D., der 1523 havde hentet
sig den teol. Doktorgrad i Wittenberg, maatte
derpaa flygte til Nornberg, Erfurt og Wittenberg,
hvor Luther tog venlig imod ham og sendte
de evang. Miltenbergere et Trestebrev (Erl.

Udg. Bd. 41). 1525 blev D. Pnest i Walters-
hausen ved Gotha, men senere opgav han det
Embede og trak sig tilbage til Eisenach. Der-
efter oprandt der nogle tunge Aar for ham, og
baade Venner og Fjender faldt over ham. Han
segte Trest ved at arbejde paa en Udg. af
Biblen i 4 Sprog. 1534 blev han kaldet som
Prof, og Pnest til Marburg, hvor han skrev
Kommentarer, udgav Pnedikener og var virk-

som for at omvende Jeder. 1537 var han i

Schmalkalden, og ogsaa hans Navn staar under de
schmalkald. Artikler som J. D. MarburgensU.
1541 varhan til Stedeved Regensburger-Samtalen.
og 1546 holdt han en srauk Mindetale over
Luther. En af hans Marburger-Kolleger be-
skyldte ham imidlertid for at tale for meget
om Evangeliet og for lidt om Bod, og dels i

Harme herover, dels for at gere en Polyglot

frcrdig, tog D. sin Afsked 1547. Derpaa rejste

han til Lubeck, hvor han holdt Foreltesninger

over Profeten Haggaj og begyndte Udgivelsen
af Skriftet >Gottes Verheissnngen von Christo
Jesn< (1549; 2. Udg. 1550). 1551 modtog han
en Kaldelse til Rostocker-Universitetet, men
der blev han draget ind i nye Kampe, og den
gamle Anklage for >Antinomisme< kom frem igen.

Derfor fulgte han med Glede (1560) Tilbndet
om at blive Bispedommet Pomesaniens Presi-

dent. Da han imidlertid, for at faa sin Po-
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lyglot fasrdig, opholdt sig for benge i Witten-
berg og Leipzig, berovede Hertug Albrecht af
Prenssen ham Embedet i Pomesanien, hvorved
ban ogsaa mistedede Indtaegter, der sknlde mulig-
gare Udgivelsen af Polyglotten. D. gav dog ikke
tabt. 1563 begyndte ban Udgivelsen afden paa-
Uenkte Biblia pentapla (thi nu var Polyglotten

bleven paa 5 Sprog), der dog ved hans Dod
(18. April 1566) kun var en Torso, som viste, at

ban ikke var det mcgtige Arbejde voksen. —
2) David Paul D., Konvertit, f. 1 Strassbnrg

6. Marts 1791, var San af en Rabbiner og blev

selv tidlig ophert i Talmud. 1812 rejste ban
til Paris for at fortsaette sine Studier, og under
Opholdet der kom han nnder rom.-kat. Paa-
virkning. I Paasken 1823 dabte JSrkebiskop
Quelen af Paris ham og hans 3 Bern, men
hans Hustru vilde ikke give Slip paa sin

jadiske Tro og forlod sin Mand. 1827 gik D.
til Rom, bvor han blev Bibliotekar ved Propa-
gandaen, og der dode han 1865. 1833 skrev

han: Lettres d'un Rabbin eonverti aux Itrat-

litct, og 1844: Harmonic enlre Viglisc et la

synagogue, der indledes med hans egen Om-
vendelseshistorie.

Drachardt, Christian Lauritzan, Missionser,

f. Jnni 1709 i Skelskar, Student 1731, gran-
landsk Seminarist i Kbhvn, undervlst af H. Egede,
gik 1739 som Missionser til Godthaab, hvor han
blev i 12 Aar. Han var staerkt pietistisk vakt,

far han kom til Granland ; der vandtes han af

Bradremenigheden, optoges i dens Samfund
og tilfarte den mange af den danske Missions

Grenlsendere. Trods Egedes Klager over, at

D. edelagde det godt begyndte Arbejde, boldt
Missions-Kollegiet paa D., som bensegtede sit

Forbold til Bradremenigheden. 1751 nedlagde
D. efter sin Hustrus Dad sit Embede og drog
til Herrnhut, hvor han ernserede sig kummerlig
som Maler. 1765 gik han med Jyden Jens
Haven som Missionser til Eskimoerne i Labrador,
hvor han med nogle Afbrydelser virkede til

sin Dad 1778. Han var en svag Karakter, men
kserlig og opofrende for Guds Rige. H. il. F.

Drage, af det gr. dquxav, hvormed de gr.

Oversasttere gengav det hebr. Ord tannin,

betyder al Slags starre skadeligt Kryb, Slanger,

Seslanger, Krokodiller osv. (se Art. Leviatan).

Ved >Dragen i Babel c, bvorom der handles i

en af Apokryferne (S. 593), maa der taenkes

paa en syvhovedet Slange, som man tilbad i

Babylon. I Joh. Aab. (12; 13; 16, 13; 20, 2)

kaldes Djsevelen (med Henblik til 1 Mos. 3)

>den gamle Slange < og skildres som en stor

ildred Drage med 7 Hoveder og 10 Horn og
med 7 Kroner paa sine Hoveder. C. /.

Dragebrand, nsvnes kun Neb. 2, 13, og af

Omgivelserne kan ikke bestemt sluttes, paa
hvilken Side af Jerusalem den maa sages. De
fleste antage paa Sydvestsiden.

Dragonnader kaldes de Indkvarteringer af

Soldater, i Begyndelsen Dragoner, senere af

alle Vaabenarter, ved hvilke Ludvig XIV vilde

tvinge Hugenotterne til at afsvsrge deres Be-
kendelse. Der var gaaet en langvarig Under-
trykkelse forud. Under Ludvig XIII havde
Richelieu indskrsenket de Rettigheder, som
Nantes-Ediktet 1698 havde tllstaaet dem; han
havde brudt deres polit. Magt, og skent Ntmes-
Ediktet af 1629 lod dem beholde fri Religions-

evelse af Kongens Naade, havde han sogt at

bereve dem ogsaa den. Undertrykkelsen til-

tog under Ludvig XIV: Protestanternes Na-
tionalsynode 1659 blev erklseret for den sidste,

mange af deres Kirker bleve revne ned, deres
Skoler lukkede, og det teol. Fakultet i Ntmes
ophaevet. Ister efter Kongens >Omvendelse<
blev der fra 1675 sat en planmsessig For-
felgelse i Gang, hvortil hans Skriftenedre til-

skyndede ham. I Marts 1681 sendtes et

Kavalleri-Regiment til Provinsen Poitou, hvis

lntendant, Marillac, var ivrig for at omvende
Hugenotterne. Det var Soldaterne forbudt at

drsebe nogen af Beboerne, men de havde Ordre
til ievrigt at gere alt for at faa dem til

at afsvserge deres Bekendelse. Indkvarterings-

byrden ruinerede mange Familier, og Soldaterne

haergede Provinsen som et fjendtligt Land. Tu-
sinder underkastede sig, men mange andre
udvandrede til England, Holland, Schweiz og
Denmark. Da Udvandiingen tog til i en for-

uroligende Grad, bleve Tropperne i November
kaldte tilbage, men da var Protestantismen
ogsaa nsesten udryddet i Poitou. 1685 bleve
D. anvendte i Beam; Protestanterne flygtede

til Pyrenaeerne, men bleve forte tilbage og
tvungne til at modtage Indkvarteringen. Under
dennes Rsedsler afsvor de fleste deres Be-

kendelse; af de 25.000 Reformerte i denne
Prov. var der ikke 1000, der boldt Stand. Op-
muntret ved disse heldige Forseg sendte Re-
geringen hurtig Tropper til alle Egne af

Frankrig, hvor der var en protest. Befolkning,

og i Efteraaret 1685 fandtes der kun smaa,
spredte Levninger af de ref. Menigheder. Da
blev 18. Okt. s. A. Nantes-Ediktet kaldt til-

bage, og dermed begyndte der nye Forfolgelser,

som tilsidst fremkaldte Camisarderkrigen (H.

Baird, The Huguenots and the Revocation of
the Edict of Nantes, I, London 1895). C. E. F.

Dragt, gejstlig, se Biskop, Pnest og de
enkelte Klaedningsstykker.

Drakme, gr, Mont, Veooo Talent, o. i Vaerdi

= 70 0re. Fra den Tid, Romerne fik Herre-

demmet i Orienten, regnedes en D. = en rom.
Denar.
Drama, kirkeligt, se Moraliteter, Mysterler

og Passlonsskuespil.

Dreier, Frederik Henrik Henuings, radikal

nationalekonomisk Forf., blev fodt i Kbhvn
16. Dec. 1827 og 1844 Student fra Metropoli-

tanskolen. Han studerede Medicin, men lagde

sig samtidig efter Nationalekonomi, Natur-
videnskaberne og Filosofl. 1848—49 var han
Underbege. Han dode 9. Maj 1853 af Apo-
pleksi, inden han havde tilendebragt sin medi-
cinske Eksamen. Allerede i Skoletiden sendte

D. Bidrag til Goldschmidts >Korsaren<, og
som ganske ung Student traadte han ind i

den radikale >Haandvaerkerdannelsesforening<.

Senere stiftede han selv et »Reformselskab«,

til hvilket der var knyttet en Forbrugsforening,

der holdt sig en Tid efter D.s Dad. 1848 op-

traadte han med Skrifterne: >Folkenes Frem-
tid< og >Fremtidens Folkeopdragelse< ; 1852

rettede han i >Aandetroen og den frie Ta*nk-

ningc et voldsomt Angreb paa Religionen i AI-

mindelighed og Krdm. i Sserdeleshed, og i

Ugeskriftet >Samfundets Reform* (Okt 1852—
April 1853) sogte ban at slaa til Lyd for

Digitized byGoogle



678 Dreier — Droste.

Socialismen. Han samlede om sig en Mile

Kreds af radikale Ynglinger (>D.s Klub«), der
aglterede for den Me Tanke og den fiie Kaer-

lighed; men efter bans Dod spredtes Kredsen.

I vore Dage er hans Navn og hans Skrifter

atter draget fi-em af Socialdemokraterne.

Dreves, Lebrecht, rom.-kat Konvertit, f.

12. Sept 1816 i Hamburg, studerede Jura i

Jena og Heidelberg, blev 1839 Dr. jar. og der-

paaAdvokat i sin Fedeby. Under Paavirkning
af Jarcke, som han traf paa en Rejse til Wien,
gik han over til Romerk., lserte senere Joseph
von Eichendorff (se d. Art.) at kende, nedlagde
1861 sit Notariat og tog derpaa Bolig i Feld-

kirch i Vorariberg, hvor han levede for Iserde

Studler. D. 19. Dec. 1870. Foraden forskl.

jurid. Afhandlinger har han skrevet en Bog
om K.s Uafhtengighed af Staten (Hamb. 1848),

udglvet von Eichendorffs Digte (3. Opl. Halle

1870), forfattet en >Gesch. der kath. Gemeinden
in Hamburg und Altonac (2. Opl. Regensb.
1866) og udglvet Annate Missionis Hamburg.
1589—1781 (Freib. 1867).

Drey, Johann Sebastian von, rom.-kat.

Teolog, blev fodt 16. Okt 1777 i Killingen i

Wflrttemberg og dade 19. Febr. 1853 efter

(1817—46) at have ndfoldet en betydelig Virk-
somhed som Prof, i rom.-kat. Teol. (navnlig

Encyklopiedi og Apologetik) ved Universitetet

i Tubingen. Hans Hovedvrerk er hans >Chr.

Apologetikf (I—HI, Mainz 1838—47). Sammen
med Gratz, Herbst og Hirscher grundede han
1819 det endnu i Tubingen udkommende
>Theol. Quartalschrift<, der til Tider har haevdet

en Mere, videnskabelig Stilling over for den
rom.-kat. Ultramontanisme.

Dringenberg, Lndwig, Rektor for Latin-

skolen i Schlettstadt, var fodt i Dringenberg
og opdragen i Deventer hos Bradrene af Kielles-

livet Han dade 1490 og efterlod sig et stort

Navn i den psedagoglske Verden, ogsaa som
Ven af Tysklands Historie. Hans Valgsprog
var: »Alt Pfaff, jung Pfaff, dazu wild* Baren —
soil niemand in sein Haus begehrenc.

Driver, Samuel Holies, eng. gltestlig

Teolog og Semitist, f. 2. Okt. 1846, studerede
i Oxford, blev Fellow i New College 1870,
Tutor 1875, ordineret 1881, 1882 Regius Pro-
fessor i Hebraisk og Canon af Christ Church.
D.s Forfattervirksomhed var i tidligere Aar
overvejende fllologisk, i senere Aar har han
mere og mere taget ogsaa den teol. Behandling
af G. T. op, og ban har efterhaanden vnndet
sig en lignende Position som sin Kollega og
Svoger Cheyne blandt de allerypperste af den
nyere gltestlige kritiske Forsknings Repnesen-
tanter i England. Vigtigste Skrifter: The 53.

Chapter of Isaia according to Jewish Interpre-

ters, II, 1877 (i Forbindelse med Neubauer);
A Commentary on Jeremiah and Ezeqiel by
Mosheh ben Shesheth, 1871; A Commentary
on the Book of Proverbs attributed to Abraham
Ibn Esra, 1880; Treatise on the Use of the
Tenses in Hebrew, 1874, 3. Opl. 1892; Isaia,

his Life and Times 1888; Notes on the Hebrew
Text of the Books of Samuel, 1890; Sermons on
Subjects connected with the Old Testament, 1892;
Introduction to the Literature of the Old Test,

1891, 6. Opl. 1897; Leviticus (sammen med
White) i Haupts Tekstudgave 1894; Commentary

on Deuteronomy, 1895; Joel and Amos, 1897
Cambridge Bible for Schools) ; The parallel

Psalter, 1898. J. C. J.

Drogo af Metx, utegte Son af Karl d. St.,

blev fodt 802, og efter en klosterlig Opdragelse
823 udnsvnt til Biskop af Metz. 844 sendte
Lothar ham til Rom for at paatale Pave Ser-

gius IPs Kroenkelse af den kejseriige Magt, og
der blev han beskikket til apostolisk Vikar for

hele Gallien og Germanien. Han druknede
856 paa en Fisketnr. I ham havde den gre-

gorianske Sang en indflydelsesrig Beskytter i

Tyskland.
Dros, Johannes, jErkebiskop af Lund, var

1256 Kannik i Lunds Kapitel, men blev senere
dets iErkedegn (o. 1279). I Maj 1280 valgtes

han enstemmig til jErkebiskop, men da han
ikke indfandt sig i Rom for at faa Valget be-
kroeftet, annulleredes det. Imidlertid besklk-
kede Paven ham 1282 af Magtfuldkommenhed
til Embedet og lod en Legat bringe ham Palliet.

Om hans Virksomhed vides ikke stort; hans
Forhold til Kongemagten var fredeligt, og han
stod paa Erik Klippings Side mod de mis-
fornajede Stormiend. Juledag 1287 kronede
han Erik Mamdved i sin Domkirke. D. 29. Jan.
1289 i Aarhus. J. O. A.
Droste zu Httlshoff, Clemens August, tysk

Kirkeretslaerer, f. 2. Febr. 1793, tilhorte en
gl. westfalsk Slsgt. 1822 blev han Privat-

docent, 1825 Prof, i Retsvidenskab i Bonn;
13. Aug. 1832 dade han i Wiesbaden. Han var
en Discipel af Prof. Hermes (se d. Art.) og har
bl. a. skrevet >Ueber das Naturrecht, als Quelle
des Kirchenrechts< (1822), >Rechtsphilos. Ab-
handl.< (1824), >Grundsitze des gemeinen Kir-

chenrechts der Kath. und Evang. in Deutsch-
land< (1—II, 1828—32; 2. Opl. 1832—35).
Droste zu Vishering var en hejt an set, rigs-

friherrelig Slsgt i Westfalen. Til den horte:

1) Caspar Maximilian, Friherre af D., f. 9.

Juli 1770. Han studerede i Munster, blev tidlig

Domprovst i Minden og fik en Prsebende ved
Domkirken i Munster. 1791—92 gjorde han
en Rejse til Italieu, og paa den bestemte han
sig, efter nogen Tids Samliv i Portici med
F. L. Stolberg, for den gejstl. Stand, blev 1793
Prtest i Rheine og 1795 Vlebiskop af Munster.
1811 blev han af Napoleon, der satte stor Pris
paa ham. kaldt til Paris, til det Koncilium,
som da var sammenkaldt der. Men da flere

af de tilstedeverende Biskopper, blandt andre
D., dristigt kraevede Pavens Frigivelse og
Efterfelgelse af K.s Forskrifter under For-
handlingeme, blev Konciliet oplast. 1825 blev
D. valgt til Biskop af Munster, og 1834 under-
skrev han den af jErkebiskop Spiegel af KAIn
med den preuss. Regering afsluttede Overens-
komst om de blandede jEgteskaber (se d. Art.),

der vakte stor Forargelse i ultramontane Kredse.
Siden fortrod han dog, under sin Broder Clem.
Aug. D. z. V.s Paavirkning, sin Eftergivenhed
over for Statsmagten. Han dade 3. Aug. 1846.
Friherre von Stein gav ham det Eftennsele, at

han var >en ikke betydelig, men trofast og
from Mand<. — 2) Franz Otto, Friherre af
D., Broder til ovennsvnte, f. 1771, blev 1789
Domprovst i Munster, 1800 Domprovst i Hildes-
heim. Han dade 1826. Han er Forf. til

Skriftet >Staat nnd Kirchet (1817; 2. Opl.
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1828). — 3) Clemens August, Friherre af O.,

Broder til de 2 ovennasvnte, blev fodt 21. Jan.

1773. Katerkamp (se d. Art.) var en Tid hans
Laerer, og under Paavirkning af den Kreds, der
samlede sig om Fyrstinde Gallitzin 1 Munster,
bestemte ban sig for den gejstl. Stand. 1797
var ban med sin Broder Franz og Katerkamp
i Italien, bvor ban naval ig studerede Kunsten,
og efter sin Hjemkomst blev han praesteviet

af sin aeldste Broder, Gasp. Max. 1807 blev

han valgt til Coadjutor; men i det Embede
ventede der ham store Vanskeligheder (se Art.

Spiegel). Hans Stilling over for Hermesianerne
og i Spargsmaalet om de blandede iEgteskaber,

m. H. til hvilke han optraadte for den strengt

ultramontane Anskuelse, vakte i hej Grad den
preuss. Regerings Uvilje. 1820 fandt han det

derfor rettest, efter at have givet sit Hjerte

Loft i et Par polem. Skrifter (>Ueber die Re-
ligionsfreiheit der Kath.c, 1817; >Ueber fSrm-
licbe Wahrheit und kirchl. Freiheit«, 1818),

at nedhegge sit Embede som Kapitularvikar i

Munster. I de folgende 15 Aar forte han et

tilbagetrukket Liv, sysselsat med Andagtsovelser

og asketisk Forfattervirksomhed (>Vcrsuch zur
Erleichterung des inneren Gebets< 1833). 1827
blev han af sin Broder, der da var bleven

Biskop af Munster, viet til dennes Viebiskop
-som Biskop af Calama i Numldien in partibus;

3 Aar senere blev han tillige Domdechant.
1835, efter Spiegels Dad, blev han valgt til

.lErkebiskop af Koln, og 1836 introniseret. Da
den pavelige Statssekreter, Kard. Lambru-
schini, herte, at det var den preuss. Konges
Hensigt at saette C. A. D. paa iErkestolen i

Kftln, udbrad han til den preuss. Afsending:

>Er Deres Regering gaaet fra Forstanden?<,
og den nye jErkebiskop kom da ogsaa snart

i aabenlys Strid med Regeringen, der ikke
kunde flnde sig i bans Praksis m. H. til de
blandede iEgteskaber og hans Optrseden over
for Hermesianerne 1 Bonn. Tilsidst lod den
preuss. Regering ham (20. Nov. 1837) faengsle

og fore til Fsestningen Minden. Men Pave
Gregor XVI stillede sig paa den fangne iErke-

biskops Side, og J. Gdrres (se d. Art) priste

ham i et beromt Flyveskrift som en ny Atha-
nasios. Ved Friedrich Wilhelm Ill's Dad og
Friedrich Wilhelm IV's Tronbestigelse kom det

til et Forlig, idet C. A. D., der siden 1839
havde faaet Lov til at bo i Munster, 1841 tog

Biskoppen af Speier, Joh. von Geissel, til sin

Coadjutor og overlod ham Styrelsen af iErke-

stiftet. 1843 skrev C. A. D. et Skrift >Ueber
den Frieden unter der Kirche und den Staaten<,

der viste, at han ikke havde opgivet en Tomme
af sin Opfattelse; 1844 gjorde ban en Rejse

til Rom, hvor han blev fejret for sin Stand-

hafUghed; 19. Okt. 1845 dode han (C. A.

Hase, Die beiden ErzbischCfe, 1839; O. Pfulf,

Card, von Geissel, Freib. 1895, II, 76 f.). — 4) Jo-
hanna, Grevinde D.,en Slaegtning af de foreg.,

rejste 1844, i en Alder af 19 Aar, til Trier,

medens den hi. Kjortel var udstillet i Byens
Domkirke. Da hun kom til Trier, gik hun
paa Krykker, men efter Bereringen af den
beromte Relikvie skal hun vaxe bleven fuld-

staendig helbredet. De forskl. Avisberetninger

om dette formentlige Under ere samlede i

>Heil.-Rock-Album c (Leipz. 1845). Jvfr. ogsaa

C. Willems, Der heil. Rock zu Trier (Trier

1891) 105 f.

Draider og Druid ctro. Kelterue, detold-
europaeiske Folk, som fordum isaer beboedc
Britannien, Irland og Gallien, havde, da Rom-
erne stodte paa dem, en faelles Religion, som
vi betegne efter en Del af dens Pnesteskab
med Navnet Druid isme. Saa lidt vi end
kende til denne Religion, kunne vi dog for-

mode, at den ikke bar vaeret oprindelig i

Frankrig, hvor vi flnde Spor af en endnn teldre

Religions Stendyrkelse; den synes at have ud-
bredt sig fra Irland, der stedse bevarede en
vis Rang som Arnested og Lterested for Druid-
ismen. Man skulde vente, at de talrige kel-

tiske Skrifter, der ere os bevarede fra Middel-
alderen, skulde bringe Oplysninger om Irlands

nationale Hedenskab; men hvad de berette, er
(ifolge Gaidoz) niesten altsammen Fantasi, og
vi maa nejes med de sparsomme Efterret-

ninger, som latinske Forfattere, Ctesar (VI,

17—18), Plinius, Lucan (Phars. I, 451 f.) og Am-
mian, samt enkelte Stenmonumenter bringe os.

Desvaerre har Caesar ikke bevaret os keltiske

Gudenavne, men paa ssedvanlig antik Maade
betegnet de fremmede Guder som Jupiter,

Mars, Apollo osv. ; men vi se dog heraf, at

Kelterne have haft virkelige Guddomme, som
kunde jsevnfores med de romerske, og sserlig

fremhaever Caesar en Mercur- og en Mars-agtig

Guddom som de vigtigste. Af andre Forfattere

se vi, at >Jupiter< kaldtes Taranls, Krigsguden
Teutanes, og at en Gud ved Navn Esus, som
man dog ikke nsermere kan bestemme, mange
Steder betragtedes som den hejeste Gud. Ved
Siden af de store Guder stod en stor Maengde
mindre Naturaander, navnlig Flodguder(Rhenus,
Sequana osv.) og hyppigt ses Afbildninger af

en Modergudinde med Barn paa Sked, som i

Romertiden smeltede sammen med Magna Mater
og i Kristentiden med den hellige Jomfru.
Overbovedet ere de keltiske Guddomme for-

svundne ved at absorberes i de sejrendc Reli-

gioner, og det er sikkert Grunden til, at vi

vide saa lidt om dem.
Om D.s Laere vide vi ikke stort mere. Den

forplantedcs mundtlig og har ikke efterladt et

eneste skriftligt Mindesmaerke; end ikke en
Kultusformel er levnet os. Alle de gamles
Vidnesbyrd gaa dog ud paa, at Kelterne have
laert Sjselens Udedelighed, og det med saa stor

Bestemthed, at de i levende Live udstedte

Pengeveksler paa deres kommende Eksistens.

Dette tyder paa, at denne Tro har vaeret en
fast udfonnet Udedelighedstro og ikke blot

den primitive Tro paa en Fortsaettelse af Livet

(om hvilken de galliske Graves Udstyrelse

iovrigt ogsaa vidner). Sandsynligvis have D.

fort Laere om Sjaelevandringen, af hvilken man
finder Spor i de irske Kilder og ikke mindst
i den efterlevende irske Overtro. I hvcrtFald
prises de gamle Kelter for, at de i Kraft af

deres Udedelighedshaab ikke nserede Frygt for

Doden (Lucan. anf. Sted). og at dette var en
af Grundene til deres store Tapperhed.
Kultusvsesenet lededes helt af Prasste-

skabet, der som en hejtbegunstiget Stand (ikke

Kaste) har ovet stor Indflydelse, navnlig da
det var centraliseret under et af Praesterne

valgt Overhoved og altsaa virkede som en Slags
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Pavedamme. Man inddelte Praaterne i Barder,

som foredrog de hellige Sange, Spaamasnd, der
havde den daglige Knltus og Mailing, Stjerne-

tydere og de egentlige D., der nod den hojeste

Anseelse og sad inde med Religlonens Filosofi

og Moral. De sidste have Navnet af Kelt, drai

eller dreo, et Egetne (= dais), idet Egcn var
Drniderne srerlig hellig, hvorfor de opholdt sig

i Egeskove og vare bekransede med Egelov ved
alle Ceremonier. Endnn helligere var Mistel-

tenen, der mentes at vsere falden fra Himlen
(den forplantes som bekendt gennem Fugle),

og som navnlig ved Nyaarstid plukkedes og
ofredes i stor Masngde, en Ceremoni, der har
bevaret sig i de engelske Jnleskikke. Nyaars-
festen fejredes sserlig i Chartres, den galliske

Druidismes Midtpunkt. Ikke blot ved deres
praestelige Virksomhed, men ogsaa som den
fornemme Ungdoms Opdragere, som Lteger, ja

som Dommere og Mieglere i civile Sager, have
D. evet lndflydelse, og de skulle fornemmelig
i Irland have haft starkt besogte Skoler. Her-
ved kan det maaske forklares, at denne af-

sidesliggende blev Hjemsted for saa blom-
strende Stndier, ja for en lserd Propaganda i

den kr. Middetalder, men ievrigt synes det ikke

at have vseret stort bevendt med den druidiske

Visdom. Thi den faldt aldeles sammen ved
Medet med den romerske Kultur, idet de dannede
eller fornemme Kelter uden videre forlod det
tilvante for at optage det fremmede, og Spor
af den keltiske Visdom er intetsteds at finde i

den nye Kultur. Hvad vi vide om Druidismens
Kultus med dens Tnedyrkelse, dens Blade-

og Fugle-Varsler, dens Trolddom og Menneske-
ofre, tyder ogsaa paa, at den ikke har staaet

hejcre end f. E. den graeske Religion i den
dodonseiske Tid, og Pnesternes >Visdom < med
dens 20,000 Vers, som det ifolge Cresar tog

20 Aar at here, har maaske staaet paa et der-

til svarende Trin og fornemmelig bestaaet

af sociale Forordninger, magiske Forskrifter og
overtroiske Leveregler. (Den sikreste Beretning
om D. giver H. Gaidoz under Art Gauloit i

Encycl. de la science des relig. ; ndforligere

men mindre sikkert: Arbois de Jubainville,

Introd. a l'etudes de la litt Celtique II, Paris

1883; Alex. Bertrand, Nos origines, la relig. des
Gaulois, Paris 1897; mod J. Rhys's Fremstilling

i Hibbert Lectures for 1886 advares). Edo. L.
Drammond. 1) Henry D„ en af Irvingi-

anismens Apostle, blev fodt 1786. Da nans
Fader dede tidlig, og bans Moder giftcde sig

igen, blev han opdragen hos Morfaderen, Lord
Melville. I dennes Hus saa han mange frem-
ragende Mend, bl. a. Pitt. Han besluttede at

uddanne sig til Bankmand og blev i en ung
Alder Associ£ i det velkendte Bankier-Firma,
Drammond ft Co. i Charing Cross. Efter at

have stnderet 2 Aar i Oxford, gjorde han en
Rejse til Rnsland, der ikke blev uden Betyd-
ning for nans senere Udvikling. 1810 fik han
S«ede i Parlamentet som Ombud for Plympton
Earie. 1817 gjorde han, >nuetafVerdens Daar-
lighed<, med sin Hustra en Rejse til det hi.

Land. Paa den traf han i Geneve sammen
med Robert Haldane, som var ved at afslutte

sin vsekkende Gerning i Calvins By, og D.
fortsatte en Tidlang Haldanes Kamp mod So-
cinianismen og Rattanalismen i det franske

Schweiz. 1825 gav han Penge til Oprettelsen

af et Profcasorat for Nattonalakonomi i Oxford.

og Aaret efter samlede han paa sit luksuriest

udstyrede Herresaede i Albury Park i Surrey

1. Sendag i Advent det forste >profetiake

Parl*ment«, der i de folgende Aar blev efter-

fulgt af Here (om disse se Fr. Nielsen, Edv.

Irving, Kbhvn 1894, 34 1\ Blandt Gsssterne i

Albury Park var ogsaa Irving, der senere tad-

forte D. hos Carlyle, som fandt, at D. var »en

satfsom Blandtag af mange Ting<, en rldgea,

en Filosof og en Dandy. D. stillede hele sin

Formue til den apokalyptiske Kredses Raadig-

hed, byggede en Kirke i Albury, som kostede

16,000 Pd. St, gav et stort Bidrag til den nye

Kirke i Regent Square, hvor Irving skulde

pnedike, og bekostede Udgivelsen af Kredsens

Organ 77ie Morning Watch. 25. Sept 18SJ

blev han kaldet til at vsere >Apostel«, og som
saadan blev han 1834 sendt til Skotland sammeD
med Cardale (S. 476). 1847 fik ban paany

Sede i Underhuset som Ombud for West-Sur-

rey, og denne Kreds repnesenterede han til sin

Dad. Som Politiker var han en Tory af den

gamle Skole, og han tog navnlig Ordet naar

kirkl. Spergsmaal vare for. Han dade 20. Febr.

1860. Lord Lovaine (senere Hertng af Nort-

humberland) har udgivet H. D.s Speeches in Par-

liament, ved hvilke han ofte stodte baade

Protestanterae og de rom. Kat, de farste ved

sine kat.-ap. Synspnnkter, de sidste ved sin

Uvilje mod det pavelige Hierarki. — 2) Henry
D., skotsk Naturforsker og Opvakkelaeapnedi-
kant blev fodt i Stirling 17. Aug. 1851. Efter

at have modtaget den forste Undervisning i

sin Fodeby blev han 12 Aar gl. sendt til Mori-

sons Akademi i Crieff, og 15 Aar gl. kom han
til Edinburgh som Student Der blev han
Medlem af en lille, videnskabelig intensneret

Studenterforening, »det fllomatiske Seiskab<,

og i den traadte han sine oratoriske og litenere

Bernesko, bl. a. ved en Afhandling om >Mesmer-
ismen og den dyriske Magnetisme< . 1870 traadte

han ind i Frikirkens Pnesteskole, New College,

i Edinburgh, netop som Robertson Smith (se

d. Art) havde forladt den. Der studerade ban
foruden Teol. tillige Naturvidenskab, og i

Sommersemestret 1873 opholdt han sig 1 Tu-
bingen for at bare Beck og Weizsacker, og der
omgikkes han navnlig meget med Prsssten Wilh.

Pressel i Wankheim. Da han kom bjetn Ira

Tyskland fortsatte han sine teol. og natur-
videnskabelige Studier og tog tillige Del i den
Gade-Mission (Riego Street Mission), der udgik
fra Kirken St Cuthbert Sidst paa Sommeren
1873 vare Moody og Sankey komne til Skot-

land, og fra April 1874 til Juli 1875 virkede
D. sammen med dem. Han blev font sendt til

Sunderland for at fortsette Moodys Gerning, og
i Okt. 1874 rejste han med sin Universitets-

ven, James Stalker, til Irland for at missionere
i Belfast Dublin og Derry. Senere fulgte ban
med Moody og Sankey til Sheffield, Birming-
ham og Liverpool, og i April 1875 kom ban
til London. En Del af de Taler, han holdl
paa denne Missionsrejse, er aftrykt i The ideal

Life and other Unpublished Addresses (odg,
efter bans Dad, London 1898).

Efter Arbejdet i London tog han tllbage til

New College for at fuldende sine teol. Stndiel
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og derved vinde Ret til at indtnede i Frik.s

Pnesteskab. Han var I denne Del af Studenter-
tiden Medlem af en mindre Kreds, the Gaiety
Club, der, Uge til Medlemmernes Dad, holdt aar-

lige Moder for at styrke den gensidige Venskabs-
felelse og felge med Vennernes aandelige Ud-
vikling. 1876 var ban saa vidt. at kan knnde
underkaste sig den sidste Prave, og i Jnli 1877
gjorde ban en Ferierejse til Norge. Da ban
kom hjem derfra, blev han Docent i Natur-
videnskaberne ved Frik.s Prtesteskole i Glas-

gow, og denned oprandt et nyt Afsnit af bans
Liv. Han skulde holde Forehesninger fra Not.
til Marts, men den evrige Tid af Aaret bavde
han fri. Derfor kunde han i Sommeren 1878
praedike for den skotske Frikirkepnest i La
Valetta paa Malta. Da han kom hjem Ira

Malta, blev han indsat til iEldste hos Marcos
Dods ved Renfield Kirke i Glasgow (se S. 654),

og 1878—82 arbejdede han med stor Nidkser-

hed paa font at danne en Menighed, siden at

faa en Kirke bygget i et af Glasgows forsemte
Kvarterer (Potsilpark Mission). Men de viden-
skabelige Stndier gik stadig Haand i Haand med
Missionsarbejdet. 1879 gjorde han en geolo-

gisk Rejse med Prof. Geikie til Rocky Moun-
tains og besegte paa Vejen Moody. Da denne
1882 atter kom til Europa, fulgte D. med
ham paa hans Missionsrejse i Skotland, Wales
og England.

Under Arbejdet i Possilpark havde D. oftere,

for at sprede Tvivl hos Tilhsrerne, haft Lejlig-

hed til at holde Foredrag over Naturviden-
skabernes Forh. til Religionen, og nogle af disse

havde ban 1881—82 ladet trykke i et londonsk
Tidsskrift, Clerical World. Det var Grund-
stammen til hans beramte Bog om >Naturens
Lov i Aandens Verdent (overs, paa Norsk, 3.

Opl. 1889). D. bavde store Vanskeligheder
ved at flnde en Forlsegger til den, og da han
endelig flk den udgivet (Junl 1883), var han
selv paa et belt andet Sted af Jordkloden.

1883 folgte han nemlig en Opfordring, som
African Lakes Company, et Handelsselskab,
der stod i venligt Forh. til Missionen, havde
rettet til ham om at rejse til Mellem-Afrika
og skaffe Oplysninger om forskelligt, der havde
Interesse for Selskabet. Han sejlede gennem
Suez-Kanalen til Quilimane i det portugisiske

0st-Afrika, og derfra fortsatte ban Rejsen ind
i Landet. I Tropical Africa skildrede han
senere sine Oplevelser paa denne farlige Faerd,

paa hvilken han ikke alene saa meget, der
interesserede ham som Naturforsker, men ogsaa
lierte at beundre Missionserernes opofrende
Virksomhed i det dedbringende Klima.

I Nov. Maaned 1883, da han havde slaaet

sig ned mellem Nyassa og Tanganyika, mod-
tog han Breve fra Europa, der viste ham,
hvilket Rare hans skarpsindige Forseg paa at

eftervise Naturens Love 1 Ssedellghedens og
Aandens Verden havde vakt over alt i Europa.
AUe de store eng. Tidsskrifter og mange af

Amerikas og det europ. Fastlands mest ansete
Organer indeholdt kortere eller latngere Af-

handlinger om hans Bog, der med it Slag

gjorde ham til en beremt Mand, og fra de
forskelligste Standpunkter fremkom der Dreft-

elser af hans Paavisning af Parallellsmen 1

Naturens og Aandens Verden; det betydeligste

Modskrift var maaske : On Natural Law in the
Spiritual World, by a Brother of the Natural
Man (Paisley, Gardner). Saasnart D. kom hjem,
strammede der fra alle Sider Breve ind med
Tilslutning og Modsigelse. Mange fandt i hans
Bog en ny Form for en kr. Apologi, og Sveden-
borgianerne saa i D.s Paastande en Stadftestelse

af deres Mesters >Korrespondenshere>. Men
baade fra Teologiens og Filosofiens, og ikke
mindst fra Naturvidenskabens, Side blev der
udtalt store Betsenkeligheder ved hans Teori.

Denne Kritik blev for D. en ny Tilskynd-
else til at gaa videre i Undersegelsen af
Muligheden for en Forligelse mellem den nyere
Evolutionstanke og den kr. Aabenbaring.

4. Nov. 1884 blev D. paa vanlig skotsk Vis
af vedk. Presbyterium ved Haandspaaltcggelse
ordineret og indsat som presbyteriansk Prsest,

fordi han skulde overtage et Professorat i Natur-
videnskaberne, der af en skotsk Lsegmand var
oprettet ved Frik.s Pnesteskole i Glasgow.
Derved kom D. ind i det Embede, der gav bam
den rigeste Lejlighed til en omfattende viden-
skabelig og religies Virksomhed. Hans Ven,
Lord Aberdeen, kaldte ham i Maj 1885 til

London, og i hans Salon holdt D. for en ud-
valgt Kreds af det londonske Selskab, Foredrag
om de Sporgsmaal, der laa ham selv paa Sinde.

Tillige holdt han en Mtengde Meder og var
navnlig medvirkende til Dannelsen af Asso-
ciated Workers' League for social and religious

help among the poor. Da Gladstone 1886 kom
til Magten igen, og Lord Aberdeen blev Vice-

konge i Irland, tilbed han D. en Post i sin

Stab — det ferste, men ikke det eneste For-

seg paa at drage D. ind i det polit Liv. Men
D. afviste dette Tilbud og senere Opfordringer
fra Gladstone selv. 1888 var han atter i London
for at holde Foredrag hos Lord Aberdeen i Gros-
venor House om Evolution og Krdm., Darwin-
isme og Religion osv.

Under Samarbejdet med Moody var det

blevet hans Venner og bam selv klart, at han
havde en saerlig Naadegave til at paavirke unge
studerende. 1884 begyndte han 1 Edinburgh,
hvor han tog hen bver Sendag, den Virksom-
hed, der nu er kendt over hele Verden som
The Students Movement. Det var for en Kreds
af edinburghske Studenter, i hvilken der navn-
lig fandtes mange Medicinere, at han holdt de
Foredrag om >det sterste i Verden* , >Byen
udenKirke<, >Paxvobiscum', >Kristendommens
Program* osv., der snart i Overs, banede sig Vej

til alle Lande. Oddfellows' Hall i Edinburgh
var Studenterbevsgelsens Moderskad. De unge
studerende, der vare vakte til kr. Liv, rejste

ud paa Landet i Ferien for at drive Summer
Holiday Mission, og Kserligheden til den ydre
Mission fandt snart en frodig Jordbnnd i den
edinburghske Studenterkreds. 1887 forplantede

D. selv, ved et nyt Beseg i Amerika, Bevteg-

elsen til de amerikanske Universiteter og til

Chautauqua (S. 498). 1890 gjorde han en Rejse

til Australien, og i Melbourne og Sydney ar-

bejdede han for at vsekke den studerende Ung-
doms Begejstring for Krdm. og Stedelighed;

tillige flk han Tid til et Beseg paa Ny-Hebrid-
erne, hvor han ikke alene kunde studere

Koralrev og Vulkaner, men ogsaa se, hvad
Evangeliet havde bragt ud af Kannibaler. Da
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han kom hjem, blev ban modtaget med nye
Angreb. Hans Godkendelse af Evolutionstanken
havde mange Steder vakt stor Forfierdelse bl.

de Kr., og end mere hans afgjorte Brud med
den garagse Inspirationsteori, som Moody og
hans andre lavkirkelige Venner ikke vilde

slippe. 1893 var ban atter i Amerika, og da
holdt ban i Boston i Lowell Institute de Fore-
Uesninger, der 1894 bleve offentliggjorte under
Titlen: The Atcent of Man. De danne i en
vis Henseende et Modstykke til bans ferste

Bog; thi her soger nan at vise, hvorledes de
etiske Love virke paa Livsomraader, som man
i Aim. kun bar merit, vare undergivne lysiske

Love. The Atcent of Man er D.s modneste
Bog, og den betegner paa en Gang Hejdepnnktet
og Endepunktet for hans Produktion. Medens
ban gjorde disse Lowell-Foredrag i Stand til

Tryknlng, holdt han i Febr. 1894 sine sidste

Taler til Edinbnrghs Studenter. Efter Julen
s. A. brad den Sygdom frem, der kastede ham
paa et langt Sygeleje og gav ham en ny Lejlig-

hed til at vise Kraften af sin Tro. Rejser til

Biarritz og Tnnbridge Wells gengav ham ikke
hans Forlighed; 11. Marts 1897 sov han
stille ben. Hans Tanker dvtelede i de sidste

Dage Isrer ved Johannes-Evangeliet (G. A. Smith,
The Life of H. D., London 1899). — 3) James
D., irsk Unltarier, f. i Dublin 14. Maj 1835,
studerede ved Manchester Near College i London

;

blev ferst Unitariepnest i Manchester, siden
teol. Prof, ved Manchester New College i Lon-
don og tilsidst (1885), da James Martinean
trak sig tilbage, dettes Principal. Han bar
bl. a. udgivet: Spiritual Religion, Sermons on
Chr. Faith and Life (1870) samt de to kerde
Vaerker: The Jewish Messiah (1877) og Philo
Jadaeus or the Jewish Alexandrian Philosophg
in its Development and Completion I—II (1888),

1894 boldt ban Hibbert-Forelsesningerne (Via,

Veritas, Vita; Christianity in its most simple
and intelligible Form). Fr. N.

Droser. Dette Folk bar sit Hjem i Libation

og Hermon, hvorfra en Del er indvandret i

Hauran, 0. for Jordan. Deres Tal anslaas til

65,000, de bo dels i egne Landsbyer, dels

blandede med de rom.-kat. Maroniter. Deres
Afstamning er usikker, men de fremtrasde som
en egen Nation siden 10. Aarh., Sproget er
rent Arabisk, Religionen en Slags Muhamme-
danisme, blandet med andre Elementer, hen-
tede fra Krdm., vistnok ogsaa fra gammel Sol-

og Maanedyrkelse. De holde fast ved Guds
Enhed, men antage 10 Inkarnationer, af hvilke

den sidste og den vigtigste er den for sin

Grusomhed og Afsindighed berygtede segyptiske

Kalif Hakem (996—1021), hvis Vizir Hamza
bar givet Sekten dens Trosliere, der ievrigt

holdes hemmelig, ligesom de ikke betamke
sig paa en udvortes Tilslutning til deres mu-
hammed. og rom.-kat. Naboers Religion, medens
de selv ikke gore Proselyter. Maroniternes
Overfald paa D. i 1860 fremkaldte en blodig
Rejsning af dem og gruelige Kristenmyrderier,
der ferst endtes ved Vesterledens Indskriden.
Nu leve de fredeligt som Agerdyrkere med
egne Ledere under en kr. Governor paa Li-

banon. Den amerk. Mission (American Board
og Presbyterianerne) bar arbejdet iblandt dem,
men nden Fremgang. V. Sn.

Dnwilla. En jedlsk Prinsesse, yngste Dat-

ter af Herodes Agrippa I og Saster til Agrippa

II og Berenike. Da Kong Antiokos af Komma-
genes San Epifanes, med hvem hnn allerede

var forlovet som OaarigtBarn, ikke vilde lade

sig omsksere, blev der intet af dette *?gt»»fc«l>
i

hvorimod bun, 15—16 Aar gL, Aar 53 elL 54

efter Kr. blev givet Kong Azizos af Emesa i

Syrien til iEgte. Snart efter Bryllnppet sat

den romerske Landshavding Felix den skonne
Dronning, og ved en jedisk Magers Hjtelp Bk
ban hende til at svigte sin Mand og aegte ham
selv tv«rt imod Loven, der forbyder en Jsdinde

at «gte en nomskaaren Hedning. Ap. G. 24, 24

finde vi hende saaledes ved Felix's Side, da han
i Ka»area forborte Paulas, som ikke undlod at

tale dem til Samvittigheden. Hun fedte Felix en

Son, Agrippa, der omkom ved Vesnvs bekendte
Udbrud >tillige med Kvinden< (Josefbs), som
kan vsere D., men vel snarere er Agrippas
Hustru. L. G.

Drustas (Driesche), Johannes, holL Orien-

talist og Ekseget, blev fedt 28. Jnnl 1550 i

Oudenaarde i 0st-Flandern. Hans Fader var

Protestant og maatte flygte til England; Mo-
deren var rom. Katolik og segte at bevare

Sennen for Romerk. Den unge D. var mere
enig med sin Fader end med sin Moder, og

1567 Iykkedes det ham at komme til England.

Der blev han af A. R. le Chevalier, senere

Prof, i Cambridge, undervist i Hebr. 1572

blev ban selv kaldet til Oxford som Prof. \

esterl. Sprog, men efter 4 Aars Forleb opgav
han dette Professorat og gik til Lfiwen for at

studere Retsvidenskab. 1577 blev ban Prof.

i esterl. Sprog i Leiden; 1585 gik han 1 samme
Egenskab til Franeker, og der dade ban 12.

Febr. 1616. 1600 overdrog GeneraJstaterne

bam at skrive Anmasrkninger til de vanske-
ligste Steder i G. T., og D. paatog sig dette

Hverv, der bragte ham mange tunge Timer,
fordi ban derved blev draget ind i Tidens teoL

Kampe. Han fik selv knn udgivet en Del af

sit Arbejde, men efter hans Dad blev det uud-
givne beserget i Trykken af hans Discipel, Six-

tinus Amama. Ogsaa til N. T. udgav han
nogle Annotations (I—II, Franeker 1612 og
1616). Amama bar udgivet hans saml. Vaerker
i 10 Foliobind (Arnh. og Amstd. 1622—36); hans
Svigersen, Abel Curiander, bar skrevet hans
Biografi (Franeker 1616).

Druthmar, Christian, Munk 1 Klostret Stablo
(Stavelot) S0. for Liege, holdt i sit Kloster
Foredrag over Matth.-Evang., og paa Grundlag
af dem forfattede han en Kommentar, der ind-

tager en heederlig Plads blandt den tidligere

Middelalders ekseget Arbejder. C D. haevder
den bogstavelige Fortolkning uden dog at op-
give den allegoriske, og paa sine Steder er
han ret selvstasndig. Hans Levetid er usikker

;

rimeligvis levede han o. 880. Navnet D. er forst

tillagt ham af langt senere Forfottere, vistnok
med Urette.

Dryander. 1) D., se F.nzinas, Franctseo de.— 2) Ernst Hermann D., preuss. General-
superintendent, blev fedt 18. April 184S i Halle,
studerede der og i Tubingen, blev 1867 Median
af DomkandidatsUftet 1 Berlin, 1870 Adjunki
ved dette og Kapellan ved Domklrken, 1873
Diakonus i Torgau, 1874 Prssst ved den evang
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Menighed i Bonn, 1882 Praest ved Trefoldig-

hedskirken 1 Berlin, 1887 Medlem af det bran-
denburgske Konsistorium og Konsistorialraad,

1890 Slotspreest, 1892 Generalsuperintendent
for Kurmarken. Han bar udgivet fl. Prodiken-
samlinger og >Das Evang. Marci in Predigten

and Homllien< (Bremen 1891).

Dryselias, Erland Benedikt, f. 1641 i Ljung-
by Sogn, Jonkdpings Len, studercde ved uden-
landske Universiteter og vandt Magistergraden
i Wittenberg 1673 efter at have disputeret om
Lineamenta gloria Suecica. 1675 blev han
Hofprsest hos den hessiske Prinsesse Juliana

paa Rafsnas, 1676 Spr. i Sorunda og 1687 i

JOnkoping. Han var Medlem af Pnestestanden
paa Rigsdagen 1682 og Medlem af >Stora Kom-
missionen<, som reviderede Formynderrege-
ringens Forvaltning. D. 1708. D. bar udgivet
historiske Afhandlinger, forskellige Prsedikener

og en gl.- og nytestl. Kirkehistorie. O. A.
Drysen, Peter Samuel, f. 9. Febr. 1760 paa

Visingso, blev prajsteviet 1783 og 1788 Spr. i

Adolf Frederiks Menighed i Stockholm. 1809
blev han Dr. theol., 1812 Pastor primarius i

Stockholm og dede 10. Maj 1818. Saavel som
Rigsdagsmand, som i andre offentlige Hverv,
blev der lagt Beslag paa D.s Evner, og han
beremmes som en kyndigoguldkaer Priest. O.A.

DrSseke, JohannHeinricbBernhard, preuss.

Biskop, f. 18. Jan. 1774 i Braunschweig, stude-

rcde i Helmstadt, blev 1795 Diakonus, 1798
Hovedprcest i Molln, 1804 Priest ved St. Georg
i Ratzeburg, 1814 i Bremen, 1832 General-
superintendent og Biskop for Provinsen Sach-
sen med Bolig i Magdeburg. 1843 tog han
sin Afsked, og derpaa boede han til sin Dad
(8. Dec. 1849) i Potsdam. D., der var i hoj
Gunst hos Friedrich Wilhelm III, blev af sin

Samtid beundret for sin Veltalenhed, og han
har udgivet en hel Rcekke Pnedikensamlinger.
I teol. Henseende stod han paa Overgangen
fra en staerkt cestetisk prseget Rationalisme til

afgjort positiv Krdm. af Unionens Farve.

Dualisme og Monisme ere Begreber, som
stamme fra den nyere Ttenkning. Ved D.

forstaas ifolge Navnet enhver Anskuelse, som
laegger to Principer, i Stedet for et, til Grund
for Forklaringen af et vist Ftenomen. Efter

vedkommende Fienomens forskellige Beskaffen-

bed vil D. da komme til at faa meget for-

skellige Betydninger. Navnet kan bruges om
visse hedenske Religioner; dette er i Virkelig-

heden ogsaa dets forste historiske Anvendelse,
nemlig hos Englcenderen Th. Hyde, der bruger
det for forste Gang (i Aaret 1700) til at betegne
Ejendommeligheden ved den persiske Religion

;

i samme Betydning bruges det af Bayle i bans
Dictionaire og af Leibnitz i Theodiceen. Som
Modsastning til Monisme brugtes Ordet forst

af Filosofen Chr. Wolff, der tillige gav det
Anvendelse paa Forholdet mellem Sjael og
Legeme indenfor det menneskelige Vsesen.

Man bruger vistnok endnu at tale om en D.,

som ligger til Grund for den relig. Betragt-

ning, ikke blot indenfor enkelte af de hedenske
Religioner, men i Virkeligheden overalt 1 Heden-
skabet; men den almlndeligste Anvendelse af
Ordet knytter sig dog til den af Wolff givne
Anvisning. Knn er denne bleven udvidet, saa
at Ordet, fra at bruges om Menneskelivet, over-

fores til at bruges i metafysisk Forstand om
Tilvaerelsens sidste Grundprinciper. Idet Mon-
ismens Navn forst er bleven gjort almindeligt
gseldende af den hegelske FilosoBs Tilhasngere
og siden efter af den darwinske Evolutions-
lseres Maend, har ogsaa D. herved foaet sin
ejendommelige moderne Betydning; Ordet be-
tegner nu i Almindelighed den Anskuelse, som
htevder Forskellen mellem det aandelige og
det legemlige paa en saadan Maade, at der ved
Siden af den ydre, sanselige Verden bliver
Plads for en indre oversanselig Tilvterelse.

Saaledes kommer ogsaa Krdm. til at gaa ind
under D.s Navn i denne Forstand.
Med Hensyn til den dualistiske Verdensansku-

elses Stilling i Nutiden, da vil det vasre klart,

at den i mange Henseender er vanskelig, efterdi

dens Modstander, Monismen, saa staerkt boeres

frem af den moderne Videnskab. Denne, der
gaar ud paa en eksakt Bestemmelse af Til-

vsrelsen, vil hermed nrermest vasre henvist
til de ydre legemlige Processer; det er ved
Behandlingen af disse, at den har fejret sine
sterste Triumfer, idet den paa mangfoldig
Maade, som ikke tidligere var anet (f. E. ved
Loven om Kraftens Bevarelse), har fundet en
Sammenhaeng mellem de tilsyneladende mest
uensartede Fsenomener. Og hvad det aande-
lige Liv angaar, da har den dels ogsaa fundet
dette bestemt ved en fast Lovmiessighed, og
dels kunnet konstatere dets gennemgaaende
Betingethed ved det legemlige. Paa Grundlag
heraf sluttes der da til en ensartet Grund -

karakter af det hele eksisterende Liv ; selv om
man ikke med Materialismen ger Fordring
paa at kunne reducere det aandelige til det
legemlige, faar en saadan Tilbageholdenhed
dog ikke synderlig praktisk Betydning, da det
aandelige kun behandles som et ledsagende
Ftenomen ved det legemlige, som en afmasgtig
Bagside af den ydre Verden, som man vsesent-

lig holder sig til. Det er mod denne Verdens-
anskuelse, at D. rejser sine Indvendinger, idet

den sserlig fremhsever det praktiske og per-
sonlige Synspunkt og tillige gor opraacrksom
paa, at det er en uberettiget Forudstetning,

at alt skal kunne feres tilbage til 4t Grund-
princip. Det er just saa, at baade Bevidstheds-
livet som saadant og det aandelige Liv i dets

historiske Sammenhaeng fremviser ejendomme-
lige Grundtraek, der pege helt ud over,- hvad
der er ejendommeligt for Naturlivet. Og derfor
vil det voire velbegrundet at fastholde, at

Aandslivet som saadant ikke i sin Ejendomme-
lighed kan forstaas ved noget udenforstaaende,
saaledes som det maatte vsere Tilfeldet, hvis
det kun var en Fortsoettelse af den alminde-
lige Naturproces, men at det alene bedommes
retteligt, naar det forstaas ud fra sig selv, som
et Liv med steregne Opgaver og Krtefter, der
har sin egen Lovmansighed, og som derfor

maa bedommes som et nyt og hojere Livs-

trin, der ikke kan afledes af blotte Naturpro-
cesser. F. C. K.
Dubois, Guillaume, Kardinal og fir. Minister,

f. 6. Sept. 1656 i Auvergne, kom 1668 til Paris.

Som Abbl blev han Hovmester for Hertugen
af Chartres og til Len for Hovmestertjenesten
forst Abbed af St. Jnst, derpaa Attachl ved
Gesandtskabet i London, hvor han aflagde den
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gejstl. Dragt og kaldte slg >Ridder D.«. 1715,

da Hertugen var bleven Regent, blev D. Ka-
binetssekretasr, Statsraad og, trods sit usaede-

lige Levned, 1720 Biskop af Cambrai, 1721
Kardinal. 1722 blev han Forsteminister; 10.

Aug. 1723 dode han.
Dubois-Reymond, Emil, tysk Naturforsker,

blev fodt 1 Berlin 1818. Efter at have studeret

under den beromte Fysiolog Johannes M filler,

blev han i Aaret 1858 dennes Efterfolger som
Professor i Fysiolog! ved Berlins Universitet.

Han er en af de betydeligste Forskere paa
dette Omraade; hans sserlige Fag blev Under-
sogelsen af den dyriske Elektricitet. Ved Siden

heraf er han ved flere Lejligheder optraadt

som Filosof. Han repraesenterer som saadan den
monistiske Verdensanskuelse, men med en sterk
Opposition mod al Dogmatisme. Det er saerlig

denne hans kritiske Holdning, der har givet

ham hans ejendommelige fllosofiske Betydning.

Den knytter sig nemlig for en stor Del til det

beromte Foredrag >0ber die Grenzen des Na-
turerkennens<, som ban holdt i Aaret 1872
paa det tyske Naturforskermode i Leipzig ; hcr-

til har han senere fojet et ligeartet Foredrag
>Die sieben Weltrfithselc fra 1880. I det forste

haevder han, at der er to Gaader, som ikke
blot nu ikke kunne loses af Videnskaben, men
som aldrig ville kunne loses af den ifolge dens
Karakter; det er Sporgsmaalet om, hvad Ma-
terie og Kraft i sig selv er, og om, hvorledes
Mennesket bliver i Stand til at taenke o : Bevidst-

hedens Opstaaen; heroverfor gaelder ikke blot

ct Ignoramus (vi vide det ikke), men et Igno-
rabimus (vi ville aldrig faa det at vide). I det

andet Foredrag udvider D. Synskredsen og
skelner mellem saadanne Problemer, som
kunne loses, og saadanne,. som ikke kunne
det. De sidste foroges her med 2, nemlig Be-
vsegelsens Opstaaen og Viljens Frihed, saafremt
man da ikke foretraekker at benaegte dens
Realitet. D.-R. dede 26. Dec. 1896 i Berlin.

Hans >Reden< foreligger samlede i 2 Bind,
1886—87. F. C. K.
Dubricius (Dubric, Dyfrig), eng. Biskop, skal

ifelge Geoffroy af Monmouth have kronet Kong
Arthur. Han skal have grundet Klostre i Llan-

carvan, Caergorworn og Caerleon og vsere dod
522 efter at have beklsedt Bispesaedet i Uan-
daff og iErkesaedet i Caerleon. Han var en
af Wales's beromteste Helgener; 4. Nov. var
hans Helgendag.
Da Cange, Charles du Fresne, f. i Amiens

18. Dec. 1610, blev trisorier i sin Fodeby, men
helligede hele sin FriUd til hist. Studier.

1657 udgav han sit forste Vaerk: Hist, de
['Empire de Constantinople tout let empereurs
francois. 1668 bragte Pesten i Amiens ham
til at flytte til Paris, og tilsidst trak han sig

tilbage til Benedictiner-Abbediet St. Germain
de Pres, hvor han dode 1688. Han har ud-
givet en stor Maengde betydelige Skrifter, der
kaste Lys over Middelalderens Historic, navn-
lig over Frankrigs og Konstantinopels. Hans
Hovedvaerker ere dog hans Glossarium media
et infima latinitatis (Paris 1678 i 3 Foliobd.;

bedste Udg. med Carpentarius's, Adelungs og
andres Tilfojelser i 7 Bd., Paris 1840—50 og
optrykt i 10 Bd. i Kvart, Paris 1883—87) og
Gloss, media et infima gracitatis (Lyon 1688 i 2

Foliobd.). Efter hans Dod udkom hans Udg.
af Chronicon Paschale (L. Faugere, Essai au-
la vie et les ouvrages de D. C, Paris 1852).

Duchesne, Louis, rom.-kat. Kirkehistoriker,

blev fodt 13. Sept. 1843 i St. Servan. Efter
at have studeret i Paris blev han Elev i den
fr. Skole i Rom (1873—76) og gjorde fra Rom
Rejser til Epiros, Thessalien, Makedonien og
Atbos (1874) og til Lilleasien (1877). 1877 blev
han Prof, ved det rom.-kat. Institut (Universitet)

i Paris. Nu er han Geoffroys Efterfolger som
Forstander for den fr. arkaeologiske Skole i

Rom. Hans Hovedvaerk er en med laerde Ind-
ledninger og Noter forsynet Udg. af Liber
Ponlificalis (I—II, Paris 1886—92). Fornden
en Maengde Afhandlinger og Kritiker, navnlig

i Revue des quest, hist, Itilanges d'archcol. et

d'hist. de Vecole fr. de Rome og i den af ham
selv, siden 1880, udgivne Bulletin critique har
han skrevet Origines du culte chritien (Paris

1889; 2. Udg. 1898) og Fastes ipiscopaux de
Vancienne Gaule (I, Provinces du Sud-Est,

Paris 1894).

Duels, Benedictus, f. o. 1480, nederlandsk
Kontrapunktiker, af Josquin des Pres's Skole.

Efterretningerne om ham ere forvirrede. Han
har en Tid vaeret Organist ved Katedralen i

Antwerpen og Forstander for det dervaerende
Musikant-Broderskab. Derimod er det usikkert
om han, som hyppig angivet, har vaeret i

Henrik VIII af Engiands Tjeneste, eller senere
vaeret Skolemester i Ulm. A. H.
Dudaim, Plante af Natskyggefamilien, af

hvis Frugter man lavede Elskovsdrikke, da
man antog, de hidsede til Vellyst (1 Mos. 30,

14; Hojs. 7, 13).

Dudik, Beda Franziskus, mahrisk Historiker,

f. 29. Jan. 1815 i Kojetin i Mahren, blev tidlig

optagen bl. Benedictinerne 1 Raigern. 1852
rejste han til Sverig og Rom for at samle Bi-

drag til Mfihrens Historie fra Arkiverne der;
1853 blev han Docent i Historie og Diplomatik
i Wien, og der indrettede han 1855 et Cen-
tralarkiv for de tyske Benedictinere. 1859 blev
han udnaevnt til Mfihrens Historiograf, 1866
fulgte han iErkehertug Albrecht til Italien, og
paa denne Rejse lykkedes det ham at faa

mange vigtige Aktstykker bragte fra Venezia
til Graz. 1869 fulgte han Kejser Franz Joseph
paa hans Rejse til Syrien og iEgypten. Han
dode 10. Jan. 1890. Han har, foruden flere Af-

handlinger i Wiener-Akademiets Skrifter, skrevet
• Gesch. des Benedictinerstiftes Raigern* (I—U,
1849—68); >Forsch. in Schwcden fur Mfihrens
Gesch.< (1852); Iter Romanum (I—II, 1855);
.Mfihrens allg. Gesch.. (I—VII, 1860—76); >Erin-

nerungen aus dem Feldzug in Italien< (1866);

>Die Schweden in Bdhmen und Mahren 1640
—50c (1879).

Dudith (Dudics), Andreas, f. 16. Febr. 1533
i eller i Naerh. af Ofen, tilhorte paa modrene
Side den venezianske Familie Sbardellati, og
med det Navn kaldes han stundum. 16 eller

17 Aar gl. rejste han til Italien, hvor Kard.
Reginald Pole tog sig af ham og anbefalede

ham til Aldus Manutius, hvem D. besegte i

Venezia 1553. Senere fulgte han med Pole til

Bruxelles og England, og paa Vejen besegte
han Paris, hvor han lod sine forste literaere

Arbejder trykke (et lat. Digt til iEre for hans
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Laerer i Gr. og en Bearb. af Francesco Vimer-
cati's Komraentar til Aristoteles's MiTnogokoyixa).

1557 vendte han hjem til Ungarn, hvor nan
fik et Kanonikat i Gran, men allerede nteste

Aar var ban atter i Italien, for at fortsaette sine

Stndier i Padova. Kort efter blev ban kaldt

hjem igen, og Kong Ferdinand overdrog ham
Bispedemmet Knin (Tinininm) i Dalmatien, og
1561 kom han til Trienter-Konciliet som >Orator<

og virkede der for Ferdinands Reformplaner,
navnlig for Lsegmandskalken og Biskoppernes
Residenspligt. Tillige skrev ban en Afhandling
til Gunst for Ophtevelse af Prassternes Cellbat

(Demonstratio pro Kbertate conjugii). Til Len
for hans Virksomhed i Trient overdrog Ferdi-

nand ham ferst Bisped. Csanad og senere

Funfkirchen, som han dog ikke kunde til-

trade, fordi Byen var i Tyrkernes Void. 1565
sendte Kejser Maximilian II ham i en diplomat.

Sendelse til Polen, og der blev han saa be-

tagen af Kterlighed til en af den polske Dron-
ning Katarinas Hofdamer (Regina von Strass),

at ban, for at kunne gifte sig med hende, op-

gav sit Bispedemme og gik over til Luther-

dommen (1567). PiusV ekskommunicerede ham
og bnendte ham in efflgie, men Kejser Maxi-

milian II holdt paa ham og brugte ham frem-

deles som polit. Agent i Polen. 1575 gifted

e

han sig for anden Gang, og i de felgende Aar
blev han mere og mere indviklet i Politiken.

1579 flyttede han til Breslau, og der dede han
23. Febr. 1589. De 5 Taler, han holdt i Trient,

bleve (Halle 1743) ndgivne af den teol. Prof. G.

Schwarz, der paa Titelbladet kaldte sig Loran-
dus Samuelsy; disse Taler og andre af hans
Skrifter (t. E. Skr. om Colibatet) vare allerede

tidligere (Offenbach 1610) udgivne af Q. Reuter,

der havde vasret Huskerer for hans Born.
Dnebradre, se Johannitere og Hellig-Aands-

Ordenen.
Dneholm, et Johanniter- eller St. Hans-Kloster

tast udenfor Nykobing paa Mors, nrevnes for

ferste Gang 1371, men det er rlmeligvis stiftet

adskillige Aar tidligere. Det blev styret af en
Prior (prooisor, prceceptor, commendator), der
ogsaa kaldtes >Forstander< eller >Formand«.
Det havde i Reglen 12 Praestebredre (fratra

capettani), men i det eller paa dets Grand
segte ogsaa Here >indgivne< Bredre (fratres

donati) Ly. Egentlige Riddere (fratres milites)

fandtes derimod nappe i D., saalidt som i de
andre dske St Hans-Klostre. Klostrets fulde

Navn var, » St. Johannes's Kloster og St Maria
Magdalenes i D.<, og der var ogsaa Kvinder
(donatce), som havde >taget Kors< der som
St. Hans-Sestre. 1380 fik Klostret Patronats-

ret over St. Klemens Kirke i Nykobing, og i

den felgende Tid ; sogte det at udvide sin Myn-
dighed over denTnsermeste Omegn. Det havde
et St Jorgens Hus for spedalske med et til-

herende Kapel, en St. Jorgens Malle og tlllig-

gende Jorder, og det fik 1 Tidens Lob Tilsyn

med Helligaands-Hospitalet i Nykobing. Ligesom
Andvorskov synes ogsaa det at have haft en
Skole. D. stod 1 Forbindelse med Nykobing
Pnestegilde, der ogsaa optog lasge Medlemmer,
og Byen Nykobing skylder for en ikke ringe

Del dette Kloster sin Opkomst Det var

rigt; det havde Ejendomme, baade Hcrregaarde
og Bondergaarde, i Thy, Vendsyssel og Har-

syssel. Da Ref. kom, holdt Prioren Jakob
Jensen den nye Laere borte fra D„ men, trods
sin UviUe mod Ref., fik han 1536 Brev til alle

Klostrets Tjenere om, at de skulde vsere ham
hedge og lydige og give ham Skyld og Landgilde

;

Bradrene og Sestrene synes at vsere blevne
i D., indtil de dede eller selv foretrak at

gaa bort. Klostret blev dog nu betragtet som
kongeligt Len; det maatte stille 2 Folk til

Krigstjeneste og give Skat 1539 fik Niels
Lange til Kj<crgaard Pantebrev paa det og
dets Bendergods for 1000 Joakimsdalere med
den Forpligtelse, at han skulde give Kronen
den Tjeneste og Tynge, som plejede at ydes
deraf, holde Prioren og Munkene med asrlig

Underholdnlng i Henseende til Kleeder og Fade
og vedligeholde Klostrets Bygninger. Af disse

Andes endnu en Del Levninger. Se Afbild-

ningerne i O. Nielsens, D.s Diplomatarium,
Samling af Breve 1371—1539 (Kbhvn 1872).

Duen omtales ofte i G. T., da Pakestina var
rigt paa forskl. D.-Arter. Klippeduen (columba
livia), der »bygger Rede ved Siden af en Klaft<

(Jer. 48, 28; jfr. Hajs. 2, 14) eller >i Dalene<
(Hes. 7, 16), fandtes og Andes endnu baade
langs Kysten og i Bjergegnene. Naar der i

Skabelsesfortaslllngen (1 Mos. 1, 2) siges, at

>GudsAand rugede over Vandene<, Ieder dette
Udtryk Tanken hen paa D. (jvfr. Miltons: Doot
like mfst brooding on the vast abgss). I Noas
Historic (1 Mos. 8, 8f.) omtales D.; Psalmisten
ensker sig Vinger som en D. for at fiyve bort
(Ps. 55, 7), og han taler om en D., »hvis Vinge-
fjedre ere indsprengte med Guldets gylden-
granne Glansc (Ps. 68, 14). Til D.s klagende
Kurren hentyde Profeterne ofte (Jes. 38, 14;

59, 11; Hes. 7, 16; Nahum 2, 8); dens Enfold
(Rajnkeleshed) var et Ordsprog (Mt 10, 16),

men Profeten saa ogsaa, at denne havde sine
Skyggesider (Hos. 7, 11). I Hajsangen (1, 15;

4, 1) sammenligner Brudgommen sin elskedes

0jne med den. En ung Due blev brugt som
Offer (1 Mos. 15, 9; jvfr. Art Offer og Turtel-

duer). I N. T. aabenbarer den Hellig-Aand sig

i D.s Skikkelse (Mt 3, 16; Mk. 1, 10; Lk. 3,

22; Joh. 1, 32). — 1 Jes. 60, 8 omtales D.slag,

og i 2 Kong. 6, 25 fortaelles der, at D.meg
under Samarias Belejring blev brugt som Nae-

ringsmiddel.

D. blev tidllg som kr. Symbol fremstillet paa
Mindesmaerker, Malerier, Mosaiker, Guldglas
og Indskrifter. Tertullian kalder den > Fredens
Herold<, og i den gl. K. var den Symbol paa
Uskyld, Renhed, Beskedenhed, Sagtmodighcd,
Kasrlighed og Klogskab. Den var ikke alene
Symbol paa den Hellig-Aand, men ogsaa paa
Sjtelen, der er gaaet ind til den evige Hvile.

D. fmed Oliegrenen er hyppig paa Gravstene
et Symbol paa den evige Fred. Ved Gravene
fandtes der Lamper i D.s Form eller med D.

afbildet paa Laaget. Prudentius kalder Kristus

en D. (columba potent — sanguine pasta, eui

cedit avis), og Paulinus fra Nola fortasller, at

man afbildede Apostlene som 12 Duer om et

Kors. D. skal ofte ogsaa minde om Daaben,
eller, naar den stiller sin Torst ved at drlkke
af et Vandbtekken, om Sjeelen, der nasres ved
Nadverens Naade. Den er endelig ogsaa et Billede

paa K. og paa Martyriet, eller maaskc snarere

en Anty dning af, at det er den Hellig-Aand, der
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686 Duen — Dukhoborzy.

giver Martyren Kraft til at gaa Deden i Mode.
Den flyvende Due blev i den sidste Del af
Oldk. Symbol paa Kristi Himmelfart eller Mar-
tyren* Hjemgang. — Stundam blev Nadver-
bredet gemt 1 et Kar, der havde Form
af en Due. Basilios lod saaledes gore en
D. af part Gold, hvori ban lagde en Del af
Hostien, og lod derpaa D. hamge op over
Altret. Stundum gemte man Hostien i en
iEske som et Taarn, paa bvilket der sad
en D. Flere evkaristiske Kar i D.s Form
og Taarne med en D. paa ere komne til

os fra den eldre Middelalder.
Duff, Alexander, Skotlands navnkundigste

Mlssionser, fadtes 25. April 1806 i de skotske
Hejlande, studerede i St. Andrews under Chal-
mers og gik 1829 til Indlen, som den ferste

Missionier ndsendt af selve den skotske K. I

Kalkntta grnndlagde nan en Skole og et college,

der fra 5 Elever i 10 Aar voksede op til 800.

Ved at gore Engelsk til Undervisningssproget
og Biblen til daglig Lssning i alle Klasserne
indforte han et nyt Princip i den indiske Un-
dervisning, der ledede den dannede Ungdom
af Indiens hejeste Klasser ind i vesterlandsk
Tankegang og bragte den under kr. Paavirk-
ning og indirekte flk stor Betydning for Mis-

sionen, der ogsaa vandt nogle af sine dygtigste

Omvendte blandt D.s Elever. Hans Skole-
system vandt en fuldstendig Sejr og er endnn
det raadende i Indien, om end dets Betydn.
for Missionen er omstridt Hans Beseg i

Hjemmet 1835—39 bragte et umaadeligt Op-
sving i Missionslivet der. Ved Frik.s Dannelse
1843 gik ban, som alle Missionererne, med
denneogmaatte efterlade sine Anstalter i Kalkntta
i Statsk.8 Hiender og grunduegge nye; endelig
aabnede han i Kalkutta en Skole for Piger af
bej ^Kaste, der indledede et Omsving i den
kvindelige Opdragelse i Indien. Efter 35 Aars
Virksombed maatte D. af Helbredshensyn gaa
hjem, anerkendt af alle som den indiske Mis-
sions ypperste Mand, lige udnuerket ved Viljes-

kraft, Veltalenhed og Fromhed. Endnn i 14
Aar virkede han hjemme for Missionen, flk op-
rettet et Missionsprofessorat i sin K., som han
selv bekbedte i 11 Aar og blev for anden Gang
htedret med Valg til K.s hejeste Embede som
moderator for dens General assembly. Han
dede 1878 (G. Smith, The Life of A. D., Lon-
don 1879). V. Sn.

Dnfray, Goillanme, nederlandsk Kontra-
punktiker af den sidste Skole. Sammen med
sin Landsmand Binchois og Englenderen Dun-
stable regnes ban for den tidligste Repnesen-
tant for den knnstnerisk ndviklede Kontra-
punktik. I de tidligere forvirrede Efterret-

ninger om ham er der nu kommet Orden ved
van der Straetens og Haberls Undersegelser.
D. er fedt o. 1400, rimeligvis i Chimay, og dad
27. Nov. 1474 som Kannik i Cambrai. I Dom-
kirken her, som udgjorde et af Hovedssederne
for Musikens Pleje i denne Tidsalder, flk han
sin Uddannelse som Kordreng. Senere vandt
han stort Ry som Tonemester, var 1428 Sanger
i det pavelige Kapel i Rom, 1437 ansat ved
Hoffet i Burgund, bi. a. som Lierer for Charles
af Charolais. og han erhvervede sig Baccalau-
rensgraden ved Sorbonnen i Paris. Trods Stilens

primitive Standpunkt ger kunstnerisk Opflnd-

else og Skenhedsfolelse sig afgjort gteldende

i D.s Kirkemosik. A. B.

Du Fresne, se Du Cange.

Duguet, Jacques Joseph, jansenistisk Teolog,

f. i Montbrison 1649, blev opdragen af Ora-

torianerne og senere selv Oratorianer. Han
var font La*rer i Filos. i Troyes, derpaa 1 Teol.

i Paris. 1677 blev han pnesteviet og holdt i

Paris Fastepnedikener, der samlede mange afde

dannede Klasserom bans Pnedikestol. Han slut-

tede sig til Arnanld og Quesnel og modsatte sig

Bullen Unigcnitus, hvorfor han blev stedt nd
af Oratorlet. Efter denne Katastrofe opholdt

han sig snart i Holland, snart i Troyes og
tilsidst i Paris, hvor han dede 25. Okt 1733

i en Alder af 84 Aar. Han bar forfattet en

stor Matngde ekseget og etiske Skrifter. Som
Ekseget fremhtever han stan-kt G. T.s typiske

Betydn., ofte paa en noget sogt Maade; som
Moralteolog er han afgjort Jansenist (St Benve,

Port-Royal III—V).
Dnhm. Bernhard, tysk protest, gltestl. Teolog.

f. 10. Okt. 1847, Privatdocent i Gottingen 1873,

Prof, ekstraord. ssteds 1877, Prof. ord. i Basel

1889. Vigtigste Skrifter: Paali apostoli deJuda-
orum religione jndida, 1873; >Theologie der

Propheten<, 1875; Kommentar til Jesaja, 1892

(i Nowacks >Hand-Kommentar<); til Ijob 1897

(i Martis >Kurzer Hand-Commentarc); »Ge~

heimniss in der Religione, 1896; >Entstebung
des Alten Testamentsc, 1897. J. C. J.

Duiabnrg, By i den preuss. Regeringskreds
Dosseldorff, havde siden 1562 en ref. Hejskole,

som den store Kurfyrste 1655 gjorde til et

Universitet I den sidste Halvdel af 17. Aarb.

var D. et Hovedsssde for Cartesianismen og

Coccejanismen paa tysk Grand, men stor

Betydn. har Unlversltetet i D. aldrig haft. 18.

Okt. 1818 blev det ophssvet ved en Kabinets-

ordre af Friedrich Wilbelm III. Siden 1844

har der i D. vseret en af et rhinsk-wcstfalsk

Selskab ledet Anstalt for Uddannelse af Dia-

koner.
Dnkhoborry, en rationalistisk-spirittialistisk

Sekt i Rusland, hvls Oprindelse taber sig i

Merke, bar Navn efter et sammensat rnssisk

Ord, der kan overstettes >Aandsbekcempere<
eller >Aandskjemper< . Selv kalde de sig >aande-
lige Kr.«. Navnet kom forst frem 1785; men
Sekten er langt osldre. D. ere Rnslands Kvask-

ere, og de have i Tidens Lob modtaget Paa-
virkning fra Mennoniterne, Gendoberne og
Kvskerne. Bonden Sylvan Kolesnikov i

Guvernementet Jekaterinoslav optraadte o.

1780 med Paastand paa at vasre et Redskab
for den Hellig-Aand og med Forkastdse af

Daab, Nadver og JEgteskab. Han kunde
hverken hese eller skrive, men han havde
glimrende Talegaver, og i kort Tid fik han
mange TiUuengere, isair blandt de donske
Kosakker, men ogsaa i Moskva, Kaluga, Kursk og
andre Steder. Forbindelsen mellem de forskl.

Menigheder af D. blev opretboldt ved Kab-
msnd og Kolportarer. De bleve i Beg. for-

fulgte, men Katarina II viste Skaansel over
for dem. Paul I greb atter til strenge For-
holdsregler, og en Ukas af 1799 domte 81 D.
som >Foragtere af 0vrigheden og Loven< til

det strengeste Rjergvsrksarbejde i Sibirien.

Under Alexander I fik de dog blidere Kaar. Med
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kejserlig Tilladelse nedsatte de sig i de tyndt
befolkede Provinser Tambov og Voronesh, og
1820 bleve de endog fritagne for at aflaegge

Soldatereden, naar de skulde gere Krigstjeneste.

Naest Kolesnikov har isasr den forrige Garder-
korporal Ivan Kapnstin baft stor Betydn.
for Sekten. >Han berskede som en Konge
eller snarere som en Profet over alle D.«. Ka-
pnstin, der tidligere havde tilhert en anden
Sekt, gik, efter at nave sluttet sig til D., med
sine Tilhaengere til Molotshna (i det tauriske

Guvernement), og der grundlagde ban en Ko-
loni af Agerbrugere, som levede i Ejendoms-
faellesskab. I kortTid dannedes der 9 blomst-
rende Landsbyer, der fik symbolske Navne,
og Kapustin indferte med stort Held flere

Industrigrene i sin Sekt. 1814 blev han imid-

lertid fiengslet, fordi ban gjorde for mange
Proselyter. Han kom snart fri, men der hviler

et sagnagtigt Merke over bans sidste Dage.

Kun saa meget staar fast, at han vedblev at

vtere D., og at han efterhaanden opgav mere
og mere af de kr. Levninger, der fandtes i

bans Laere. Han troede paa Sjaelevandring og
paastod, at han selv var en Inkarnation af Kri-

stns. 1820 dede ban i en Hnle ved det asovske
Hav, nter ved Floden Molotshnas Udleb. Kri-

stus-Vaerdigheden gik da over paa hans Sen,

der var et forfaldent Sabjekt, som dede i For-

visning 1841. Derpaa overtog et Raad paa 30
iGldste, af hvilke 12 bleve udntevnte til Apostle,

Ledelsen af Sekten, men NikolaJ I forviste alle

D. til Kaukasas, hvor de slog sig ned paa en
Hejslette, der efter dem blev kaldt Dukho-
borje. I vore Dage er der nogle tnsinde D.

i Egnene om Kars og Batum og i russ. Arme-
nien, men i Taurus synes de at vtere uddede.
1898 rejste over 1000 D. til Kypern. D.s Laere

om >Aandens indre Fuldkommenhed< er en
underlig Blanding af russ. Rationalisme og
vesterl. Mysticisme. De have 2 Hovedbeger:
>Negle til Hemmelighedcn< og >Livets Bog<,

en Slags Lserebog, der indeholder mange
Psalmer og Sange og Brudstykker af Biblen.

1828 ovcrrakte de Regeringen en Slags Tros-

bekendelse, i hvilken de udtalte deres For-

kastelse af den russ. Liturgi og deres kvaek-

erske Tro, der kulminerer i den Paastand, at

>den evige Kristns< har taget Bolig i en D., ferst

i Kolesnikov, derpaa i Kapustin. Der Andes
blandt dem 2 forskl. Retninger, en merk asketisk

og en glad rationalistisk (J. Gehring, Die Sekten

der russ. K., Leipz. 1898, 187 f.).

Dulignon, Pierre, en af Labadies (sed. Art.)

Tilhaengere, opholdt sig en Tidlang i Altona,

men rejste derfra til Slottet Waltha i Vest-

Friesland, hvor han dede 1679.

Dum acerbissimas kaldes, efter Begyndelses-

ordene, Gregor XVI's Breve af 26. Sept. 1835.

i hvilket Hermesianismen fordemmes (se Art,

Hermes).
Duma. 1) Sen af Israael (1 Mos. 25, 14). —

2) By i Juda; udstrakte Ruiner paa Vejen
mellem Hebron til Beersaba baere endnu Navnet
ed Dome.
Dnmont, Pierre Louis Etienne, f. 1759 1

Geneve 1 en Hugenot-Familie, blev tidlig Pnest
i sin Fedeby, men kom senere som ref. Pnest
til St Petenborg, hvor mange Hoffolk, og
Kejserinde Katarina II selv, satte stor Pris

paa ham. Fra St. Petersborg gik han til Lon-
don, hvor Markien af Landsdowne, der da var
Minister, gjorde bam til Laerer for sine Bern.
Paa Rejsen til London holdt han i Berlin for

det preuss. Hof en Pnediken »om Egoisme<,
der vakte stor Opsigt. I England laerte han
Filosofen Jeremy Bentham at kende, og under
haus Paavirkning opgav han Praedikestolen og
levede som Forfatter og Benthams litenere Med-
hjtelper. 1815 tog han tilbage til Geneve, og
der dede han 1830.

Du Moulin, Pierre, fr. ref. Teolog, f. 1568
paa Familien Duplessis Mornays Slot Buhy,
studerede 1 Sedan og kom senere til London,
Cambridge og Oxford. 1592—98 var han Laerer
i de gl. Sprog, Prof, i Filos. og Graesk ved
Unlversitetet I Leiden ; der boede han i Scali-

gera Hus, og Hugo Grot I us var en af hans
Disciple. 1598 vendte han tilbage til Frankrig
og blev ordineret til Pnest. Efter at have
virket et Par Maaneder i Blois, blev han kaldet
til Pnest for den ref. Menighed i Paris, der maatte
holde sine Gudstjenester forskl. Steder udenfor
Hovedstaden, sidst i Charenton. Kongens So-
ster, Katharina af Bourbon, valgte ham til sin
Kapellan. I 21 Aar var han den ref. Pariser-

Menigheds Pnest, og i den Tid blev han ind-
vlklet i en stor Maengde litenere Stridigheder
med Jesuiter og ref. Teologer. Uforsigtige

Ytringer i et (1620) opsnappet Brev til Kong
Jakob I af England, som satte stor Pris paa
ham, fordi D. var optraadt som Kongens For-
svarer, gjorde Ende paa D.s Virksomhed i

Paris. I den felgende Tid gjorde Fyrsten af
Sedan ham til Pnest og Prof, ved denne Bys
beremte ref. Akademi, og der dede han 10.

Marts 1658 efter en lang og 1 lltener Hen-
seende i hej Grad frugtbar Virksomhed. For-
uden en Rsekke Stridsskrifter har han ogsaa
udgivet 10 Bd. af Pnedikener, som han havde
holdt i Paris og Sedan (Armand, Essai sur la

vie du D. et sur quelques uns de ses ccrits,

Strassb. 1846).

Dnngal, Munk i St. Denis i Karl d. st.s

Dage, bar skrevet Digte og Breve, der vise, at

han i hej Grad beundrede den store Kejser.

D. stammede rimeligvis fra Irland, men han
er naeppe identisk med en keltisk Biskop af
samme Navn, der naevnes af Alkuin. Der
Andes ogsaa flere keltiske Helgener, der baere

Navnet D.
Dunin, Martin, ^Erkebiskop af Posen-Gnesen,

f. i Polen 11. Nov. 1774, studerede ved CoMe-
gium Germanicum 1 Rom, blev efter sin Ordi-
nation (1797) ferst Pnest forskl. Steder i Polen,

derpaa Viebiskop og 1831 iErkcbiskop i Posen-
Gnesen. Han dede 26. Dec. 1842. Paa Grand
af sin Stilling i Striden om de blandede iEgte-

skaber (se d. Art.) blev han 1839 demt til '/>

Aars Faestningsstraf og Afsaettelse, men Faest-

ningsstraffen blev forandret til Ophold i Ber-
lin. Da D., inden Striden endnu var til Ende,
hemmelig rejste hjem til Posen og overtog sit

Embede, blev han sat i Faengsel i Colberg

(8. Okt. 1839), og der sad han under Laas og
Lukke, indtil Friedrich Wilhelm IV kort efter

sin Tronbestigelse gav ham Friheden (6. Aug.
1840). D. havde baade den polske Adel og
hele det polske Pnesteskab paa sin Side, og
dette Afsnit afKampen om de blandede JEgte-
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skaber fik en egen Farve derved, at det natio-

nale Spergsmaal splllede med ind.

bankers, en amerik. Baptist-Sekt, se Tun-
kers.

Dans Scotns, Johannes, beremt skolastisk

Teolog. Baade Tiden (1265 eller 1274) og
Stedet (Dun i Irland eller, snarest, Dunstane i

Northumberland) for hans Fedsel ere usikre.

Han traadte ind i Fransiskanerordenen, be-

.gyndte i Oxford sin Lobebane som teol. Lserer,

kom 1304 til Paris, hvor han fik Doktorgraden,

og blev af Fransiskanergeneralen sendt til KOln,

hvor han dode 8. Nov. 1308. D. S. var Fran-
siskanerordenens betydeligste Teolog og maa
som saadan sammenstilles med den noget seldre

Dominikaner Thomas fra Aqvino, hvis Mod-
saitning han i mange Stykker blev, en Mod-
s^tning, der fortsattes i de efter dem bensevnte

teol. Skoler (Scotister og Thomister). Forskellen

mellem dem viste sig allerede i Behandlingen
af den naturlige Teologi, idet D. S. begnensede
dennes Omraade ved at behandle ogsaa

Lteren om Sjselens Udedelighed og Verdens
Skabelse som rene Aabenbaringsdogmer ; men
den kan iovrigt veesentlig udledes af den
principielle Forskel i Opfattelsen af Gudsbe-
grebet. Medens Thomas betonede Nodvendig-
heden i Gud og derfor fertes i Retning af en
deterministisk Tankegang, heevdede D., der

iovrigt ogsaa i filos. Henseende skilte sig fra

Thomas ved ikke saa udelukkende som han
at holde sig til Aristoteles, Viljessiden i Gud
paa en saadan Maade, at den for os maa frem-
tnede som den grundlese Vilkaarlighed. Og
den skarpsindige Dr. sabtilis, som han kaldtes,

veg ikke tilbage for de vidtnekkende Konse-
kvenser af denne Grundsetning. Alt virkeligt

har sin sldste Forklaringsgrund i Guds Vilje,

der nu engang har villet saaledes, men ogsaa

knnde have viilet anderledes. Dette gtelder

ikke alene det naturlige Omraade (Gud kunde,
hvis han havde villet, have skabt en helt

anden Verden), men ogsaa det etiske (han
kunde have lagt en helt anden sedelig Ver-
densorden til Grand, kunde have totalt for-

andret den ssedelige Vserdibestemmelse) og det

relig. (saaledes f, E. Inkarnationen : Gud kunde
have forenet sig med hvilket som heist andet
Vtesen; Forsoningen: Gud kunde have ladet

sig noje med en relativ Fyldestgorelse af Men-
nesker; han modtager Kristi Offer, ikke fordi

det i sig selv har en uendelig Vrerdi [saaledes

Thomas], men fordi han nu en Gang finder

for godt at tage det gyldigt: acceptatio gratuita).

Hos det i Guds Billede skabte Menneske bliver

der da ikke Plads for nogen augustinsk Deter-

mlnisme, men D. hevder en afgjort Indeter-

minisme og feres derfor ogsaa til en pelagian i-

serende Betoning af Menneskcts Gernlnger og
Forflygtigelse af Arvesynden, der atter mullg-

gor hans stterke Hsvdelse af Jomfru Marias
ubesmittede Undfangelse. Paa dette Punkt
have hans Tanker som bekendt sejret Og
overhovedet var det saa langtfra, at D. an-

vendte sin kritiske Begavelse til en Fornuft-

krltik af Kirkelceren, at hans Grundprincip
tvtertimod i hoj Grad begunstigede det rom.-
kat Kirkeideal; thl naar der ikke kan tasnkes

nogen guddommelig Fornuftnedvendighed, er
Fornuften henvist til den Autoritet, som Gud

har fundet for godt at give Menneskene i relig.

Spergsmaal, nemlig K. Men paa den anden
Side kunne vi hos D. skimte de Tanker, der

maatte fere til Skolastikens Forfald. Thi vel

var D. ikke selv Nominalist, men hans Inter-

esse for det praktiske og individuelt-konkrete

(jfr. hans Kategori haccitas) maatte bane Vej

for Nominalismen. Den Vilkaarlighed, ifelge

hvilken de mest modsatte Ting i sig selv bleve

lige mulige, maatte let kunne fere til tommc
Ordkampe og oplesende Dialektik, og Ha;vdel-

sen af, at Gud kunde have ladet Usandiied
vaere Sandhed, det onde vasre godt, maatte
bane Vejen for Lteren om den dobbelte Sand-

hed — altsammen Ftenomcner, der optnedc
i Nedgangstiden for Middelalderens K. og Viden-

skab. D.s Vserker (deriblandt det beremtc
Opus Oxoniense. hans i Oxford docerede Kom-
mentar til Lombarderen) ere udgivne af Wad-
ding (12 Bd. Lugd. 1639), men hans Ordens-
bredre beserge for Tiden (1893 f.) en ny, fuld-

stasndig Udgave (K. Werner, Die Scholastik des

spateren Mittelalters, I, Wien 1881; A. RitschI

i Jahrb. f. deutsche Theol. X, 298 f.). J. P. B.

Dnnstan, jErkebiskop af Canterbury, var i

SItegt med Biskopperne Elfheah af Winchester
og Kinsige af Lichfield og andre ansete Masnd
i Kong Ethelstans Dage. Han blev fedt o.

925 i Nterh. af Klostret Glastonbury i Somer-
setshire og tidlig prassteviet. Hans Vaesen of*

hans Forksrlighed for hedenske Trylleformu-

larer gjorde ham i Beg. mindre elsket, og han
var en Tidlang forvist fra Ethelstans Hof. 21

Aar gl. blev han af Ethelstans Broder og Efter-

felger, Eadmer, gjort til Abbed i Glastonsbury.

og dette Kloster blev under hans Styrelsv

Mldtpunkt for en relig. Vsekkelse, der gik langt

udenfor Klostermurene. Da D.s Legekammerat
Eadred var fulgt efter Eadmund, fik D. sterre

Indflydelse, men da han traadte op mod Barne-
kongen Eadvys Lesagtighed, faldt han 1 Unaade
og maatte flygte til Flandern. D6t fandt han

Ly i Klostret Blandinium ved Gand, hvor han
lterte Benedictiner-Regelen nsermere at kendr.

Da Eadvys Broder, Eadgar, var bleven valgt

til Modkonge og havde faaet Magten Nord for

Themsen, blev D. imidlertid kaldt tilbage.

957 blev han af jErkebiskop Odo af Canterbury
viet til Biskop af Worcester, 959 flyttet til

London og 960 til Canterbury som .£rke-

biskop. Baade som Biskop og iErkebiskop

satte D. stor Kraft ind paa at gennemfere den

klosterlige Reform, og tillige var han virksom
som Statsmand. D. var i det hele en af de

betydeligste kirkl. Personligheder i den tidligere

Middelalder, og i mange Retninger evede han en

velgerende Indflydelse. Han sergede for Op-

lysning blandt K.s Msend og Ldegfolk, for-

synede Kirkerne med Orglcr og Klokker, og

strtebte fremfor alt at bringe Retferdighedens
Krav til Gyldighed i Lovene. Han dode 19.

Maj 988, og hans Anseelsc var saa stor, at der

snart dannede sig en Kreds af Sagn om ham
(W. Stubbs, Memorials of S. D., London 1874).

Dupanloup, Felix Antoine Philibert, fr.

Biskop, blev fedt i den liUe By Saint-Felix

mellem Annecy og Chambery 3. Jan. 1802.

1809 kom han til Paris, hvor han saa Napo-
leon I paa Magtens Tinde, og d*r fik han sin

ferste Undervisning. 1815 kom han ind i
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den Skole (la Petite Communauti"), som Abbe
Teysaeirc havde aabnet i Rue de Regard : der-

fre gik ban over, forst til Seminariet Saint-

Nicolas, senere (1821) til Satnt-Sulpices Filial

1 Issy, bvor han modtog Tonsuren, 1823 til

Saint-Sulpice selv, og der bier nan pnesteviet

(18. Dec. 1825). 1830 blev han aum6nier bos
Hertuginden af Orleans og Lserer for Hertugen
af Nemours og Prinsesse Clementine, senere

Hertuginde afSachsen-Koburg; allerede tidligere

havde Hertuginden af Berry overdraget ham
det Hverv, at forberede Henrik V til den ferste

Altergang. 1837—45 var han Forstander for

Seminariet Saint-Nicolas, 1838 >omvendte< han
Talleyrand paa Dodslejet, og i de felgende

Aar gjorde han sit Navn end mere bekendt
ved sin Deltagelse i Kampen for Undervisnings-
friheden. 1845 flk han et Kanonikat ved Notre-

Dame og vandt i den Stilling mange Venner
i den store Verden ved sine Prsedikener

•og sin Sjtelesergervirksomhed. 1849 udnsvnte
de Falloux ham til Biskop af Orleans. Som
saadan spillede han en stor Rolle i Frankrigs
kirkl. Historie og tog ved sine Flyveskrifter

Del i alle de Spergsmaal, der stod paa den
kirkl. Dagsorden. Han forsvarede Ltesningen

af de hedenske Klassikere i Skolen over for

Abbe Gaume, han var en Modstander af Louis
Veuillot og den yderligt gaaende Ultramontan-
isme, der kom til Orde 1 Veuillots Blad L'Univers,

men udstedte paa den anden Side i sin Protesta-

tion mod Sardiniens Erobringer fra St. Peters Stol

(1 859) >et Skrig, der bragte Frankrig til at stuelve<

.

1865 udsendte han et beremt Flyveskrift om
>Septbr.-Konventionen og Encyklika'en af 8.

Decbr. 1864< ; dette var efter Louis Veuillot's

Mening var >en ond Gerning< . 1867, da de sidste

Hester af Kirkestaten vare truede af Garibaldi,

sendte han den ital. Ministerprsesident Rattazzl

et aabent Brev for at fravriste ham en Ud-
talelse om, at Italien aldrig vilde lsegge Haand
paa Paven. Det havde til Folge, at en fr.

Flaade blev gjort sejlklar for at overfere

Tropper fra Toulon til Civitavecchia, og Gari-

baldi blev ftcngslet og sendt til Caprera. 1865,

da Pius IX begyndte at tsenke paa Sammen-
kaldelsen af et ekumenisk Koncilium, var D.

en af de Prselater, der bleve spurgte til Raads

;

de Bettenkeligheder, han havde, bleve vejrede

bort under nans Ophold i Rom ved St. Peters

Hundredaarsfest (1867). Senere kom de dog
frem igen, da man begyndte at skimte Roms
Planer om Ufejlbarhcdsdogmets Proklamation.
Efter at D. havde forhandlet med nogle uden-
landske Kollegaer om Sagen, udsendte han et

Hyrdebrev, der, med en Brod mod Louis Veuil-

lot og hans Spekulationer m. H. til et kr.

Demokrati, udtalte Haabet om, at det maatte
lykkes K. at holde de evang. Grundsaetninger
fri for alle Forfalskninger. Da iEngstelsen

for det forestaaende Koncilium tog til, skrev
D. et nyt Hyrdebrev, hvori han lovede, at

det paaUenkte Kirkemede skulde gore en En-
hedens, Sandhedens og Kserlighedens Gerning.
Derved blev han indviklet i en literser Fejde
med iErkebiskop Dechamps af Malines, og
Vatikanet, der styrede mod Proklamationen af
Ufejlbarheden, stillede sig paa Dechamps's Side.

Da Konciliet var traadt sammen, blev D. en
af Hovedmendene i Oppositionen mod det

Kirke-Leksikon for Xorden. 1

nye Dogme, og lige inden Proklamationen
gjorde han et forgaeves Forseg paa at faa

Pius IX til at opstette Stadfestelsen af det til en
gunstigere Tid, naar Aanderne vare faldne til

Ro. Efter at have underskrevet en Udtalelse

om, at han og flere andre Biskopper (se Art.

Vatlkaner-Konciliet), for ikke at saare Paven
ved at sterame imod Ufejlbarbedsdogmet, vilde

rejse hjem, tog han tilbage til Frankrig for

den endelige Afstemning. Kort efter sin Hjem-
komst (28. Okt 1870) lod han Imidlertid i ct

Hyrdebrev nogle Ytringer falde, der viste, at

han ikke vilde fastholde Oppositionen mod
det nye Dogme, og i Febr. 1871 sendte han
fra Bordeaux Pius IX et Brev, hvori han
meldte sin Underkastelse. Under Krigen gjorde
han, hvad der stod i hans Magt for at iindre

sine Landsnuends Nod, og den nationale Ulykke
tyngede haardt paa hans fcedrelandskerlige

Hjerte. 1871 blev han Medlem af National-

forsamlingcn, og Thiers tilbod ham iErkestolen

i Paris. D. afslog Tilbudet, men kom i den felg-

ende Tid til at spille en ret betydelig Rolle baade
i og udenfor Nationalforsamlingen, t. E. ved
det raislykkede Fusions-Forseg mellem Bour-
bonnerne og Orleans'erae. 1874 var han atter

1 Rom for at virke for Jeanne d'Arcs Helgen-
kroning, og da modtog han personlig Pius lX's

Tilgivelse; men han flk ikke, som hans Venner
havde ventet, Kardinalhatten. Saasnart han
var kommen tilbage til Frankrig, sendte han
Minghetti et aabent Brev, der indeholdt en
Protest mod Italiens Ran fra Pavedemmet.
1875 blev han Medlem af Senatet, og ogsaa
der havde han en ikke ringe Indflydelse. Efter

at vsere vendt tilbage fra en ny Romerrejse
skrev han et nyt Brev til Minghetti. Derpaa
udtalte han i Flyveskriftet : Ou allons nous?
(1876) sin Forvisning om, at der forestod

Frankrig en alvorlig Opgorelse mellem K.s og
Revolutionens Born, og grundede Avisen La
Difense til K.s Forsvar. Men da var hans Livskraft

brudt. Han brugte sine sidste Krtefter til at ud-
sende en Appel a la France, der opfordrede

til at rejse en Statue for Jeanne d'Arc som
en kr. og kirkl. Demonstration mod Minde-
festerne for Voltaire. 11. Okt 1878 dede han.
Han var Medlem af det fr. Akademi, men,
efter FriUenkeren Littre's Optagelse i dette,

kom han aldrig til Akademiets Meder. Her-
tugen af Audiffret-Pasquier, der arvede hans
Lsencstol, holdt den ssedvanlige akademiske
Mindetale over sin Forgtenger (F. Lagrange,

Vie de Msgr. D. I—III, 7. Udg. Paris 1894;

U. Maynard, Msgr. D. et M. Lagrange, son
historien, Paris 1884 ; E. Renan, der var hans
Elev 1 Saint-Nicolas, bar rejst sin Lmrer et

smukt Mindesmeerke i sine: Souvenirs d'en-

fance et de jeunesse, Paris 1883, 165 f. : til 3.

Bd. af Lagrange's Biografl er der fojet en For-
tegnelse over alle D.s Skrifter). Fr. N.

Dupin, Louis Ellies, f. 17. Juni 1657 i

Paris, blev 15 Aar gl. Mag. art., 27 Aar gl.

Doktor ved Sorbonnen. Han var Gallikaner

og Jansenist, og da han blev indviklet i Stridig-

hederne om Bullen Unigenitus, blev det ham
forbudt at fortsiette Lterervirksomheden ved
College de France; han vakte ogsaa Mishag
ved at indlade sig i Forhandlinger om en For-
ening mellem Romerk. og den anglik. K. Han
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var til Stcde, da Peter den store 1717, under
sit Ophold i Paris, segte at bane Vej for en
Forening af Rornerk. og Gnekcrk. 6. Juni 1719

dode han. Hans Hovedvaerk er: Bibliothique

universelle des auteurs ecclesiastiques. Forste

Bind af denne med stor Laerddom og Uhildet-

hed skrevne kirkelige Literaturhistorie udkom
1686; 1691 vare 5 Bd. udgivne. Da frem-

kom Benedictineme i St. Vannes med en Kri-

tik. D. svarede, men hans Svar forbitrede

Bossuet yderligere, og Racine, D.s Shegtning,

havde Moje med at stille Biskoppen af Meaux
tilfreds. Dengang slap D. dog fri for at se sin

Bog forbudt, men en anden Biskop klagede til

Rom, og 1693 koin de 5 Bd. af hans Vaerk paa
Index. Han fik imidlertid Lov til at fortscette

det under en ny Titel og tilsidst ogsaa under
den gamle. Det udger i den oprindelige Udg.
(Paris 1686—1704) 58 Bd. i 8S; der foreligger

ogsaa en Amsterdamer-Udg. i 19 Bd. i 4^1.

Duplessis-Mornay, Philippe, blev fodt 1549
i Normandict. Faderen, som herte til Land-
adelen var mm. Katolik, men afviste paa sit

Dodslejc den rom.-kat. Pnest; Moderen, som
hemmeligt havde vseret Protestant, traadte

efter sin Mauds Dod 1559 over til den ref.

Kirkeafdcling. Philippe, som var sendt til et

rom.-kat. Kollegium, blev kaldt hjem og valgte

efter alvorlig Overvejelse selv Protestantismen.
Han studerede i Paris, hvor de la Ramie var en
af hans Lsererc, og udmaerkede sig ved store

Aandsevner og Jaernflid. Under den anden
Borgerkrig betraadte han den militsere Lobe-
bane, men opgav den igen paa Grund af et

Benbrud. 1568—72 rejste han i Schweiz, Ita-

lien, Tyskland, Nederlaudene og England og
dyrkede isier Teol., Jura og Sprog. Ved et

Par Skrifter, hvori han opfordrede Neder-
ltenderne til at afkaste det spanske Aag, vandt
han Vilhelm af Oranjens Gunst, og i et lig-

nende Skrift sogte han at vaskke Sympati hos
sine Landsmeend for Nederleendernes Sag. Han
var i Colignys Tjeneste, da denne blev myrdet
i Bartholomteusnatten ; selv undslap han fra

Myrderiet og rejste til England, hvor han for-

gicves sogte at bevaege Dronning Elisabet til

at stotte hans Trosfaeller i Frankrig. Da han
var vendt tilbage, forte han i et Par Aar et

uroligt Krigerliv ; engang blev han fangen, men
undkom. 1576 tegtede han den unge Enke
Charlotte de Feuqueres, f. Arbaleste, og skrev
som Brudegave til hende Discours de la oie

et de la mart. Omtrent samtidig traadte ban
i Forb. med Hcnrik af Navarra, som var traadt
tilbage til den ref. Kirkeafdeling, og blev hans
bedste Raadgiver. Af ham blev han i et di-

plomat. iErinde sendt til England, hvor han
udgav sin Traitt de Viglise (1578), der blev
oversat paa Here Sprog, begav sig derfra, lige-

ledes i polit. 0jemed, til Nederlandene, fuld-

endte der sit Vaerk Traiti de la otriti de la

religion chritienne (1581), som ogsaa blev over-

sat paa flere Sprog, og var derefter atter i

England. Paa Nationalsynoden i Vitrd 1583
var han Henriks Repraesentant, ligesom han i

det hele tog Del i Udarbejdelsen af den ref.

K.s Forfatning. Han haevdede baade med
Pennen og med Svasrdet sin Herres Ret til

Frankrigs Trone, og da Henrik havde besteget

denne, kiempcde den trofastc Ven ved hans

Side ved Ivry og tog Del i Rouens Belejring.

Men da Kongen anden Gang var traadt over
til den rom.-kat K., maatte D.-M. forladc
Hoffet, og han levede nu som Statholder i

Saumur, hvor han byggede en Kirke og grundede
et Akademi (Universitet), som fik Betydning
for den ref. K., men 1685 blev ophaevct af
Ludvig XIV. Som den, der efter Henrik af
Condes Dod 1588 var Hugenotternes Forer.

indtog han en Maeglerstilling mcllem dem og
Kongen og tog Del i de Forhandlinger, som
forte til Udstedelsen af Nantes-Ediktet. Han
fortsatte sin litertere Virksomhed og udgav
bl. a. et Skrift mod den rom. Laere om Messe-
offeret: De Vinstitution, usage et doctrine du
saint sacriment de I Eucharistie en Viglise

ancienne (1598), som det paa Grund af L'noj-

agtigheder i Citeringen var let for Jesuiterne

at angribe. Hans Bestraebelser for en Sammcii
slutning mellem Protest, i Frankrig, England,
Tyskland og Nederlandene vare forgteves, men
hans Indflydelse i Faedrelandet skaflede ham
Navnet > Hugenotternes Pave<. Da under Lud-
vig X11I en ny Borgerkrig bred ud, blev han
1621 afsat fra sit Embede og trak sig tilbage

til La Foret, hvor han dode 1623 (Memoircs.
et correspondence de D.-M., 1—XII, Paris 1824
—25; af 1. Bd., hans Hustrus Biografi af ham.
Andes en bedre Udg. i Mad. de Witt, Memoires
de Mad. de Mornay, I— II, Paris 1868—69.

E. Stahelin, Der Uebertritt KOnig Heinrichs IV
v. Frankr. z. rdm.-kath. Kirche, Basel 1856;
Ad. Schaffer, D.-M. consider comme theologien,

Strassburg 1849; P. F. Martin, Un Chretien du
XVle siecle: D.-M., Cahors 1898). C. £. F.

Dora, efter Dan. 3, 1 en Slette i Babylon,
hvor det store Gudebillede opstilledes.

Darin fra Huesca, en Catalonier, blev 1206
vunden for Livet i apostolsk Fattigdom ved
en Samtale, som Diego fra Osma (S. 660) og
et Par andre Biskopper holdt med Valdesierne.

Paven gav ham Tilladelse til, indenfor Romerk.,
at danne et Samfund af >kato!ske fattige<

(pauperes catholici), der bar en tarvelig Dragt,

levede i ugiit Stand og gav Afkald paa al Ejen-

dom. De fleste Medlemmer vare Klerke. I

Beg. fik Durans Samfund Tilbaengere i flere

spanske og sydfr. Byer, men efter 1212 hare
vi ikke meget om det, og da Innocents IV
1247 forbed >de kat. fattige< at praedike, for-

svandt de.

Durand, Ursin, Mauriner, f. 1682, d. 177.1.

var Medarbejder paa det beromte Vaerk : L'art

de uirifier les dates des faits hisloriques, hvor-

til han i mange Aar gjorde Studier i Frankrig,

Holland og Tyskland.
Durand de Maillane, Pierre Toussaint, fr.

Jurist, f. 1729 i St. Remy i Provence, blev

Advokat i Aix og udgav: Dictionnaire de droit

canonique et de pratique binificiale compari
avec les maximes et la jurisprudence de France
(1— II, Avignon 1761; sidste Udg. I—VI, 1786).

Foruden en Kommentar til Pithous 83 gallik.

Artikler udgav han ogsaa fl. aeldre Kanonisters

Vaerker. 1789 blev han Medlem af National

-

forsamlingen som Ombud for Tredjestand og

fik Stede i Udvalget for kirkl. Sager. Han
tog Ordet for borgerl. iEgteskab og gjorde,

sammen med Martineau, Udkastet til Gejstlig-

hedens borgerl. Konstitution. Da Hojre angreb
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denne Side af bans Virksomhed, skrev han
1791 : Hist, apologilique du Comiti ccclisiastique

de VAssemblee nationale. Som Medlem af

>de gamles Raad< blev han faengslet, fordi

man beskyldte ham for at have begunstiget

Emigranteraes Hjemkorast. Han blev dog fri-

kendt, og Napoleon gav ham forskl. hoje jurid-

iske Embeder. Han dede 15. Aug. 1815 som
Medlem af Appellations-Domstolen i Aix.

Durandus, Gnillanme, beremt Kanonist, f.

1230 i Puimisson i Stiftet Beziers, stnderede

i Bologna, blev selv Laerer i Kirkeret de> og
i Modena. 1265 kaldte hans Landsmand, Cle-

mens IV, ham til Rom, hvor han blev apo-

stolsk Kapellan og auditor generalis causarum
s. palatii. Clemens IV gav ham desnden
Kannikedemmer i Beauvais, Narbonne og Char-
tres, og 1274 fulgte han med Gregor X til

Lyon som dennes jurid. Raadgiver. Her for-

fattede han Speculum judiciale. Under Pave
Nicolans III var han apostolsk Delegat i Bo-
logna, og det lykkedes ham at bringe Pro-

vinsen til Lydighed mod St Peters Stol. 1279

blev han Dechant i Chartres, 1283 var han
Statholder i Romagna, 1286 blev han Biskop

af Mende. Han lod imidlertid sit Stift styre

af en Stedfortraeder og blev boende i Italien

indtil 1291. 1295 blev jErkestolen i Ravenna
tilbudt ham, men han vilde ikke modtage den.

Derimod lod han sig gore til Statholder i Ro-
magna og Marc Ancona. 1. Nov. 1296 dede
han i Rom; han ligger begraven i Maria sopra

Minerva. Hans vigtigste Vterk er: Rationale

Mo. officiorum librit VIII distinctum, der er

den ferste fuldsttendige Fremstilling af den
liturg. Ret og af stor Betydn. for Liturgiens

Historic Det blev trykt allerede 1459 i Mainz
hos Fust og Schoffer.

Durandus fra St. Pourcain (a Sancto Por-

ciano), beremt Skolastiker, traadte ind i Do-
minikaner-Ordenen og blev 1313 Doktor i

Paris. Johannes XXII kaldte ham til Avignon,

og der holdt han som pavelig Hofteolog Fore-

laesn. over den hi. Skrift. 1318 blev han Bi-

skop i Le-Puy-en-Velay, 1326 i Meaux. De>
dede han 13. Sept. 1332. Han bar som Skola-

stiker Haedersnavnet Dr. resolutissimus. D.

begyndte som Thorn ist og Realist, men gik

mere og mere over til den nye Nominalisme,
der da bred frem. Han tillod sig at kritisere

Pave Johannes XXII, da denne paastod, at de
helliges Sjaele ferst efter den yderste Dom
komme til at skue Gud belt.

Durga, se Civa.

Durham, eng. Bisped., er Arvetager efter det

keltiske Bispesaede i Lindisfarne. 875 flygtede

Biskoppen og Munkene fra Lindisfarne for

Danskerne og tog St Cuthberts Lig med sig

(se S. 571). Efter 8 Aars Omflakken slog de

sig ned paa et Stykke Land mellem Wear og
Tyne, som Kong Guthred gav dem ; 990 maatte
Munkene atter flygte derfra med Helgenens

Lig, og de fandt da et blivende Sted i Dur-

ham. Bisperne der evede indtii Ref. fyrste-

lige Rettigheder over det Stykke Land, som
Guthred havde givet deres Helgen. Den be-

ramte Joseph Butler (S. 424) var Biskop i D.

;

nn (1899) er Brook Foss Westcott Biskop der,

og hans Forgaenger var Joseph Barber Light-

foot (1879—89). Om D. som Bispesaede sej. L.

Low, D. (London 1881). — 1832 blev der, for

Jordegodser, som tilherte Dean'en og Kapitlet
i D., grundlagt et Universitet, navnlig med
Nord-Englands Tarv for 0je, men det har ikke
naaet saa vidt, at det har kunnet haevde sig

ved Siden af de 2 gamle eng. Unlversiteter.

Dury (Duraus), John, skotsk Teolog, f. 1595
eller 1596 i Edinburgh, var Presbyterianer og
blev ferst Praest for nogle eng. Udvandrere, der
havde nedsat sig i Byen Elbing, som GustafAdolf
lige havde erobret fra Polen. 1628 blev han
af en Lutheraner opfordret til at afgive en
Betaenkning om Muligheden af en Forening af
Lutheranerne og de Reformerte i Nadverlseren,
og derved blev han ledet ind paa sit Livs
Opgave. Han laerte Axel Oxenstjerna at kende,
og hans Unionsplaner vakte den store Stats

mands Opmaerksomhed. 1630 vendte han til-

bage til England for at forhandle Sagen med
nogle eng. Biskopper, 1631 var han til Stede
ved Samtalen i Leipzig. I de felgende 50 Aar
rejste han rundt i Europe for med Mund og
Pen at virke for sin Plan. 1635—38 var han
i Sverig, 1639 i Danmark, men uden at finde

synderlig Forstaaelse for sine Tanker. Han
dede 1680 i Kassel, hvor Landgrevinden havde
aabnet ham et Tilflugtssted.

Dusis, se Dositheos (S. 675).

Dutoit(-Membrini), Jean Philippe, schwciz-
ersk Mystiker, blev fedt 1721 i Moudon i

Pays de Vaud og studerede i Lausanne. Efter
en farlig Sygdom, under hvilken han havde
lsest rom.-kat. Andagtsbeger, laerte han Fru
Guyons (se d. Art.) Skrifter at kende. 1754
overtog ban et Embede som Fropraedikant og
Kateket, men opgav det efter 14 Dages Forleb
og hengav sig i Resten af sit Liv til en vidt

gaaende Askese og til Studiet af Mystikerne.
1759 lod han sit Navn stryge af Listen over
Pays de Vauds Praester. I Lausanne og Geneve,
hvor ban en Tid opholdt sig, samlede han smaa
Kredse af Beundrere om sig. Han dode 21.

Jan. 1793, Ludvig XVI's Dedsdag. Han har
skrevet: Philosophic divine, par Keleph ben
Nathan (I—111, 1763), og efter hans Dod ud-
gav hans Venner bans Philosophic chritienne

(I—IV, 1800), der bestaar af Pnedikener, som
ikke sjaelden udvide sig til lange Afhandlinger
(J. Chavannes, J. Ph. D., Lausanne 1865).

Duvergier (eller Du Verger) de Hanranne,
Jean, bedst kendt under Navnet St. Cyran,
blev fedt 1581 i Bayonne. Han studerede
Teol., ferst i Paris og derefter ved det Jesuit.

Kollegium i Ldwen, hvor han laerte den noget
yngre Cornelius Jansen at kende. Fra 1604
opholdt de sig sammen i Paris, men D. blev

kaldt hjem i private Anliggender og trak sig

snart efter tiibage til et Famiiien tilberende

Gods i Naerh. af Bayonne, hvor Jansen atter

sluttede sig til ham, og i en Raekke Aar dyrkede
de to Venner her i Forening deres patrist-

iske Studier. Biskoppen af Bayonne gav D.

et Sognekald, som han kunde lade en Vikar
beserge, og et Kanonikat ved Domkirken ; Jan-
sen blev Rektor for et af Biskoppen stiftet

Kollegium. Allerede i disse Aar tilegnede vist

D. sig den augustinske Teol. og en demokra-
tisk Opfattelse af Kirken og paavirkede sin

Studiefrelle i disse Retninger. Efter at denne
1617 var vendt tiibage til LOwen, havde D.
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i nogle Aar en Stilling hos Biskoppen af Poi-

tiers, men blev 1621 Abbed af St. Cyran og
begav sig til Paris, hvor han samlede et Parti

om sig. Han havde Irert Familien Arnauld
(S. 145) at kende, og hans Anskuelser fandt

nu Indgang i Klostrene Port Royal des Champs
og Port Royal de Paris, i hvilke Angelique og
Agnes Arnauld vare Abbedisser. Isser vandt han
Anseeise ved sit, under Navnet Petrus Aurelius

udgivne, Vserk De Hierarchia ecclesiastica (1635),

hvori han forsvarede Bispedemmet overfor

Pavedommet, Provins-Koncilierne overfor de
almindelige Koncilier og Pnesterne (>de smaa
Biskopper<) overfor Biskopperne. Dette Skrift

ovede en stor Indflydcl.se. som Jesuiterne for-

geeves luempede imod. Men 1638 lod Richelieu

D. anklage for Vranglsere, og han raaatte

sidde i Bastillen indtil Kardinalens Dad.
Forst i Febr. 1643 blev han losladt, og i

Okt. s. A. dede han. Senere traadte Jansens

Navn i Forgrunden, og efter det opkaldtes

den kirkl. Retning, hvis Tilblivelse fra forst

af skyldtes D. (Sainte-Beuve, Port Royal I-VII,

5 e<l., Paris 1888 f.). C. E. F.

Dwight, Harrison Gray Otis, f. 1803 i Massa-

chusetts, studerede i Andover og udsendtes 1830

af det amerik. Missionsselskab (Am. Board) til

Malta, hvorfra han med Ely Smith foretog Under-
segelsesrejser i asiatisk Tyrki og Persien, der

forte til en Missionsvirksomhed blandt Arme-
nierne og Nestorianerne. 1831—1861 virkede

han sammen med Goodell i Konstantin-

opel iblandt Armenierne der og i Omegnen,
som han vandt stor Indflydelse iblandt, ikke

mindst som deres Raadgiver og Talsinand

under Forfelgelsernc imod dem. Efter at were
vendt tilbage til Amcrika 1861 paa Grund af

nedbrudt Helbred omkom han 1862 ved en
JjBrnvejsulykke. V. Sn.

Dybvad. 1) Jargen D., teal. Prof, i Kbhvn,
rejste 1568 som ung Student til Wittenberg
og tog 1560 Magistergraden der. Efter et Op-
hold i Leipzig kom han 1575 hjem til Kbhvn
med et Brev fra Kurfyrst August af Sachsen
til Frederik II, i hvilket Kurfyrsten henledede

den dske Konges Opmerksomhed paa den
formentlige Krypto-Calvinisme i Niels Hem-
mingsens Syntagma og raadede ham til at

ssette en Bom for Calvinismens Udbredelse i

Danmark. J. D. blev kort efter sin Hjem-
komst ekstraord. Prof, ved Universitetet, med
Forpligtelse til at hese over Teol., naturl.

Filos. og >Himmellobet<. 1578 blev han Prof,

i Matematik, 1590 endelig, hvad han lsenge

havde onsket, teol. Prof, og Dr. theol. Han
var en stridslysten og taktlos Maud, der lidt

efter lidt kom ind paa en Kritik af Regeringens
Handlemaade, som den Tid ikke vilde taale.

1605 paadrog nogle akademiske Teser om Eden,
der indeholdt Dadel af visse Paabud af Rege-
ringen, ham en alvorlig Advarsel: 1607 blev

han tiltalt for et nyt Angreb paa Kegeringen,
der fandtes i nogle Teser om Sabbatens Hellig-

holdelse. 11. April blev han afsat, efter for-

gnrves at have beraabt sig paa, at han havde
licrt sin frimodige Udtryksmaade ved Studiet

af G. T.s Profetcr. 30. Okt. 1612 dode han i

Elendighed. — 2) Christoffer D., Sen af oven-
nsevntc, f. 1578, var Matcmatiker, men lige

saa los paa Tungen som Fadcrcn i Pennen.

Da han 1620 blev anklaget for >letuerdig Tale
om disse Landes Regering og Hejhed<, fandt
man blandt bans Papirer nogle kaade Notit-

ser (Joci aulici), der vakte Tvivl baade om
hans relig. Alvor og Ssedelighed. 22. Dec. blev
han demt til at beroves alle akademiske Pri-

vilegier og Vserdigheder, fordi han befandtes
at have >grovelig forgrebet sig imod Gud,
imod den kr. Religion og Kirkeceremonier.
imod kgl. Majestet. Riget osv.«, og derpaa
blev han sat i Fsengsel, forst i Blaataarn,

siden paa Kalundborg Slot, hvor han dede
1622.

Dyck (Dijck), Antonis van, flamsk Maler,

f. 22. Marts 1599 i Antwerpen i en velhavende
Kobmandsfamilie, blev Elev af H. v. Balen og
Rubens, der gjorde rigelig Brug af den tidlig

udviklede Kunstners Evner til sin v:eldige

Atelierproduktion. A. v. D., sikkert hans bedste
Laerling, tilegnede sig med stor Lethed Mester-

ens Malemaade og nod snart Ry for at vare
en ny Rubens, hvorfor Bestillinger, isaer af

kirkl. Art, stremmede ind til ham. Rubens's
kraftige Rensssanceaand, der formaaede at

skabe Vaerker i segte monumental Stil, hvad
enten Emnerne hentedes fra Historien, Myto-
logien eller Naturen, boede dog ikke i den vel-

skolede Epigon, hvis langt mindre omfattende
Fantasi vandredc ad jtevnere, slebne Bauer.
Da nu v. D. sserlig kastede sig over kirkl. Emner,
meerkes hos ham — ved Siden af Efterlign-

ingen i det rent tekniske og Kompositioncn —
i fremtraedende Grad det farlige ved den uhyrr
Va;gt, Rubens lagde paa det rent kunstneriske.

Den teldre Kunsts segte Karakterskildring for-

semmes, og hans Billeder blive Pragtnumre,
der staa godt til den herskende, jesuitiske Ja-

gen efter det pompose og kunne tiltale den.

der kun soger maleriske Virkninger, uden at

bryde sig om Glimt af Kunstnerens icrlige Ind-

trangen i Emnets religiose Karakter (>dcn 111.

Sebastian i, 2 forskl. Billeder i Munchen. vise

saaledes kun Kunstnerens Glade ved Skildringen

afModsretningen mellemden fine, nogne Yngling
og hans Bodlers raa, kraftige Lemmer). 1620
—21 var v. D. i England hos Jakob I, o. 1623
—26 i ltalien (Rom, Palermo, Venezia, Genova.
Torino), hvor han ivrigt fordybede sig i Tiziaos

ogVeronescs Vwrker. der have paavirket hans
Kunst stierkt. Under dette Ophold udviklcdes

han ogsaa til den fortrinlige Portrsetmaler.

han siden med Rette har nydt Vcrdensry for

at vsere. Han havde en ejendommelig Evnc
til at skildrc den fornemme og flntdannede

Verden trteffende og elegant. Disse Pnelater

og fornemme Aristokrater med deres vindendf
eller stolte Miner og adelsbaamc Holdning syncs

besnserende Vidnesbyrd om Dannelsens og

Blodets Fonedling af det menueskelige Vsesen

;

bedst er dog Karakteristiken i de Kunstner-
portrsetter, han malcde efter sin Hjcmkorast.

De relig. Billeder, han nu leveredc, vise en

kendelig Fordybelsc; den rubenske Kraftud-

foldelsc er veget for en afdsmpet Tolkning af

en vis elegisk Stemningsfuldhed, som sikkert

har vseret «egte for if pittore cavalitretco. Bedst

lykkes Redegarelsen for Emner fra Lidelses-

historien (Korsftestelsen, Kristus paa Korset.

Begriedelsen af Kristi Legeme, ofte gentagne:

Eks. i Munchen, Berlin, Antwerpen), men hao
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undgaar ikke et scntimentalt Streg, der imid-
lertid herer sammen med en vis Side af rom.-
kat Fromhedsliv (1628 havde v. D. ladet sig

optage i et jesultisk ledet Broderskab for

ugitte). 1632 indkaldtes ban til England, blev

Karl I's Hofmalcr med hoj Gage, fik anvist en
pragtfuld Bolig, blev slaaet til Ridder, omsider
gift med en Dame af hej Adel og levede som
en Fyrste. Hele den fornemme Verden kap-
pedes om at lade sig male af ham; af hej

Vserdi ere bans Portrsetter af Kongefamilien,
men efterhaanden gik hans kunstneriske Sam-
vittighed vel meget paa Akkord med Sand-
heden, og Elegancen vinder en absolut Sejr over
Individualitetsskildringen. EtBeseg i Hjemmet
1634 blev et sandt Triumftog for den fejrede

Kunstner. 1632 havde v. D. selv beserget ud-
givet Gengivelser af 84 af sine Portrsetter, 1645
udkom en foreget Udgave af denne >v. D.s
Ikonograflc (Icones principum, virorum doct,

pictorum etc., 100 Bl.), et, bistorisk og kunst-
nerisk set, hejst betydningsfuldt Billedvaerk,

blandt hvis Blade Kunstnerens faa originate

Raderinger indtage forste Plads. D. 9. Dec.
1641 i Blackfriars, London (Gulffrey, A. v. O.

et son oevre, Paris 1882; A. Michiels, A. v.

D. et ses (Sieves, Paris 1881). J. 0. A.

Dyd kommer af at dne og betegner en Dyg-
tighed i det gode. I videre Betydning bruges
det om Dyr, ja selv om livlese Genstande for at

betegne et eller andet Fortrin : Hesten har den
Dyd, at den traver let, Kniven den Dyd at

sksere godt osv. I moralsk Betydning kan D.
kun tilleegges Mennesker og hejere Aander,
fordi der her forudsaettes et frit Valg, som ligger

udenfor Dyreues og den ubevidste Naturs Om-
raade. — For Oldtidens gr. Etikere var D. et

Yndlingsemne, hvilket de behandlede med For-
kaerlighed. Deres Udvikling af Dydsbegrebet
er dog af overvejende sstetisk Art ; de betragte D.

nasrmest efter dens ydre Fremtraeden, som den
gennemferte Livsharmoni, som Euheden af det
skonne og det gode (xaloxtiyalHa). Hertil

kommer den abstrakte Intellektualisme, der
ensidig betoner Tanken og Erkendelsen, og som
er et Sserkende for den gr. Filosofl. Saaledes
havde allerede Sokrates, der ferst satte de etiske

Undersegelser i Gang, bestemt D. som Viden
(*7uatqftti)> som det rette Kendskab til sig selv

og til Omverdenen. Platon udvidede vel Be-
grebet, idet han gjorde opmaerksom paa, at D.
viser sig som en Betvingelse af de lavere Liden-
skaber og den sanselige Drift, men han mener
dog, at saadan Selvbeherskelse naas gennem
den fllos. Spekulation. D. fremkaldes nemlig
ved en Anskuen af Ideerne, hvorom Mennesket
har bevaret en dunkel Erindring fra sin Prse-

eksistens i Idealverdenen. Ferst Aristoteles med
sin mere levende Virkeligbedssans erkender, at

en saadan Beherskelse af de lavere Drifter,

hvorpaa D. beror, ikke kan fremkaldes alene
ved en blot teoretisk Viden, men hertil krseves
en bestemt Villen af det gode. D. erhverves
derfor ikke alene ved Lucre og Undervisning
men ogsaa, og fortrinsvis, gennem praktisk
Ovelse. I Henhold hertil erkueres saa D. for

en blivende Tilstand, der hviler paa et bestemt
Forsaet (?J»? TiQaatQmxJi).

Disse Bestemmelser ere i Hovedsagen rigtige

og have en blivende Betydning for Behand-

lingen af Dydsbegrebet. Men det vil snart er-

kendes, at de kun ere Formalbestemmelser, de
vise os, bvorledes D. fremtreeder, men de give

os ingen Underretnlng om, hvad D. er efter

sit inderste Vsesen. Kendskab herom vindes
kun ved at gaa tilbage til Menneskets inderste

Livsgrund, som maa sages i Gudsforholdet. I

det medfedte Gudsbillede er D. sat i sit forste

Anlscg. Den viser sig her som Tilbejelighed

til at gere det gode, d. v. s. Guds Vilje, idet

denne ses som altbestemmende i hele Tilvserel-

sens Orden. Guds Vilje faar sit Udtryk i Ssede-

Ioven, og D. maa derfor efter sit inderste Vse-

sen bestemmes som Viljens principielle
Enhed med Loven, d. e. at Mennesket har
det oprigtige Forsjet at ville gere det gode,

ikke i Haab om ydre Fordel eller Vinding,

men ene og alene, fordi det er godt, fordi

det er Guds Vitye. Herimod reagerer nu den
medfedte Syndighed, som har formerket Blik-

ket og fremmedgjort Viljen for Gud og hans hel-

lige Lov. Kristelig talt kan D. ferst fremkomme
ved Genfedelsen, der ssetter et nyt Aandsprincip
og restituerer Gudsforholdet. Uden saadan Gen-
fedelse kan der ikke gives nogen D. i Ordets
fulde Betydning, men kun et Skin af D. I

Paradoksets Form er dette blevet udtrykt i

det kendte Ord: oirtutes gentium splendida
vitia (Hedningenes Dyder ere glimrende La-

ster) d. e. Hedningenes D. kunne vel tage sig

praegtige ud, men de savne dog den saedelige

Livsgrund, hvoraf al sand D. udspringer, nem-
lig Kserlighed til Gud, og ere derfor kun Hul-
hed og Tomhed.

I Hjertets udelte Hengivelse til Gud og en
inderlig Attraa efter at gere hans Vilje har al

sand D. sit ferste livskraftige Udspring. Men
den kan ikke bllve staaende herved, den kan
ikke blive skjult i Hjertedybet, den maa trade
frem og vise sig (Mt. S, 14— 15), den maa
udrette noget godt i Verden, hvor Lejlig-

hed dertil gives. Herved kommer det andet
Moment frem i Dydsbegrebet, hvorved dette

ferst naar sin Fuldendelse: D. er tillige en
praktisk Fterdighed 1 det gode. Som
saadan trseder D. frem og viser sig for Om-
verdenen, idet den Itegger sig for Dagen i de
gode Gerninger, som den udferer.

I begge Henseender, baade som den gode
Vitye og som den praktiske Fcerdighed 1 det
gode, beror D. paa et medfadt Naturanlteg,

der danner dens Grundlag. Paa dette ud-
vikles D. videre gennem Undervisning og 0velse,

idet der ligesaa vel kneves Kendskab til Om-
verdenen, der skal blive Genstand for den
dydige Handlen, som en Styrkelse af Vijjcn,

der maa kunne beherske de sanselige Lyster,

hvilke hindre D., og gennemfere de gode For-
ssetter, trods medende Hindringer. Kristelig set

beror D. paa en Guds Naadegave og ssettes i

Genfedelsen. Dens videre Udvikling foregaar

i Helliggerelsen, bvor paa engang Guds Naade
er bserende og ferende (1 Kor. 15, 10), og til-

lige den menneskelige Vilje er medvirkende
gennem alvorlig Selvtugt (1 Kor. 9, 27) og op-
rigtig Anspsendthed af alle Krsefter (Fil. 3, 12-

14). Fuldendelsens Maal vil dog ikke kunne
naas i denne Verden, dertil er Syndens ibo-

ende Magt for stserk. Naar de Kr. i den bl.

Skrift betegnes som fuldkomne (riXnoi) og hel-
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lige (Syiot), da er dette ideale Bestemmelser,

laante fra det Aandens Princip, som virker i

dem. Men den fuldkomme D., kristelig talt den
foldkomne Hellighcd, naas ferst i en hinsides

Tilvaerelse, hvor den nservterende Forkrsenke-

lighed omskifles med Uforkrasnkelighed. //. S.

Dolmen, Nonnen i, se Emmerich, Anna
Katharina.

Dynamisk Monarkianisme, se Monarkian-
isme.

Dynamisme er en sseregen naturflloso&sk

Anskuelse, der soger at forklare Tilvserelsens

sidste Bestanddele ved Anvendelse af Kraftbe-

grebet Navnet kan vistnok anvendes i noget
forskellig Betydning, men det bruges dog gerne

som Modssetning til Mekanisraen, eller med
starre Ret, til Matcrialismen ; herved forstaas

den Anskuelse, som anvender Materie- eller

Stofbegrebet som sidste Porklaringsgrund over-

for Verden. I sin yderligste Form er D. gen-

nemfort af Leibnitz. Her bliver Kraften lige-

frem substantialiseret, idet han reducerer
Materien til at bestaa af ikke-udstrakte, ideelle

Kraftpunkter, Monader; det er en konsekvent
Ophtcvelse af Materiebegrebet. En lignende

Tankegang er i nyere Tid gjort gseldende af

Herman Lotze. Paa ejendommelig maeglende

Maade geres en dynamisk Anskuelse gaeldende

af Kant i >Metafysische Anfangsgrunde der

Natnrwissenschaft< ; han lsegger den tlltnek-

kende og frastedende Kraft til Grund for For-

klaringen af Naturen, men hrevder med det

samme Materiens relative Uigennemtraengelig-

hed. I Tilslutning til ham, men paa fantastisk-

romantisk Maade er D. udfbrt af Schelling,

der taenker sig Tilvserelsen som en uendelig

Organ isme, hvor alt, selv det uorganiske, er

behersket ved et Livsprincip, som han kalder

for Verdenssjaclen. I nyere Tid gaar man
mere kritisk end spekulativt til Vaerks. Naar
det bliver gjort gaeldende fra D.s Side, at

Materiebegrebet lider af indre Modsigelser, da
man ikke kan taenke sig det dede Stof som
et for sig bestaaende, og at det hele Begreb
desuden hviler paa en afledet Slutning, efterdi

man kun direkte fornemmer Kraften, men
ikke Stoffet som saadant, da kan vistnok Rig-

tigheden heraf indrammes. Men herved kan
man dog ikke blive staaende; thi heller ikke
Kraften kan benkes bestaaende for sig selv

uden noget Substrat, og naar der bliver Tale
om at sage en Baerer for Kraften, da vil man
paa den ene eller anden Maade komme til et

> noget «, som svarer til, hvad der almindelig

kaldes Stof. Det kan vistnok siges, at >Viden-
skabernes Fremskridt har bragt os til mere og
mere at saette Knefter i Stedet for Stoffer, og
at ogsaa den tiltagende Nejagtighed i Betragt-

ningen opleser Stoffet mere og mere i Knefter<

(A. Lange), men overfor det principielle Spergs-

maal om Forholdet mellem Kraft og Stof
maa det sikkert have sit Forblivende derved,

at vi her staa ved en erkendelsesteoretisk

Gaade, der ikke kan leses; der er nemlig et

dialektisk Forhold tilstede mellem de to Be-
stemmelser; de betinge gensidig hinanden.
Videre kunne vi ikke naa. F. C. K.

Dyofysiter, se Monofysiter.
Dyoteleter, se Monoteleter.

Dttrer, Albrecht, sydtysk Maler, indtager en

fremtraedende Plads i den kirkl. Kunsts Hi-

storic Han blev f. 21. Maj 1471 i Nflrnberg.

hvor hans, fra Ungarn indvandrede, Fader
levede som Guldsmed. Hans Lserer blev den
hejt ansete, men ret haandvaerksmsessige Mich.

Wohlgemuth, fra hvis Vserksted talrige Alter-

billeder ndgik, opfattede med en negtern Real-

isme, hvor Hovedbestraebelsen oftest var en tem-
melig plump Karakterskildring af Biblens og

Helgenhistoriernes mange gode og onde Skik-

kelser. D. arvede den frankiske Skoles Trang
til Karakteristik, men ved sine rige Evner og
den personlige Alvor, hvormed han selv levede

overfor Gud og Mennesker, hrevede han den
til en langt hojere Sfcere af Sjsleskildring, og

nd fra sin Klarhed over, at >Kunsten stikker

i Naturen c tilforte han ogsaa, gennem et yderst

samvittighedsfuldt Studium baade af det menne-
skelige Legcme, Dyrene og ikke mindst af den
landskabelige Natur, sin Kunst nyt Land. D.

var, som han selv siger, >indvendig fuld

af Figurer<, men hans rige kunstneriske
Fantasi ejede ikjce Skenhedssansens eller den
poetiske Folelses instinktmssslge Skaben ; den
stod overvejende i Erkendelsens Tjeneste og
foretrak den skarpe Iagttagelses Erindrings-

billeder for Idealiseringen ; selv hvor Emnerne
fjerne sig ganske fra den ydre Virkelighed,

knuges de gennemttenkte Kompositioner olte

af Enkeltiagttagelsernes Maengde, og en smaa-
lig Segen efter Udtryk for det uhyggelige og

saelsomme skiemmer deres Poesi. Ferst da

D. erhvervede et nejere Kendskab til Italiens

Kunst, vandt den umiddelbare Poesi, den maler-

iske Ynde, en aedlere Farve- og Formsans og

en Evne til paa Grundlag af det individuelle

at skabe storslaaede, enkle og almengyldige

Karakterer storre Raaderum i hans Kunst, der

dog stadig bevarede sit tegte tyske Prseg. Til

denne Udvikling bidrog sikkert Samlivet med
en Rekke begavede Maend, som Humanisten
W. Pirkbeimer, men isaer den relig. Fordybelse.

som D.s Forhold til Ref. medferte. D. bar

malet relativt faa Billeder; et fuldt Kendskab
til hans sjteldne Evner faar man derfor ferst

gennem hans talrige Tegninger og de vigtige

Tnesnit og Kobberstik. D. er ferst og frem-

mest den store Tegner og formaar med en

enestaaende Alsidighed at afvinde de samme
Emner nye Sider; hans lllustratorbegavelse

spsnder over det videste Felt, fra den idyl-

liske eller humoristiske Scene til den mest

lidenskabeligt bevaegede Komposition.
Efter endt Laeretid og Vandreaar bosatte D.

sig 1494 i sin Fedeby, giftede sig og fik ved

Faderens Ded 1502 tillige Forsorgelsespligten

overfor sin Moder og sine Seskende. Strengl

Arbejde for Udkommet optog ham omtrent til

hans sidste Aar. Det var ogsaa delvis ekono-
misk Nedvendighed, der forte ham lnd pax

den ret indbringende Twesnit- og Kobberstik-

Produktion. Eftertryk af hans Arbejder foran-

ledigede (1505) den for hans Udvikling betyd-

ningsfulde Rejse til Venezia, paa hvilken ban

ogsaa besegte Padova og Bologna. I Italien

forstod man at vaerdsaette hans Betydning,

men Venezia fristede forgseves den store

Kunstner til at bostette sig der ved Lefte om
en starre aarlig Pension. I Tyskland, hvor

Kurfyrst Frederik d. vise vel tidlig havde be-
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seret ham med Bestillinger, fandt ban imidler-

tid ingen forstaaende og rundhaandet Maecen.

Da han siden 1512 kom i nsermere Forhold
til Kejser Max, ventede der ham ingen passende
Opgaver. Den forfaengelige Hersker havde kun
firug for nans Evner til Fremstillingen af sin

>Triumfvogu« og den barokke >jEreport< og
til Randtegninger til en Bennebog (i Modsaetn.

til sin saedvanlige Alvor lader D. al sin Humor
slippe Ies her; udg. i Faksimile ved Strixner

og Stoeger 1876). Faren for ved Kejserens

Dad at miste en >Naadepenge< og Nurnbergs
smaalige Vaegring ved at udbetale bam en an-
vist Sum blev Anledn. til D.s Rejse 1520—21
til Nederlandene, hvor han vilde tale sin Sag
hos den nye Kejser Karl V. Her hyldede de
flamske Kunstnere ham, og den danske Konge,
Christian II, som D. portreeterede, viste ham
Haeder. 6. April 1528 dode >den tyske Apelles<

i Nurnberg.
Et sterre Publikum fik D. tidlig i Tale

gcnnem sine relig. Billedvaerker og skaarne
eller stukne Enkeltblade, der betegne et Vende-
punkt i Reproduktionskunsten ved deres djaerve

og storladne Kraft og den malerlske Virkning,

han formaaede at opnaa uden Brug af Farver.

Med sin aegte Sans for folkelig Kunst er D.
ved dem blevet en Folkeopdrager, og sacrlig

har hans Bibelillustration for lange Tider skabt
Typer, der have haft stor relig. Betydn. baade
i hans Fodeland og udenlands. AUerede 1498
udgav han 15 Treesnit til Joh. Aab. i stort

Format (paany udg. 1898), selv en Aabenbaring
ved deres didaktiske Fantasi og et mserkeligt

Udtryk for Tidens gaerende Ideer (saerlig be-

remt er de 4 apokalyptiske Ryttere). Isaer

fordybede D. sig dog med Forkaerlighed i

Lidelsesbistorien ; 1511 udkom hans »lille Pas-

sion*, 37 Tnesnit i 4^, der ogsaa omfatte
lllnstrationer til G. T. og Kristi tidligerc Liv;

s. A. hans >store Passion*, 12 Tnesnit i Fol.,

aidnuerkede ved storslaaet dramatisk Liv; en
»Kobberstikspassion«, IS Blade i 4^, fuidferte

han 1507— 13, og endnu en Gang har han i

12 Tcgninger (>den grenne Passion « i Alber-

tina, Wien) skildret de samme gribende Op-
trin i nye Kompositioner af ejendommelig
malerisk Virkning. 1504—10 fuldendtes de
20 Tnesnit af tMarias Liv«, hvor idylliske

Scener og Landskabsskildringer spille en Hoved-
rolle. Staffagen er aegte tysk og ogsaa af kul-

turhist. Interesse, idet D. flyttcr de hi. Begiven-

heder hen i Datidens Liv. Af hans talrige

Enkeltblade kunne isaer maerkes(Kobbere og Ra-
deringer): Ridderen, Dodcn og Djaevelen (1513),

Melancholia, en bevinget Skikkelse, der grib-

ende udtrykker den resultatlese Grublen over
Livets Gaader, Menneskeaandens Intethed over-

for sine Tanker, og det hyggelige Interior med
den flittige Hieronymus (1514) samt flere

Madonna-Billeder; (Tnesnit) den hi. Trefoldig-

hed (1511), den tronende Madonna (1518), hvor-
til kommer de 92 Tnesnit til Kejserens tJEre-

port<. Af Portneter udgav D. bl. a. 2 af Kar-
dinal Albrecht af Mainz (>den store og lille

Kardinal<), Frederik d. vise, Melanchthon,
Pirkheimer og Erasmus. — Af hans Malerier,

ved hvilke D. snart gav Afkald paa den gaengse

tyske Vaerkstedsfabrikation, og selv fuidferte

Arbejderne fra forst til sidst, kan naevnes:

en bedende Jomfru, 1497 (Augsburg), Paum-
gartners Alter med Kristi Fadsel (Munchen).
Kristi Gravlaeggelse 1500 (Munchen), Kongernes
Tilbedelse 1504 (UfOzzierne), Rosenkransfesten
1506 (PragX Kristus paa Korset (Dresden),

Adam og Eva (Madrid og Firenze), de 10,000
persiske Kr.s Martyrium 1508 (Wien) og den
beremte Trefoldigbed (>AUerheiligenbildc 1508
— 11, Wien). Hertil kommer fortrinlige og hojst

karakterfulde Portraeter (Selvportraet 1500).

Da Staupitz og W. Link begyndte deres af

Evangeliet baarne Praedikener i Augustiner-
klostret i Nurnberg, var den fromme D. blandt
deres andaegtigste Tilherere; gcnnem dem kom
han ogsaa i direkte Forhold til Luther (allerede

1517). om hvem han skrev til Spalatin: >Han
har hjulpet mig af den storste Node. Med
stor Interesse fulgte han Reformationsvserket

og laeste Luthers Skrifter, og da han horer om
dennes Forsvinden efter Wormser-Rigsdagen.
bryder han ud i Klager (i sin Dagbog) over
Pavedommets Mishandlinger af Kristi Menig-
hed og nedskriver et manende Opraab til

Erasmus om at komme > Evangeliet til Hjaelp

mod Helvedes Porte«. Mod Mariadyrkelsen ud-
talte D. sig paa det heftigste. Karlstadt til-

egnede D. et Skrift, og baade Luther og Me-
lanchton lagde deres dybe Bedrovelse for Dagen
ved D.sDod. DennePaavirkningblcvafVigtighcd
for D.s Kunst. AUerede tidlig havde han ved
Bortkastelse af udvortes Tegn (som Helgen-
glorier etc.) vist, at det var den sjielelige Skild-

ring, han lagde Vaegten paa. Men denne ud-
dybedes stadig gennem hans Indtraengcn i den
bibelske Historie, og staerkest trseder den nytestl.

Aand frem i hans Hovedvaerk, de 2 >Apostel-

billeder<, som han 1526 skaenkede sin Fodeby.
Med storslaaet, naesten monumental Kraft

skildrer han den kr. Personlighed som den,

der 1 Guds Ord soger, og ved det prever, Sand
heden og uden at rokkes derfra forsvarer den.

Idet Johannes og Paulus traede i Forgrunden,
medens Peter (>Apostelfyrsten<) og Markus ere

Biflgurer, pointerer han sin Stilling til Rom.
og de talende Underskrifter advare lige staerkt

mod Pavekirken og mod Svaermeriet. Med
liden Pietet skilte Nurnberg sig 1627 ved disse

Billeder (nu i Munchen). — Vidnesbyrd om
D.s teoret. Studier er hans >Undervisuing om
Maalning< (1525); efter hans Dod udkom (1528)

Bogen om Befsestning og Hovedvierket : >4

Bucher von menschl. Proportion* (Thausing,

A. D., 2. Aufl. 1883; Springer, A. D.. 1892: M.
Zucker, D.s Stellung zur Reformation, Erlan-

gen 1886; Lange u. Fuhse, A. D.s schriftlicher

Nachlass, Halle 1893). J. O. A.

Dyrholm, Jens Sarensen, dsk Lsegprtedi-

kant, f. 5. April 1810 i Horsens, var naesten

blind fra Fedselen og blev helt blind i en
Alder af 7 Aar. 27 Aar gammel faldt han i

en Sygdom, der fremkaldte en staerk relig.

Vaekkelse hos ham, og efter den sluttede han
sig til de opvakte Laegfolk, bl. a. til den senere

Politiker J. A. Hansen, der da var Skomager-
svend i Rudkabing. En Tidlang holdt han
sig til Baptisterne paa Langeland og lod sig

1839 omdebe, men fortrod det snart og blev

derpaa af F. E. Boisen, som da var Praest i

Skerpinge, genoptaget i den dske Stalsk. Ved
Giftermaal fik han et Hus i Vemmelev Sogn,
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696 Dyrholm — Ded.

blev Kolporter i den indre Missions Tjeneste,

men bred sencre med Missionen og sluttede

sig til Grundtvig. Han dede 26. Dec. 1875.

Han udgav 1843 et »Sendebrev til Gendeber-
Menigheden paa Langeland ang. dens Vild-

farelser« og 1852 >En Rest i vor bcvsegede Tid
mod Baptismen, Mormonismen og andre relig.

Forvirringer< (J. Holm, Den blinde Evangelist

J. S. D., 1884).

Diirkop, Heinrich, tysk Pnest i Kbhvn, f. i Lu-
beck 1671, var forst Pnest i sin Fedeby, men
blev 1706 kaldt til Kbhvn som Tredjepnest ved
Petri tyske Kirke ; Sognepnest ved denne blev

ban 1712. 10. Sondag efter Trefoldighed 1720
holdt han en Prtediken, i hvilken ban bl. a.

sagde, at Kbhvn inden 10 Aar vilde blive en
Stenhob. Da Kbhvns Ildebrand 1728 til Dels

opfyldte hans Spaadom, blev han af mange
holdt for en stor Profet, men Branden, der
ogsaa delvis odelagde St. Petri Kirke, gjorde

et saa steerkt Indtryk paa ham selv, at han
blev syg og dade efter et langt Sygeleje 8. Juli

1731. Han har efterladt sig et Par kateketiske

Skrifter.

Dtirr, Johann Konrad, protest. Teolog, f. i

Niirnberg 1625, var Prof, i Teol. i Altdorf.

Han var en Meningsftelle af G. Calixt (S. 446),

holdt sserlige Forelsesninger over Etiken og
skrev et Compendium theol. moralis. D. 1677.

Dachsel, Karl August, tysk Bibelfortolker,

f. i Naumburg 24. Nov. 1818, blev 1868 Prast
i Steinkirche i Schlesien. 1862—80 udgav han
et bredt anlagt >Bibelwerk< i 7 Bd. Desuden
har han udgivet >Die Anfange der christl.

Lehre, eine Katechismuserklaruug< (Leipz. 1883)

og >Die heil. Gesch. des alten und neuen Testa-

ments, ein Handb. fur Lehrer< (I—II, Leipz.

1886—88).
Daemoner, onde Aander under Djaevelens

Overherredemmc (se Art. Aander, S. 9). Til

Grund for Ordet ligger det gr. daifuov eller

O'cufiivtov, som oprindelig brugtes enstydigt med
>Guddom<, svarende til det lat. numen a: Gud-
dommen tienkt som Magt, dog saaledes, at Be-

tydningen tidlig, allerede hos Homer, gaar i

Retning af de dunkle, ubenherlige Magter, som
raade over Menneskelivet; hyppigt knytter da
ogsaa Tanken om det skadelige og fjendtlige

sig til Ordet. Denne Sprogbrug udviklede sig

i Tideus Lab til en dualistisk Benyttelse af

Ordet om gode og onde Aander som Mellem-
vsesencr mellem Guderne og Menueskene. Spor
af denne Sprogbrug findes endnu i det N. T.,

idet Ap. G. 17, 18 i Grundteksten har Ud-
trykket >fremmede Daemoner<.
Gennem den gr. Oversaettelse af G. T., Sep-

tuaginta, har Ordet faaet sin bibelske Hoved-
betydning, der med Undtagelse af det naevnte

Stcd altid udtrykker et Modstetningsforhold til

Aabenbaringens Gud (Jak. 2, 19), og denned
tillige det ulykkebringende. I N. T. anvendes
Ordet derfor om de Aander, som i Modsset-

ning til Englene staa i Djasvelens Tjeneste

(Mt. 9, 34; Mk. 3, 22), hvilket har affedt den
dske Overssettelses Gengivelse: Djaevle, altsaa

= de urene Aander (Mk. 5, 2. 8. 12; Job.
Aab. 16, 13 f.; Lk. 4, 33> Disse onde Aanders
Virkelighed hsevdes i Apostlenes Breve ligesom
i Joh. Aab. og saettes i Forbindelse med Af-

gudsdyrkelsen og med Lognprofetemes Virk-

somhed (1 Kor. 10, 20 f; 1 Tim. 4, 1; Job..

Aab. 9, 20; 16, 14). Men navnlig i.Evange-
lierne fremtraede de med en Magt over Menne-
skcne, der viser sig i Bessettelser, en Tilstand,

hvori Individet baade sjseleligt og legemligt er
prisgivet D. og har tabt Selvherredemmet
(angaaende disse Besaettelsers naermere Be-
skafienhed og deres Helbredelse ved Jesus og
Apostlene se Art. Besatte S. 277, samt Deiitzscb.

Bibl. Psychologie, Leipzig 1855, S. 249 f. og.

Steinmeyer, Die Wunderthaten des Herrn, Ber-
lin 1884, S. 64 f.). A. S. P.
Dad (*»f«rof) har ingen vedtagen locos i

Dogmatiken, men omhandles af protestant.

Kirkelaerere paa forskellige Steder (f. E. under
Urstanden, Forsynet, Hades eller blandt de
eskatologiske Problemer). Grunden hertil er
uden Tvivl den, at Laerebegrebet omspsender
den hcle jordiskc Tilvaerelse og kan derfor
ogsaa i dogmatisk Henseende kun opredes ved
at ses under forskellige Synspunkter, gennem
hvilke en Totalbetragtning af D. kan resultere

:

1) Fysiologisk er D., som en faelles Na-
turbestemtbed, det i Adskillelsen af Sjasl og
Legcme bestaaende Ophor af det naturlige Liv
(ultima: a corpore separatio et vita animali*
privatio, Quenst.), som er begrundet i Tllbage-
tagelsen af Guds skabende og opholdende Aand,
i hvilken alt levende som saadant har siu
Kilde (Ps. 104, 29. 30; jvfr. Ijob 1, 21; 34, 15;
Prad. 3, 19). Der indstiller sig imidlertid

allerede her en Vanskelighed. Standser man
nemlig ved den vulgsere Opfattelse af det
menneskelige Vaesen som bestaaende af 2 Dele

:

en udodelig Sjasl og et dedeligt Legeme (se Art.

Dikotomi), da viser der sig bag denne Dobbelt-
hed for det ferste Leds Vedkommende endnu
en anden, idet Udedelighcd i og for sig ikke
kan haevdes som et Attribut for Sjaelen, der
nodvendig kracver at ses som det fcelles na-
turlige Livsprincip for den hele levende Skab-
ning, i hvilket Menneskets Relationer til det
overnaturlige, speciflsk aaudelige ikke kunne
komme til deres Ret. Det kan da ikke und-
gaas at opfatte Sjselen som et dobbeltsidigt

Vsesen, baade som Livets Naturside (Psyche >,

der der tilsammen med det Legeme, den be-
sja-ledc, og som Aanden, Menneskets pnev-
matiske Vaesen, der af den hele synlige Skab-
ning tilherer dette alene som skabt i Guds
Billede og som saadant til en evig Tilvaerelse.

Den rette Opfattelse bliver da utvivlsomt en
Tredeling af Menneskets Vresen i eai/ut, »/v/if

og nvtvfut (Legeme, Sjsel og Aand), som vi paa
K.s Grund mode den bestemt udformet i 4.

Aarh., i Apollinarismens, ikke blot til piston-

iske Reminiscenser, men til positive Skriftord

(1 Thess. 5, 23; Hebr. 4, 12; jvfr. Menneskets
Aand S. 8) stettede, men under den kristologiske

Anvendelse fejlende, Antropologi. I D. er der
intet af Mennesket, som helt forgaar. Legemet
bliver ikke til intet, men til Stev, som venter
paa sin Oprejsning tilligemed sit i D. bort-

slumrede, individuelle Livsprincip, Sjselen. Meo
Aanden, den inderste Personlighed, gennem-
bryder i D. den jordiske Tilvaerelses Skranker
og vender tilbage til Gud, som gav den (Prsed.

12, 7), for tilligemed Legeme og Sjiel, som det

hele Menneske, >ganske og aldelesc at forvente

Jesu Kristi Tilkommelse (1 Thess. se ovenfor).
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2) En etiologisk Betragtning vil lede til en
mere artikuleret Forstaaelse af D.s Naturbe-
stemthed. Ved Siden af causa mortis secun-

daria, alle naturlige Dedsaarsager, hsevder den
luth. Dogmatik som causa principales: diaboli

seduccntis malitia (Fristerens, Djaevelens Ond-
skab), hominis delinqoentis culpa (Synderens
Brede) og Dei vindicis ira (Guds straffende

Vrede). Den heri summarisk paapegede Kau-
salitet er neermcrc saaledes at forstaa. I Fri-

heden, med hvilken Adam var skabt, var en
dobbelt Maligned given. Enten til en Ud-
vikling fra den umiddelbare, forsaavidt neu-
trale, Tilstand af den oprindelige Udedelighed,
indcholdende Usyndighed og Retfserdighed

(jusHtia concreata), til en gennem Friheden
erhvervet Realtilstand af HeUighed og evigt

Liv. Dogmatisk udtrykt, fra et: potuit non
mori, i hvilket D. kun var en Mulighed, til

ct : non potuit mori, en personlig, positiv Udade-
lighed a: et salighedsfyldt evigt Liv, i hvilket

D.s Mulighed vilde vtere overvundet. Eller
til et Fald, som det blev historisk ved Djaevel-

ens Fristelse, der principielt mcdforte Tabet
af den usyndige, som saadan udedelige, Men-
neskenatur, et Fald til D., i hvilken ogsaa

alle de for den paradisiske Tilvserelse frem-
mede Lidelser ere indbegrebne. I dette Adams
Fald forsvandt altsaa for det her omhand-
lede Problems Vedkommede 2 Muligheder
af Menneskenatnren : Livets Mulighed gik til

Grunde, og D.s blev til Vlrkelighed, D. blev

natnrbestemt for den bele Sltegt. Vistnok er

Tsenkeligheden af en Naturbestemthed af det

jordiske Livs Opher ogsaa uden Adams Fald

ikke udelukket, dog da ikke som D., men som
en Overgang af det hele Menneske fra den,

om end paradisiske, dog jordiske Eksistens til

en himmelsk, en Livsafslutning, paa hvilken

Enok (1 Mos. 5, 24; Hebr. 11, 5) og Elias (2

Kong. 2, 1—12) staa som Typer. Men D. selv

medferer under en hvilkensomhelst fenomenal
Skikkelse altid et Brad, en Senderrivelse af

Personlighedsbaandet indenfor Menneskets tre-

formede Natur, en AfkUedning (1 Mos. 3, 19;

Prsed. 12, 7; Sir. 14, 17), som nu, efter Faldet,

bar antaget Naturlovens Pneg (Hebr. 9, 27).

Denne Skikkelse af D. viser tilsidst tilbage til

dens bagved liggende indre, egentlige Vwsen:
Senderrivelsen af Baandet mellem det hele

Menneske og Gud, Livets Ophav; til det Ver-

denshistorien omfattende Brud, som dog skete

i et Ojeblik, paa den Dag, da Adam syndede.

I denne Forstand er D. indkommet i Verden
ved Synden (Rom. 5, 12; 1 Kor. 15, 21; Rom.
7, 10. 11; Ps. 49, 10—15; jvfr. Lk. 13, 3—5)
og har draget Alskabningens smertefulde For-

knenkelighed med sig i Felge (1 Mos. 3, 17;

Rom. 8, 20—22). Som D. er Syndens Sold (Rom.
6, 23), saa er og Synden D.s Bread (1 Kor. 15,

56); fra Synden stamme alle D.s Smerter, de
naturlige som de aandelige. Derfor er D.
Menneskeslregtens Fjende, og den sidste (1 Kor.

15, 26. 54. 55), som tilintetgeres ved Herrens
Genkomst og de dedes Opstandclse. Efter

denne skal D. som en Naturmagt ikke vsere

mere, ej heller den hele Lidelsernes Her, som
var dens Felge (Job. Aab. 21, 4); den skal

efter Paruslcn kun bestaa som den aandelige

Magt, den anden Dad (Job. Aab. 20, 14, 15;

21, 8), som <t&oQtc, Fordvrvelse (Gal. 6, 8),

Slf&Q9{, tkuiiutt, Odeheggelse, Fortabelse (2

Thess. 1, 8. 9), en Straf, en evig Fortabelse fra

Guds Ansigt (se Art Dad, den anden). Guds
Vrede bliver over dem (Joh. 3, 36), thi Guds
Vrede lever i al Evighed (Joh. Aab. 15, 7). —
Angaaendede 2 eskatologiske Vildfarclser: l)om
alle personlige Vceseners Salighed se Apokata-
stasis (S. 113), og 2) om de fortabtes endelige

Tilintetgarelse efter D. se Annihilationsteorien

(S. 97).

3) Heraf udvikler sig saa tilsidst det etiske
Synspunkt for D. Det staar paa Frelsens
eneste Grand, at som D. ad naturlig Vej
blev herskende Magt i Sltegten ved Adams
Fald, saaledes skal Naaden blive det ved Op-
rejsningen i Kristus til et evigt Liv. Tbi som
alle dade i Adam, saaledes skulle alle levende-

gares i Kristus (1 Kor. 15, 22, jvfr. Rom 5,

17. 21). Det samler sig om Herrens Person
som Legemets, Menighedens Hoved, som den
forstefedte af de dade (Kol. 1, 18) og Begynd-
elsen til det nye, allerede nu nservaerende

Liv (Joh. 3, 36; 5, 24; 6, 47; 1 Joh. 5, 12),

som for dem, der ere plantede i Lighed
med hans D., indebterer Forjsrttelsen, at de
skulle og v«re det i Lighed med hans Op-
standelse (Rom. 6, 5. 6). Den etiske Nerve
i den kr. Opfattelse af D. ligger derfor paa 2
Steder. Ferst, at hvad der principielt er givet

i Kristus: D.s Overvindelse, skal sukcessivt

realiseres af de Kr. gennem det nye Liv og
dcts Karakterudvikling : Livets stadige og sejr-

ende Kamp mod D. i Skikkelse af det gamle
Menneske. I dette: >som de, der de, og se

vi levee (2 Kor. 6, 9); i Vekselvirkningen af

de 2 Potenser: »jeg der dagligc (1 Kor. 15,

51) og >alligevel lever jeg, dog ikke jeg mere,
men Kristus lever i mig< (Gal. 2, 20), sejrer

Livet over D., indtil denne tilsidst bliver op-
slugt til Sejr (1 Kor. 15, 54). Dernasst, at

gennem denne fremskridende Livsudvikling

former sig det store etiske Under i den Kr.s

Liv, at Overvindelsen af den sidste Fjende
bliver, som med alle hans Fjender, en For-

soning, idet D. bliver en Befrier, en Loser fra

Syndens Byrde og Livets Tryk. Herved sluerpes

den etiske Opfattelse af D. til en teleologisk.
Blot providentielt kan der tales om D.s Telos
som det naturbestemte Endemaal for hvert

enkelt Menneskeliv og tillige som Indgangen
til >de dedes Rige<, Mellemtilstanden for de
hedengangne fra D. til Opstandelsen (inferno,

Hades, Scheol), hvorom det her ikke er Stedet

at tale. Men etisk bliver D.s Teleologi, naar

den gennem Beredelsen bliver det ferste Skridt

til Opfyldelsen af de Kr.s Haab, der er som
Uv af D. F. V. A.

Dad, den anden, er et i Joh. Aab. hjemme-
herende Udtryk for den evige Fortabelse efter

dens Vesen, svarende til et andet, jtevnsides

staaende, apokalyptisk Udtryk for dens Fse-

nomen og for Lokaliteten af dettes Omraade:
>Ildseen, som brwnder med Svovl< (Joh. Aab.

19, 20), .Seen af lid og Svovlt (Joh. Aab. 20,

10 jvfr. 21, 8) eller blot >Ildseen< (20, 14. 15).

I dette Rum for den evige Pine kastes ved
Dommens Frembrud ferst Djarvelens 2 Haand-
langere, Dyret og den falske Profet (19, 20);

dernnst Djtevelen selv, saa Ilden bliver den
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698 Ded — Doden i Kunsten.

gengaeldende Afslutning af hans Virksomhed
paa Jorden (20, 10); fremdeles Deden og Hel-

vede (<?<%, 20, 14), og tilsidst alle de Menne-
sker, der ikke fandtes skrevne i Livsens Bog
(20, 15). Dette er den anden Dad; men over
dem, som have Del i den ferste Opstandelse,

Guds og Kristi Praester, der skulle regere med
Kristus de tusinde Aar, har den ikke Magt
(20, 6. 4). Herved maa man holde den falske

Forestilling ude, at Ildsaen i den Forstand
skuldc fortere, hvad der falder i dens Dyb,
at den ogsaa skulde vaere Tilintetgorelsens Sted

for Doden og Helvede, saa at disse Magter fra

da af som overfladige, afbrugte, skulle ophere
at eksistere. Tvsertiraod, denne lid er aande-
lig og brsender udcn at fortaere, og denne Se
vil derfor have den frygtelige Evighedsbetyd-
ning, at v«re Pinestedet for den fortabte Skab-
ning baade af Menneske- og Engleverdenen.
Det er dette dobbelte endelese, at paa den ene
Side slukkes Ilden selv aldrig, medens den paa
den anden Side ikke fortserer sit Bytte, som
giver den dens Karakter af den anden Ded og
dens ejendommelige Betydning ved Siden af
den farste. F. V. A.

Dade Haand, den (manus mortua), var
oprindelig Betegnelse for afd. Besiddere af en
Ejendom eller for jurid. Personer, der ikke
havde fri Raadighed over deres Ejendom.
Senere blev det Gods, der, ved at vaere tillagt

K., Klostre eller Stiftelser, var unddraget den
trie Omsictniiig. betegnet som liggende under
>den dede Haand<.
Dade Hav, det (paa Arab. Bahr Lut o : Lots

Hav), er Navnet paa den palaestinensiske Indse,

der i G. T. kaldes >Salthavet< (1 Mos. 14, 3;
5 Mos. 3, 17; Josva 3, 16) eller >0sthavet<
(Hes. 47, 18; Joel 2, 20). Navnet >det d. H.<
Andes ikke i Biblen, og synes forst at vaere

brugt af Pavsanias og Galen (daXaoea vexQu).

Josefos kalder det >Asfaltites<. I dets Vande
rerer intet Liv sig, hverken af Dyr eller Planter.

Kysterne rundt omkring ere golde Fjreldsider

eller negent Land, blandet med Jordbeg og
Svovl. En Stok, der stikkes i dette Hav, bllver

bedaekket med smaa Saltpartikler. Jvfr. C.

H. Scharling, En Pilgrimsfierd i det hi. Land
(Kbhvn 1876) 243 f.

Dedebogen, det gamle iEgyptens vigtigste

religiose Literaturvserk, er ikke et organ isk

sammenhaengende Skrift, men en Samling af

tildels meget forskellige Formularer, Hymner
og andre Tekster, der holdes sammen ved det
fselles Formaal, som de alle skulle tjene, nem-
lig at lette og berede den afdede hans Vej
efter Deden. Der medgaves i det aegyptiske

Riges Glanstid den afdede et storre eller mindre
Udvalg af disse Tekster, skrevne paa Papyrus

;

i den aeldre Tid fandtes saadanne Tekster ind-

huggede i Cravens Vaegge eller paa Sarkofagen.

Der Andes naeppe to Papyrus'er af D. fra den
gode thebanske Tid, der indeholde nejagtig de
samme Tekster. 1 den saitiske Tid (o. 650 f.

Kr.) synes man at have bragt de da brugte
D.-Tekster 1 en vis bestemt Orden. der dog er

uforataaelig for os. Den saitiske Kodeks,
hvoraf der Andes et udmaerket Eksemplar i

Torino (udg. af R. Lepsius 1842), omfattede
165 Kapitler, hvoraf 24 ikke ere fundne i Pa-
pyrus'er fra den thebanske Tid.

Disse Tekster stamme sikkert alle fra en
meget gammel Tid ; Guden Amon naevnes ikke
i dem, saa de ere aeldre end det 12. Dynasti,
da denne Gud begyndte at faa lidt Betydning.
En Del Kapitler vidne om at vsere forfattede

af eller fundne af Konger af de aeldste Dyna-
stier. Selv om disse Vidnesbyrd ere upaa-
lidelige, saa ere Teksterne dog sikkert fra den
aeldste hist. Tid. De praeges af de forskelligste

teol. Opfattelser; snart er Sol-Teologien den
raadende og snart Osiris-Teologien. En Del Ka-
pitler synes at stamme fra gamle Begravelsesritu-

aler; de indeholde Banner og Besvaergelser, der
skulle gengive den dede Brugen af hans Lemmer.
Andre Kapitler skulle afvaerge Slanger og andre
Uhyrer, der ville angribe den afdede. Kap. 15

indeholder Hymner til Solen, Kap. 17 er en af
de aeldste Bestanddele af D. og indeholder et

helt teol. og kosmogonisk System; dette Kap.
var allerede i det 12. Dynasti forsynet med
en tredobbelt Kommentar. Kap. 125 er den
bekendte Domsscene, hvor den afdede frikendes
af Osiris. Alle Teksterne laegges den afdede i

Munden.
Musaeerne gemme Eksemplarer i Tusindvis

af D., lige fra store Pragteksemplarer, med de
herligste Billcder til hvert Kapitel, indtil ganske
smaa, der kun indeholde et Par Kapitler til

Fattigmands Brug. De Tekster, der udgare
den thebanske Tids D. (fra o. 1600 f. Kr.),

ere samlede og udgivne af E. Navllle 1886 (Das
agypt. Todtenbuch d. XVIII bis XX Dynastie).

ligesom den saitiske Kodeks blev udgivet af
Lepsius (Das Todtenbuch der Aegypter). D.
er en Kilde af farste Rang til Kundskab om
iEgypternes Religion, men endnu er den halvt
uforstaaelig for jEgyptologerne. Teksten er
meget fordaervet, og det kritiske Arbejde, der
skal gore den tilgaengelig og forstaaelig, er endnu
i sin Begyndelse (bedste Udsigt over D. og
dens Indhold i Maspero, Etudes de mytholo-
gie (Sgypt. I, 1893, S. 325 f.). H. O. L.

Dedebeger, klosterlige, se Nekrologier.

Daden i Kunsten. Den antike Kunsts Per-
soniflkationer af abstrakte Begreber, etiske Fore-
stillinger eller Naturkraefter Ak i Aim. Indpas i

den aeldste kr. Kunst. PersoniAkation af D. var
ogsaa gaengs i Oldtidens billedlige Fremstillinger

(f. E. som Dea mater, som en Cupido-lignende
Genius med vendt eller slukket Fakkel osv.

;

Knokkelmanden forekommer ogsaa, men som
realistisk Fremstilling af de dede, gerne som
billedlig Opfordring til Nydelse af Livet ; selv en
>Dedningdansc er paavist paa en antik Selvskaal

fra Bosco reale ved Pompeji). Trods dette og
trods Biblens Tale om >Herrens Engel< eller

den ligefremme PersoniAkation af D. og Deds-
riget i Joh. Aab. 6, 8, blev en saadan Frem-
stilling af D. ikke gaengs i den g). kr. Kunst,

der overhovedet, selv i Gravenes Billedkredse,

heist holdt sig til Symboler paa Opstandelsen
og Livet. Enkelte Eksempler forekomme dog
paa Sarkofager (Genius med saenket Fakkel

;

Dioskurerne som Billede paa det op- og ned-
gaaende Liv; jfr. Levehovedet og den sender-

rivende Leve som Symbol paa Dedsriget), men
en egentlig Fastholden af Tanken om D. som
Person er der ikke Tale om, og Paavisningen

af denne Forestilling i gnostiske Kredse er

meget usikker. Forfattere som Kyrillos af
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-Jerusalem talte dog om D. som Dragen, der
opsluger de dede for atter at udspy dem, som
Dervogteren i Hades, der flygter ved Krlsti Ned-
stigniog, ja lader Kristus nedstige til >Doden<

;

disse Tanker udvikles ntermere, idet andre
Kirkefcedre tale om 3 Dervogtere i Dedsriget,

der overvindes ved Kristi Ncdfart til Deds-
riget: Dragen, Hades og D. (Thanatos). I

Nikodemos-Evang. trader Kristus D. under Fod,
og Udtrykkene i dette Skrift blere ligefrem

normerende for Middelalderens mange Ned-
fartsbilleder. Idet Porestillingen om D., Deds-
riget og Djsevelen saaledes sammenblandedes,
laa Muligbeden af en kunstnerisk Personi-

flkation naer; paa et Billede i S. Clementes
Underkirke (Rom) fremstilles da ogsaa Kristus

i Limbus patrum i Kamp med en ung Mand
(D.-Dj«vel) om Adam. I andre Fremstillinger

af Nedfarten stige vore farste Foraeldre ud af
et Udyrs Gab; men i den andre Middelalders
Billeder af Limbus patrum som en Bjerghule
Andes der en nhyggelig, vinget Dervogter, som
Kristus trseder paa (Sta. Maria Novella, Firenze).

En ejendommelig Personiflkation af selve D., i

oldkirkl. Stil, Andes imidlertid i Miniaturerne
til Kosmas Indikoplevstes's kr. Topografl (Kopi
efter Original fra 6. Aarh.); en halvnegen Yng-
ling med alvorlige Trsek sidder her paa en
Sarkofag, vendende sig, med afvsergende Haand-
bevaegelse, fra Enok. Hvor lidt Porestillingen

om en saerlig Personiflkation af D. blev slaaet

fast, viser den Omstaendighed, at Athos-Maler-
bogen, der naje beskriver Nedfarten, endnu
ikke giver Anvisning derom.

Middelalderlige bysantinske og russ. Billeder

fremstille D. som Enhjerning, de sidste ogsaa

som en nogen Skikkelse med haesligt Ansigt

og Klor, eller med Le i Hsenderne. I Vesten
Andes (t. E. i et Psalmehaandskrift i British

Museum) Deden (mors) gengivet som en Kvinde,
•en Forestilling, der holdt sig i ltalien (la

morte; vinget som dea mors jfr. »D.s Triumf<
i Pisas Camposanto). Almindeligere blev dog
den mandlige Personiflkation, og efterhaanden
gores Skikkelsen raedselsfuldere og ganske af-

magret, indtil den ligner et Lig. Et gl. Wormser-
Missale (o. 11. Aarh.) fremstiller D. som en
smudsig Gamling i Tiggerdragt, laenket af Kri-

stus, der stoder bam ned i Afgrunden. Efter

Biblens Antydninger (Jer. 9, 22 jfr. Ijob 5, 26;

Mk. 4,29 jvfr. Jes. 40, 6 f.; 1 Pet. 1, 24) frem-
tneder D. som en Agerdyrker, der passer

Livets Have og Mark og omhugger Skovens
Tracer. Han bliver en Jfteger til Fods eller

Hest, der udskyder sine rammende Pile. D.

som Knokkelmanden, Skelettet, raenes ikke at

vtere aeldre end 12.— 13. Aarh. (en beremt
Fremstilling af den Art i Assisi af Giotto).

Denne talende Type paa Livets Omskiftelighed

fik isaer i 15.— 16. Aarh. almindelig Indgang
baade i Poesi og Kunst, og den har grebet dybt
ind i hele K.s og Folkelivets Tankesaet (jvfr.

Eventyr ogOvertroensmange Fortsellinger). Mod-
sat Oldtidens Knokkelmand, der opfordrede til

den brutale Livsnydelse, er Middelalderens D.

den mest indtraengende Moralpraedikant. Med
snblim Ironi indfinder han sig i de mest for-

skelligartede Situationer og taler sit memento
til Beskueren (f. E. som Skakspiller i det for-

nemme Selskab, Strassburger-MQnster, 1480).

Den sorte Dods Rsedsler gav Anledn. til den
kr. Kunsts mest storslaaede Kompositioner af D.
og dens Faerd : den ital. trionfo delta morte og
Nordens >Dedningdans« eller >Dededans<, (paa

Fr. danse macabre, en Betegn., hvis Oprind. er

ganske usikker). Det beremteste Eksempel paa
ferstntevnte er Fresken paa Camposantos Vaeg

i Pisa, et i sin Art uovertruffent Tankemaleri
(afbildet og forklaret i H. Hettner, Ital.

Studien, Brschweig 1879, 123 f). Dedning-
dansen, den billedlige Fremstilling af Knokkel-
manden eller den Lig-lignende D., som skaan-
selslest ferer alle, uden Hensyn til Alder eller

Stand, til Graven, mencs at have sin Oprind-
else fra de Dialoger, hvor D. sluttelig >dansede
af< med Personernc (saadanne moraliserende
>Dededanse< ere virkelig blevne opferte som
Dramaer). Spiren til Dialogen sage mange i

antike Gravskrifter (quod hi es, ego fui; quod
ego sum, tu eris, hvad du er, var jeg; hvad jeg

er, skal du vorde). Petrus Damiani valgte sig

en saadan, og de bleve snart almindelige. Denne
Id* blev forbundet med Forestillingen om de
3 Levealdre, og heraf fremgik atter Legenden
om de 3 Konger, der ride ud og made 3 Ske-

letter, der tilraabe dem det alvorlige Varsels-

ord (jvfr. fr. Poesi fra 13. Aarh.: Billede paa
Pisas Camposanto). Springet fra Legenden
til den dramatiserede Dialog synes dog ingen-

lunde Mart. Dialogen veksles gerne mellem
D. og 24 Personer. Disse (flere eller fserre)

fremstilledes da i Billeder paa Kirkegaards-

vaegge, i Kirkeportaler, Klostre osv., snart i

dansende Bevtegel.se med D., hvis grinende

Knokkelskikkelse hvirvlcr dem om, snart roligt

bortforte af ham. I fr. liores d'heure ind-

ramme de Bodspsalmerne og offieium pro de-

functis, og i Frankrig, Schweiz og Tyskland
har der vaeret monumentale Fremstillinger af

Dedningdanse, som nu til Dels ere odelagte.

Trykte Dededanse (f. E. Munchen 1459, Strass-

burg 1485, LObeck 1489) med mere eller

mlndre goide Illustrationer og moraliserende

Tekst bleve meget segte; ofte give Billed-

erne Forestillinger om nu tabte Malerier.

Den beremteste er H. Holbeins, der rigest

varierer D.s Triumftog; snart lister han sig

ind, snart lokker han, snart overvaelder han,

sparker Lasgen bort, men gaar forbi den spe-

dalske Lazarus (1538; Billederne fra 1530). Den
dske Dodedans fra 1530—40 (udg. 1896 ved

R. Meyer) staar den lubeckske (fra 1496) naer

og bruger dens Traesnit; dens Vers \"ise dog
en Selvstsendighed ved deres dramatiske Ka-
rakter og deres hvasse Angreb paa Romer-
kirken; modsat Prselaterne, er det ogsaa kun
den fromme Sogneprsest, der mader D. beredt.

Indtil 17. Aarb. vare Dededansene i Mode.
I 17. Aarh. trsengte med de meget sendrede

Forestillinger andre- Billeder sig frem (D.

som Genius med Fakkel, gammel Kvinde;

de blotte Symboler: Dadniugehovedet med kors-

lagte Ben, Timeglas, Bue, Le), og med 18. Aarh.s

Slutn. vandt de klassiske Forbilleder absolut

Sejr (Chodowiecki udgav dog en Dadedans).

Men Romantiken vakte atter Sansen for

Middelalderens Fremstillinger paa dette Om-
raade, og vort Aarh. har set nye Knokkel-
nuend og Dededanse (Rethel, Kaulbach, Wallan-

der, Sattier, Kllnger). (Wessely, Die Gestalteu
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des Todes und Teufels, Leipz. 1876; Massmann,
Litteratur d. Todtentanze, Leipz. 1840). J. O. A.

Doderlein. 1) Christian Albert D., tysk
Teolog, f. 1714 i Seyeringen, var en Tidlang
Inspektor ved Vajsenhuset i Halle og Diakonus
der, men blev af Hertug Friedrich af Mecklen-
burg kaldet til Rostock og Butzow som teol.

Prof. Han har i forskl. lierde Afhandlinger
vist sig som en bibelsk Teolog af den kirke-

lige Skole. D. 4. Nov. 1789. — 2) Johann
Christoph D., tysk Teolog, f. i Windsheim i

Franken 1746, blev allerede 1768 Diakonus i

sin Fodeby. Som saadan studerede han flittigt

Kirkeftedrene og blev 1772 kaldt til Altdorf

som teol. Prof, og Prsest. Han har skrevet

en Mengde ekseget, homilet. og dogmat.
Skrifter, bl. a. en Dogmatik (1780, paa Latin
og Tysk), der viser, at han var, hvad man
dengang kaldte en moderat >Fremskridtsteolog<.

1780 begyndte han Udgivelsen af >Teol. Bi-

bliothekc ; 1782 blev han Prof, i Jena, og der
dode han 1792.

Dadsstraf har sit Udspring af en guddom-
melig Ordning (1 Mos. 9, 5), der — endnu ikke
som positivt Lovbud, men som en i Menne-
skets Betydning af Guds Billede grundet na-

turlig Gengseldelse— krsever Blod for Blod (sml.

Mt. 26, 52). Dette Naturrettens Bud er gaaet
over i Moseloven som et Led af jus talionis

(2 Mos. 21, 23. 24; 3 Mos 24, 17; 5 Mos. 19,

21), ikke blot som det elastiske Tilbageslag af

Drabsforbrydelsen, men tillige som en beskterm-
ende Magt over Folkets teokratiske Renhed:
>Du skal bortskaffe den onde af din Midte<

!

(5 Mos. 21, 8; 4 Mos. 25, 4—11). Naar den
kr. Stat som et Led af Guds Rige i denne
Verden har vedkendt sig og lovftestet Deds-
straffen, da skal denne ligeoverfor det Ideal,

som slet ikke er af denne Verden (Mt. 5, 21.

22), hverken retfterdiggares ellcr undskyldes
som en tilladt eller tiiladelig Undtagelse fra

Evangeliets andet og store Grundlovsbud, Kser-

lighed til Ntesten. Det er dette, Romerk. har
gjort i sit permissum cadis genus, en tilladt

Slags Mord {Cat. Rom. HI, c. 6 qu. 4), hvoraf
endog en svagere Tone forlyder i vor lutherske
Cat. mqj. P. 1, 180. 181 (Hase S. 448), men ener-
gisk modsagt af Konkordieforml.s Ep. XII, 16
(Hase 624). Undersegelsen af Dadsstraffens Ret,

mod hvilken farst Marchese Bcccaria rejste Ind-

sigelser — sofistiske — efterfulgt af betyde-
lige Aander som Herder og Schleiermacher
(sc Rothe, Christl. Ethik V, 287), en Undersagelse,
som staar paa Hejdepunktet af den kr.

Statshere, omhandler altsaa ikke noget pro-

blematisk, en Relativitet (Hofman). men noget
absolut, et eksistentielt (Rothe, Vilmar): at

vare eller ikke voire. Den egentl. Kontrovers
maa dog siges at staa mellem den protest,

teologiske og den jurid. Betragtning. Af disse
ved den ferste sig bunden ved den guddomme-
lige Ordning, antydet Mt. 26, 52, gennemfart
som evang. Bud Rom. 13, 1—4 (sml. 1 Pet
2, 14) og Joh. Aab. 13, 10 — hvorved den ikke
har glemt, at som Doden er Morderens Straf-

lidelse og Dom, saaledes er den og nans Op-
rejsning og ./Ere — medens den sidste i sin

Almindelighed bevseger sig i liberalistisk Fri-

lled, efter nationale og moderne Humanitets-
hensyn. Sxtningen: >det er Kongemagtens

skenneste Ret at benaade< synker i denne
Sammenhreng ned til at blive en Frase, som
kun har sin Ret under ssrlige, kvalifikative

Omstsendigheder. Et Statsoverhoved, som ved
at benaade for Dadsstraf mener at frigere sig for
et Ansvar, stiller sig selv ind under et andet, at
ville vaere barmhjertigere end Gud. F. V. A.
Dadssynd (peccatum mortale, tethale). Be-

grebet heraf begrundes i skriftnuesslg Alminde-
lighed ud fra 1 Joh. 5, 16, men bestemmes i

den reformatoriske Dogmatik ikke efter objek-
tive Kriterier, navnlig ikke efter BeskafTen-

heden af den skete Lovovertrtedelse, men alene
under det subjektive Hensyn til Synderen*
Personlighed. En D. er den Synd, >ved
hvilken de genfadte, overvundne af Kedet,
imod Samvittighedens Bydende og med frit

Forsset overtrade den guddommeiige Lov og
derved miste den frelsende Tro og udstede
den Hellig-Aands Naade, idet de overgive sig

selv tilVreden, Daden og Forknenkeligheden<
(Hollaz). Berettigelsen til saaledes at tuevde
Subjektivitetens Betydning i dette Problem er

indlyscnde. Thi objektivt set, som Knenkelse
af Guds Helllghed og Oprer mod Guds Majestset

er enhverSynd >til Daden « (mortale), ligesom
paa den anden Side enhver Synd, ogsaa den
efter menneskellg Dom sterste, bliver tilgivelig

(veniale) ved at indbringes under Rsekkevidde
og Virkning af Kristi Forsoning.

Den skoiastiske Dogmatik (Petrus Lombar-
dus [Sentent. II 42], stottet Ul Forgsengere
allerede i den dogmatiske Udviklingsperiode.

f. Eks. Gregor d. St.) har 7 oitia capitalia vel
principalia : inanis gloria (Hovmod), ira (Vrede),

inoidia (Misundelse), accidia (= acedia, aandi.

Ladhed, Livslede) vel tristttia (Tungsindighed),

aoaritia (Gerrighed), gaslrimargia (Fylderi) og
luxuria (Vellyst); 7 fontes cuncta corrupteltr

(Kilder til den samlede Fordaervelse), ligesom
ogsaa Romerk. opstiller en hel Rtekke syndige
Handlinger, ved hvilke man vel ikke mister
Troen, men Retfterdiggarelsens Naade (Can. et

deer. Syn. Trid., sess. 6, Can. 15 og Can. 28\ en
Bestemmelse, hvori man genkender den rom.-
kat. Opfattelse af Troen viesentlig som fides

historica og tillige en Afskygning af dens Sam-
menblanding af Retfaerdiggerelsen og Hellig-

gerelsen. Den tridentinske Dogmatik gaar derfor

ogsaa ud fra en kvantiterende Opfattelse af

Synden efter Art og Veegt, naar den adskiller

peccata mortalia, som ganske bortvende Men-
nesket fra Gud og ere skyldigc til en evig Straf,

fra peccata venialia, som til en vis Grad (non-
nihil) hindre og besvere Lebet, uden dog at

forhindre det, og lettelig udsooes (Bellarmin).

Denne dogmatiske Bestemmelse er ogsaa i

Samklang med Tridentinerkonciliets Anathema
(sess 6. can. 27) over den Paastand, at ingen
Synd er til Daden uden Vantro. Derimod
hsvder Lather (Udltegn. af 1 Mos. 5) med sit

dybere Blik, at Adskillelsen mellem mortalia
og venialia ikke er af substantiel eller nktisk,

men af personlig Natur; ikke beror paa en
Forskel af de begaaede Synder, men af de
syndende Personer; en Udtalelse, som Luther
i Stridens Hede skterpede til det Paradoks,

hvormed han har forfaerdet mange, om hvilke
Synder han mener at kunne forene med Tro
og Frelse.
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Denne eneste Synd til Deden. Vantroens
Genstridighed til Enden (flnalit impanitentia,

infidelitat, ineredulitas), eksisterer imidlertid i

en dobbelt Form. Dels som de ugenfadtes

Forhwrdelse mod ethvert Naadens Kald og
Dragelse (nt£(M»ms), et livsvarigt Nej til enhver
Forjffittelse af Guds Mund. Men tillige som
Udslaget af en M Beslutning hos de genfedte,

som medferer Affald fra den oplevede Naade
og Bortkastelse af den Hellig-Aands erfarede

Kraftvirkning. Denne Skikkelse af Dedssynd
er Synd mod den Hellig-Aand, hvis Realitet

er omtvistet blandt Teologeme (f. Eks. C. J.

Nitsch, De peceato homini cavendo, ted non in

hominem eadente), men ikke destomindre er

skriftbegrnndet baade i en Rekke af Ord, der

•oplyser denne Synds Genesis (Ap. G. 7, 51 ; Ef.

4, 30; Ap. G. 5, 3. 4.; 1 Thes. 5. 19), og i en
anden, som hsvder dens Eksistens (Hebr. 6,

4—6; 10, 26. 27, sml. Mt. 12, 31—32 med
Paral.; jfr. Forfs. Studie •Synd mod d. Helllg-

aand< i Ethiske Betragtn. og Studier, Kbhvn
1879, S. 117—177). F. V. A.

Dollinger, Johann Joseph Ignaz von, blev

fodt i Bamberg 28. Febr. 1799. Da hans Fader,

en beremt Anatom og Fysiolog, blev Prof, i

Medicin ved Universitetet i Wurzbnrg, flk

Sannen sin forste Undervisning i denne By. D.

var fra sin tidligste Barndom en stor Bogorm,
og da han (1816) begyndte sine Universitets-

studier, kastede han sig med Iver paa en Gang
over Historic, Filologi og Naturvidenskaberne,

isser Botanik. 1817 bestemte han sig dog,

under Paavirkning afZak. Werners, Fr. Schlegels

og F. L. Stolbergs Skrifter for Teol., men uden
at liegge Filol. paa Hylden, og efter sin Faders
Onske begyndte han ogsaa at hare jurid. Fore-
Issninger. 1820 blev han optaget i det gcjstl.

Seminarium i Bamberg, og 22. Marts 1822 blev

han pnesteviet. I Nov. s. A. begyndte han sin

pnestelige Gerning som Kapellan i en Lands-
bymenighed i Mellem-Franken. men alierede

1823 blev han udnsevnt til Laerer i Kirkehist.

og Kirkeret ved Lyceet i Aschaffenburg. 1826
udgav han sit ferste Skrift: >Die Eucharistie

in den 3 ersten Jahrhnnderten<, for hvilket

det teol. Fakultet i Landshut meddelte ham
den teol. Doktorgrad.

1826 blev han kaldet til ekstraord. Prof,

i Kirkehist. og Kirkeret ved det fra Landshut
til Munchen overflyttede Universitet, og alierede

1827 blev han ord. Prof. der. Nu var han
kommen paa et Sted, hvor han kunde virke

paa mange, og i Munchen hengav han sig helt

til Studierne og ForeUesningerne; kun Franz
Baader, Joseph Gorres og nogle enkelte andre
omgikkes han i de faa Timer, han tog fra Stude-

ringerne. Baader og Gorres drog ham ind i

Journalistiken, og ved dcres Side luempede han
med sin Pen for Romerkirken bl. a. mod H.
Heine, der en Tidlang opholdt sig i Munchen.
1833 begyndte han Udgivelsen af en stort anlagt

Haandbog i K.s Historie; 1836 kom forste Del

af en Laerebog i K.s Historie. Begge disse Ar-

bejder bleve ufuldfarte. 1836 gjorde han en Rejse

til England, og 1839 modtog han en Kaidelse til

et eng. rom.-kat. Kollegiura, som han dog mente
at burde afslaa. Men hele sit Liv felte han sig

noje knyttet til England, og fl. af hans Skrifter

have fundet Udbredelsc i eng. Overs. 1837

blev han Overbibliotekar ved Universitets-

biblioteket i Munchen, 1838 Medlem af Viden-
skabernes Akademi. I Jan. 1838 skrev han et

Skrift om blandede iEgteskaber, der indviklede
ham i en langvarig Fejde med Filoiogen Fr.

Thiersch, og da Ministeriet Abel sogte og fandt

sin Statte i den Kreds, der var samlet om-
kring Gorres (>Kongregationem), kom D. til

at optrtede som Forsvarer for enkelte af dette

Ministeriums ultramontane Regeringshand-
linger, bl. a. for Befalingen om, at ogsaa protest.

Soldater skulde beje Knee for Monstransen.
Da Prof. Harless i det baierske andet Kammer
angreb denne >Kniebeugungs-Ordre<, forsvarede

D. den i 2 Smaaskrifter, der ogsaa kaldte Fr.

Thiersch frem med en Indsigelse. Abel havde
set, hvilken Kraft D. var, naar det gjaldt om
Polemik; dcrfor sergede han for at faa ham
valgt til Universitetets Repraesentant i den
baierske Landdag.

Tildels som et Modstykkc til L. Rankes
• Deutsche Gesch. im Zeitalter der Ref.< be-

gyndte D. Udgivelsen af det udferlige Vaerk:

• Die Ref., ihre innere Entwickelung und ihrc

Wirkungen im Umfange des luth. Bekennt-
nisses< (I—III, Regensb. 1846—48; 2. Udg. af 1

udkom 1851), der med stor Ensidighed frem-
haevede alle Ref.s Skyggesider og alle de Ulykker
i relig. og sasdelig Henseende, som denne for-

mentlig havde voldet. Dette Vserk har laenge

vseret og er tildels endnu en Fundgrube for

dem, der viile angribe Luther og hans Gerning.

1847 blev D. Provst ved Hofkollegiatstiftet

St. Cajetan, men da en Del af hans rom.-kat.

Venner (Phillips, Lasaulx og andre) vare blevne

satte paa Ventepenge, fordi de optraadte mod
Lola-Montez-Skandalen, gik det tilsidst ogsaa

ud over D. ; man var nemlig bange for, at han
i Landdagen, paa Universitetets Vegne, skulde

paatale Regeringens Overgrcb. Til Gengseld

blev han og et Par af hans Venner sendte til

Frankfurter-Parlamentet, og af dette var han
Medlem indtil Maj 1849. I Frankfurt kaempede
han for Trosfrihed og for K.s Uafhtengighed

af Staten og billigede, at General von Rado-
witz i alle de tilstedevserende Katolikers Navn
crklteredc, at man i Tyskland hverken tnengte

til eller enskede at have Jesuiter. D.s Kamp
for Trosfrihed og hans Tanker om Betydningen
af en tysk Nationalk. og K.s Frihed vakte

Roms Mistanke. Den Form af Ultramontan-
isme, som han rcpnesenterede, blev betragtet

med Mistillid i Vatikanet, hvor Jesniterne mere
og mere fik Overtaget. Og dog skrev han endnu
i 1851 i Wetzers og Weltes >Kirchen-Lexikon<
den berygtede Artikel om Luther (overs, paa

Dsk 1875), der bragte Prof. Hofmann i Er-

langen til at skrive den bidende Antikritik:

•Paulus, eine Ddllingerische Skizze< (optrykt

i von Hofmanns Vermischte Aufsatze, Erl.

1878, 325 f.), hvori han viste, hvad man kunde
faa ud af N. T.s Ord om Apostlen Paulus, naar

man brugte D.s hist. Metode.
Proklamationen af Dogmct om Marias ube-

smittede Undfangelse (1854) viste D., at Dogmet
om Pavens Ufejlbarhed laa i Luften. 1857

var han i Rom, og der havde han i viden-

skabelig Henseende et rigt Udbytte; men han
saa meget, som forekom ham betsnkeligt for

K.s Udvikling i et sundt og godt Spor. S. A.
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udkom bans store Bog: »Heidentbum und
Judenthum«, der skuldc vrere en Forhal til

en ny Fremstilling af K.s Historic i endnu
storre Dimensioner end hans >Haandbog<; af

denne udkom dog kun et Bd. til: >Christen-

thuin und Kirche in der Zeit der Grundlegung«
(Regensb. 1860; 2. Udg. 1868).

Kort efter begyndte hans Brud med Rom.
5. og 9. Mnj 1861 holdt ban i Odeon-Salen 2

meget omtalte Foredrag om Kirkestatens Frem-
tid, der regnede med den Mulighed, at St.

Peters Stol kunde komme til at tnenge til et

>Dclos<, naar ltalien havde taget hele St. Pe-

ters verdslige Arv. Den pavelige Nuntius de-

monstrerede mod D.s Ord ved at gaa bort

midt under Foredraget, og i Rom var man i hoj

Grad forbitret over dette nye Vidnesbyrd om
den tyske Videnskabclighcds Farer; men Kej-

ser Napoleon ilk pr. Telegraf Bfterretning om,
hvad Munchcner-Professoren havde dristet sig

til at sige. 2 Maaneder efter gav D. i Bogen:
>Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchen-
staat. Hist.-polit. Betrachtungen< (Mfinchen

1866) en udforlig Begrundelse af Hovedtank-
erne i Odeons-Foredragene. Han kom endnu
mere paa det sorte Bnet i Rom, da han 28.

Sept. 1863 paa de rom.-kat. Lserdes Forsam-
ling i Mfinchen holdt sin Tale: >Die Vergan-
genheit und Gegenwart der kath. Theol.< (op-

trykt i: Kleincre Schriftcn, Stuttg. 1890, 161 f.),

der var et alvorligt Angreb paa den >enejede<

Skolastik, som mangier det historiske 0je. Ind-

holdet af denne Tale blev fordomt i en af den
pavelige Syllabus's Stetninger (1864), og For-

samlingen i Munchen blev forclebig ikke eftcr-

fulgt af Here • Gelehrtenversammlungen«. Yder-
ligere Forargelse havde han vakt ved sitSkrift:

>Die Papstfabeln des Mittelalters< (Munchen
1863, to OplagX der gav Fremstillinger af Til-

blivelsen af Mytcn om Constantins Gave (se

S. 669) og af Honorius I's Kxetteri, som Jesu-
iterne ikke vilde godkende. 1866 kom D. ved
3 Bladartikler i >Augsb. Allg. Zeitung< om
den nyere jesuitiske Teol. (optrykte i: Kl.

Schriften 264 f.) og 1867 ved nogle Artikler

om >Rom und die Inqvisition< i Anlcdn. af
Pedro Arbues's (se S. 135) Kanonisation (op-

trykte ssteds S. 286 f.) i nye Fejder, og baade
tyske og fremmede Prielater betragtcde ham
fra nu af som en for Romerk. farlig Person.

Nu hed det paa rom.-kat. Side, at D. maaske
nok var Kirkehistoriker, men afgjort ikke
Teolog.

Brudet med Rom blev vitterligt for alle,

da D. i >Augsb. Allg. Zeit.«, med Prof. Hu-
bers Hjaelp. aabncde de beramte Angreb paa
den paatenkte Proklamation af Ufejlbarheden,

der senere bleve samlede i >Der Papst und
das Concil, von Janus< (Leipz. 1869; 2. Udg.
ved Prof. J. Friedrich under Titlen: »Das
Papstthuim, Mfinchen 1892). Da D. fastholdt

Oppositionen mod det nye Dogmc, ogsaa efter

at det var proklameret, ekskommunicerede
iErkebiskop Scherr af Mfinchen ham 18. April
1871. D. standsede derpaa med sine teol.

Foreltesninger, men holdt et Par af de felg-

ende Semestre Forehesninger over den nyere
Tids Historic.

Med Dollingers Indsigclse mod Ufejlbarheds-
dogmet begyndte den gammel-katolske Bevseg-

else (se Art Gammel-Katoliker), men i den
spillede D. ikke nogen Hovedrolle. Han holdt
sig tvaert imod meget tilbage. Denne Hold-
ning blev mistydet baade af Venner og Fjender,
og ofte gik der Rygter om D.s Udsoniog
med Rom. At disse vare falske, fremgaar
imidlertid klart af den Samling >Briefe and
ErklSrungen fiber die vatikan. Decrete 1869

—

87<, som Prof. F. H. Reusch udgav efter bans
Dod (Mfinchen 1890).

1872, da man fejrede Ingolstadt-Landshut-
Mfinchener-Universitctets 400 Aarsfest, var D.
Universitetets Rektor, og ved den Lejlighed holdt
han en Festtale, der vakte stor Beundring (op-

trykt i: Akad. Vortrage II, 56 f.); som Munche-
ner-Akademiets President efter J. Liebigs Ded
(1873) havde han ofte Lejlighed til at give kortere
biograflske Skildringer af Akademiets afdedc
Medlemmer og til at holde Taler ved Akade-
miets aarlige Fester. Disse Taler og forskel-

lige Afhandlinger i >Augsb. Allg. Zeit< ere

optrykte i hans >Akademische Vortragei (I—
III, Nordl. og Mfinchen 1888—91); de albeggc

i lige Grad Vidnesbyrd om hans omfattende
Studier og hans glimrende Fremstillingsgave.

Den hist. Kritik af Jesuitismen og dens Fierd.

der traadtc saa stterkt frem i »Janus«, blev
fortsat i 2 Skrifter, som han udgav samnaen
med Prof. F. H. Reusch: >Die Selbstbiographic

des Card. Bellarmin< (Bonn 1887) og •Gesch.

der Moralstreitigkeiten in der rom.-kath. K.
seit dem 16. Jahrh.< (I—II, Nordl. 1889). For-
uden de allerede nevnte Beger maa man af
hans rige Forfatterskab naevnc: hans 7 Fore-
drag »Uber die Wiedervercinigung der christl.

Kirchen< (holdte 1872, og trjkte i >Angsb.

Allg. Zeit.« ; optrykte paany N6rdl. 1888) med
den uforbeholdne Anerkendelse af Luthers Be-
tydning (anf. Skr. S. 53 f.), >Beitrage zur Sek-
tengesch. des Mittelalters< (I— II, Mfinchen
1890) og > Beitrage zur polit., kirchl. und
Cultur-Gesch. der 6 letzten Jahrhunderte<

(I -HI, Regensb. og Wien 1862—82), to vasrdi-

fulde Samlinger af Aktstykker fra tyske og
fremmede Arkiver.

Da D. 1889 fejrede sin 90. Fodselsdag.

var han endnu rask; men efter Nytaar 1890

blev han angreben af Influenza, og 10. Jan.

dode han. Prof. J. Friedrich har udgivet 1.

Bd. af en paa 3 Bd. beregnet Biografl af ham
(Mfinchen 1899); Smaatnek til Belysning af
hans Karakter og Ta>nkesa?t ere givne i Luise

von Kobell's: >J. v. D., Erinnerungen< (Mfin-

chen 1891). Fra Jesuit. Side foreligger en
Karikaturtegning i E. Michael, J. v. D. (2.

Aufl., Innsbruck 1892). Fr. N.

Dammerne eller >de hojhellige< kaldes et

lille sekterisk Samfund paa Herning-Egnen,

hvis Oprindelse maa fores tilbage til 1852—53.
da de troende Kredse af Laigfolk i Midt- og

Vestjylland af deres gamle, nu af Grundtvig.

paavirkede, Venner (sa;rlig Peder Larsen Skrasp-

penborg) bleve gjorte bckendte med de grandt-

vigske Tanker og Psalmer. I Sangen >1 Kva?ld

blev der banket paa Helvedes Port< fandt man
Isert Omvendelse efter Deden og fremholdt ber-

imod, som den sande lutherske Lxere om Kristi

Nedfart, de Kingoske Linier >En Tordenpnedi-
ken han dem udaf sin Muiul lod hore!< Dea
saaledcs vakte Mistjcnksomhed overfor »Om-
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vendclse efter Doden< kastede sig sserlig over
de Ord i Balles Lserebog: >De Born, som hendo
uden Daab, komme alligevel til Gads Rigc«.

En ung nidkter Hjselpeherer i Herning Kom-
muneskole dreves til at raabe til Bernene i

Skolen: >Dette er Logn; tin Daaben er efter

Gads Ord eneste Salighedsvej!< Og han fandt
Stattc hos flere af det nyvakte Kristenlivs Le-
dere. Da Daaben ifolge Luther gor Barnet fra

et Helvedesbarn til et Gudsbarn, er den udebte
et Helvedesbarn. Og det er derfor en Kr.s

Pligt at fordemme de dodfodte og de uden
Daab dode Born samt alle, der ikke ville tage

Del i denne Fordommelse. Da man uden
Skaansel iverksatte dette og derhos begyndte
at fordomme de Medre, der fedte dedfodte
Born, trak de besindigere sig tilbage, men D.,

der ikke kunde eller vilde vejledes af deres
Sognepraester, fortes videre og videre. Konflr-

mationen forkastedes som Satansvjerk, da den
mangier Skriftgrund og er gjort til Altergangs-

betingelse. Folkek.s Pnester staa ved deres Alter-

gang mellem Hunde og Svin (ML 7, 6), tildels

fordi de af Magelighed have skudt Privat-

skriftemaalet fra sig. I Modstetning til >de
sterke Jyder«, som man fandt kraftlose, af-

brod man nu helt Forbindelsen med K. Man
hjemmedobte selv Bernene straks efter Fodslen;
fra 1858 faldt Daabspublikation bort, og efter

at Kirkeministeriets Skrivelse af 30. Maj 1863
havde udtalt, at Partiet maatte betragtes som
staaende udenfor Folkek., bortfaldt ogsaa den
kirkl. Vielse. Smed Peder Gravesen (d. 1894)
valgtes til D.s >Prasst« paa Herning-Egnen,
Jens Hau ligesaa paa Holstebro-Egnen. I alt

udgjorde de fra forst af henved 40 Familier.

I deres Forsamlinger lceser Pnesten af Guds
Ord samt Luthers Postille og lille Katekisme;

han skrifter, absolverer og rsekker Nadvercn
til Medlemmerne, ogsaa til Bornene, hvorhos
man synger efter Kingos Psalmebog. Nyere
Psalmc- og Opbyggelsesbeger ere kietterske.

I deres Privatskoler lseses knn i Biblen. Ved
deres Begravclser maa Folkek.s Pnester fun-

gere, men ikke tale. Anses den dode for van-
tro, udtales fordommende Skriftord ned i den
aabne Grav, og nndertiden tilkendegives For-
dommelsen ved, at Korset paa Kistelaaget har
faaet sine Arme skilte og lagte i Linie. Folkek.s

Prsester og Lsegfolk ere Djtevle, Sjtelemordere

og Kiettere, og det er Pligt at tilraabe dem
dette, naar man moder dem. Brandassurancc
er Vantro. I Pengemangel hjtelpe de hinanden.

Snart indtraadte Splittelser (1865 Strid om
Nadveren). P. Gravesen med Flertallet holdt

paa, at >de vantro faa kun Bred og Vin:.

Det luth. Mindretal ndskilte sig og er nu op-
lost. Senere nye Splittelser skete af mere person-

lige Grande og under indbyrdes Bandscettelser.

P. Gravesen kom i Mindretal, fordemtcs og
udstedtes med 3—4 trofaste Familier, der
endnu bestaa som den uforsonligste Gren.
Flertallet (nu 10—15 Familier) valgte sig en
ny Leder. Paa Holstebro-Egnen er Partiet

uddod, paa Herning-Egnen stserkt svskket.
De gamle Former og Fordemmelser bibeholdes

endnu, men Indholdet, det ferste Shegtleds

Kraft, er hensvindende. G. K.

Dare-Brevet var et lumskt Brev, der 23.

Sept. 1775 fandtes indlagt i Derene hos General-

major Koss, Stiftamtmand Schousboe, Biskop
Hagerup, Sogneprast Brun og fl. Bergensere.

Dets Formaal var at komme J. N. Brun (S.

396) til Livs. Om det og den Strid, det vakte,

se A. C. Bang, Kirkehist. Smaastykker (Kra.

1890) 264 f.
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E.

lladmer, Munk i Canterbury, bekendt som
iErkebiskop Anselm af Canterburys stadige

Ledsager og Samvittighedsraad, blev 1120 Bi-

shop af St. Andrews i Skotland ; men han vendte

snart igen tilbage til sit Kloster, fordi Kong
Alexander af Skotland ikke kunde flnde sig i,

at han altid segte Raad i Canterbury og be-

tragtede jErkebispen der som sin Primas. E.

skal vaire dad 13. Jan. 1124. Han skrev en
Historic! novorum i 6 Beger, der handler om
Lanfranc, Anselm og Radulph (aftrykt i Ger-

berons Udg. af Anselms Skr.. Paris 2. Udg.

1721), Vita Anselmi samt forskl. Biografier af

andre jErkebiskopper i Canterbury og York.

Et Par teol. Skrifter >om Marias Dyder<, >om
det himmelske F«edreland< osv., der ofte ere

optagne bl. Anselms Verker, skyldes uden
Tvivl ham. Om E. som Historiker se J. Gaird-

ner, Earlv Chroniclers of England, London
1986, 65 f" (Ragey, E., Paris 1892).

Eadmund, Konge over 0st-Angeln 855—870,
kom til Regeringen i en Alder af 15 Aar og
udnuerkede sig ved sin Fromhed. 20. Nov.

870 satte han Livet til ved de Danskes Ind-

fald i bans Rige. Hans jordiske Levninger
bleve forte til Bury St. Eadmund (Eadmunds-
bury), og Knud d. st. byggcdc 1020 en Kirke
og grundede et Abbedi til hans iEre. 1122
optog Konciliet i Oxford St. E.s Dag (20. Nov.)
blandt den eng. K.s Hejtidsdage. E. blev i

Middelalderen betragtet som Patron for de
eng. Konger.

Ebal. 1) Bjerg, se Garitsim; 2) Stamme af

Joktans .Et (1 Kren. 1, 22); 3) en Horit (1 Mos.
36, 23 og 1 Kren. 1, 40).

Ebbe, Biskop i Aarhus, var uden Tvivl ferst

Kannik der og blev Biskop 1215. Han fulgte

med Valdemar Sejr paa Toget til Estland,

rimeligvis som Kongens Kansler, og han, jErke-
biskop Anders Sunesen og Biskop Niels af

Slesvlg knaelede i Ben for de danske Vaabens
Sejr, da Kampen med Esterne var haardest.

1224 nedlagde E. sit Bispeembcde, fordi han
var blind paa det ene 0je og lidet seende paa
det andct. Honorius III bestemte da under
13. Juli d. A., at han skulde have Aarpenge
af Stiftets Midler, fordi han berommeligt havde

rogtet sit Tilsynsembede, og han skulde frem-

deles have Lov til at forestaa Messen, naar

han vilde.

Ebbo af Reims se Ebo.
Ebed (>Tjener<)- 1) Fader til Gaal (Dora. 9.

26 f.); 2) en af de fra Babylon hjemvendte paa

Esras Tid (Esr. 8, 6).

Ebed Jesn (Abdischo), Sen af Barak (bar

Berikha), var en syr. Forf., der dede 1318

som nestoriansk Metropolit af Nisibis og Ar-

menien. Han er navnlig bleven bekendt ved

et rimet Katalog over de syr. Forfattere, ved

et dogmat. Vterk (Margaritha) om Gud, Skabel-

sen, Kristus, Sakramenterne og de sidste Ting
og ved en Nomokanon. Han var den sidste

af Nestoriancrncs betydelige Skribenter (W.

Wright, A short Hist, of Syriac Lit., London
1894: P. G. Badger, The Nestorians and their

Ritual, London 1852, II).

Ebed-Melek, kusitisk Kammertjener bos

Kong Zedekia. Han reddede Profeten Jerera-

jas Liv (Jer. 38, 7 f.), hvorfor han af dennc
flk Tilsagn om at blive rcddet ved Rigets

Undergang (Jer. 39, 16 f.).

Ebel, Johann Wilhelm, Sen af en tysk Prcest.

f. 1784, kom, medens han studerede Teol. ved

Universitetet i Konigsberg, i Forbindelse med
J. H. Schonherr og blev den mest fremragendo
Tilhsenger af dennes gnostiske System. Grund-
tanken heri er Dualismen: til Grand for al

Vteren ligge 2 Principer, et aktivt mandligt

og et passivt kvindeligt, lid og Vand. Urildens

bedste Kraft gik over i Lucifer, men han for-

ferte Menneskene, hvorved disses Blod for-

merkedes og Sanseligheden vandt Herredemmc
over Fornuften. I Kristi Person genoprettes

Harmonien mellem Principerne, og ved bans

Blods Udgydelse udbredes denne Ilarmoni til

Verdensaltet. Menneskene, hvis Frihed stcrkt

fremhaeves, deles i Hoved- og Binaturer, des-

uden i Lys- og Merkenaturer. Trods et Brnd

med Schonherr 1819, fastholdt E., der var

bleven Prsest i Konigsberg, dette System, meu
som en Privatmening. Om ham samledes

en Kreds af herde og fornemme Mend og

Kvinder, der paa Grund af deres Fromhed fik

Spottenavnet »die Mucker*. Men flere udtraadtc
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af Kredsen og angreb den skarpt; saaledes
farst Eksegeten Prof. H. Olshausen, senere
Grev v. Finkenstein og en Prof. med. Sachs,
der anklagede E. for hemraelig Utugt. E. bier
1839 sammen med sin Ven, Pnesten G. H.
Diestel, som Sektstifter demt til Embedsfortab-
else og Indespaerring, medens Beskyldnlngen
for Saedelighedsforbrydelse erklteredes for ube-
vist Den bar sikkert ogsaa savnet al Grund.
1841 frikendte en hojere Instans E. for Sekt-
stiftelse og gengav ham Friheden. Han drog
til Wurttemberg, hvor han dade 1861. V. A.

Ebeling, Johann Georg, Psalmekomponist,
f. o. 1620 i Luneburg, d. 1676 i Stettin som
Prof, ved Gymnasium Carolinum. Far han
fik denne Stilling, var han (1662) Musikdirigent
ved Hovedkirken i Berlin. Han ndgav den
gejstlige Melodisamling » Paul I Gerhard i geist-

llche Andachten, bestehend in 120 Liedern
auf alle Sonntage<, udsat for 4 Stemmer med
2 Violiner og Generalbas (I—II, Berlin 1666
—67). Et Par Aar efter (1669) udkom et Klaver-
udtog. Flere af hans Psalmemelodier synges
endnu i den tyske Kirke. A. H.
Ebcneser (>Hjelpens Sten<). Efter en Sejr

over Filisterne i Nterh. af Mispa, paa samme
Sted bvor Israeliterne en Snes Aar far havde
lidt forsnuedelige Nederlag, lod Samuel op-
rejse en Mindesten, som han, taknemmelig for

Herrens Hjaelp i Kampen, kaldte E. (1 Sam.
7, 12).

Eber. En E. var ifelge 1 Mos. 10, 24 f.; 11,

14 f. Stamfader til Hebrteerne. Da der imid-
lertid paa de anfarte Steder tit menes Stammer,
ikke enkelte Personer, og E. (>den hinsidigec)

passer godt i Kanaaniternes Mund om Israel,

hvis Stamfader, Abraham, var kommen fra

Landei 0st for Eufrat, tager man vistnok E.

bedst som Personifikation.

Eber, Paul, f. 8. Nov. 1511, Sen af en
fattig og from Haandvaerker i Byen Kitzingen
i Franken. 12 Aar gl. blev han sendt bort
fra HJemmet til en Latinskole, men Sygdom
bevaegede snart Faderen til atter at kalde
bam hjem. Undervejs faldt han af Hesten og
forslog sig saa slemt, at ban blev Krebling
for Llvstkl. Efter at de vserste Falger af hans
Fald vare overvundne, besluttede han at vie

aig til den videnskabelige Lebebane og modtog
den farste Forberedelse hertil i Nurnberg,
understettet af en Del velhavende Nurnberger-
Borgere. Det var ogsaa disses HJselp, der
satte ham i Stand til at gaa til Wittenberg
(1532), hvor Melanchthon snart blev opmsrk-
»om paa ham og knyttede ham naje til sig.

1541 blev han her udnsevnt til Prof, i Latin,

senere i Fysik. I denne Egenskab holdt han
Forebesnlnger over forskellige lat. Forfattere

og over Emner fra Natur- og Verdenshistorien.
Han ndgav bl. a. en Fremstilling af det jod.

Folks Historie fra Eksilet til Jerusalems Un-
dergang og et Skrift om Plinius. 1556 blev
han Prof, i G. T. og 1558 ordineret til Pnest
ved Slotskirken; allerede s. A. blev han imid-
lertid ved Bugenhagens Dad farste Priest i

Wittenberg og Generalsuperintendent over Kur-
fyrstendemmet Sachsen. Som Prof, modtog
han det Hverv at bearbejde G. T. for den store
Biblia Germanica-latina af 1565. En revideret
Vulgata-Tekst Andes her trykt jaevnsides med

Kirks-Leksikon for Nordeo. I.

Luthers Overstettelse ; desuden ere Luthers Sko-
lier oversatte paa Lat., samtenDel Annuerkninger
tilfejede. En Frugt af P. E.s Virksomhed som
Pnedikant er en Forklaring af Sendagsevange-
lierne, der udgaves efter hans Dad baade paa
Lat. og Tysk. Som Medlem af det teol. Fa-
kultet maatte han ofte afgive Erkheringcr i

Lserespergsmaal. Han stod en Tid i Nadver-
lteren den ref. Opfattelse meget naer, men
senere strsebte han at udtrykke sig saa luth.

som mnligt. I et lille Skrift fra 1562 om
Nadverens Sakramente afviser han vel den
luth. Ubikvitetslaere, men harder dog, at

Kristi Legeme og Blod virkelig er til Stede
paa en for os ubegribelig Maade. Han op-
naaede herved kun, at hverken de luth. eller

ref. Teologer vare fuldt tilfredse med ham.
Ogsaa som Psalmedigter var han ret betydelig

;

en af hans bekendteste Psalracr er: >Guds
Godhed vil vi prise<. Han dade 10. Dec.
1569 (Pressel, P. E., 1862; Buchwald, P. E.,

1897). F. T.

Eberhard, Johann August, f. 1739, d. 1809,
Prof, i Filos. i Halle, var den sidste akade-
miske Reprsesentant for den wolflBske Filosofi,

men ledede dog over til den saakaldte Op-
lysningsfilos. Han angreb Krdni.s Grundsand-
heder og haevdede den naturlige Religion som
den tllstraekkelige og ene fornuftlge. Denne
Tankegang bar saerlig fundet Udtryk i hans
mest bekendte Skrift : >Neue Apologie des So-

krates oder Untersuchung der Lehre von der
Seligkeit der Heiden< (1772). Overfor den
bl. de ortodokse Teologer ikke sjaeldne Ensidig-

hed, ikke at erkende noget godt hos Hednlng-
erne, gik E. lige til at sidestille Sokrates med
Kristus. Skriftets Grundtanke er den, at den
menneskelige Dyd er Kilden til Lyksalighcd,
hvorfor denne ligger aaben ligesaa vel for de
dydige Hedninger som for de Kr. Af miudre
Betydning er hans Skrift >Geist des Urchristen-

tbums< (1807), bvori han forklarede Krdm.s
Oprindelse paa naturlig Maade. C. B.

Eberlin fra Gunxburg, Johann, f. o. 1465,
studerede 1489 i Basel og blev Magister der.

Senere traadte han i Heilbronn ind i et Frau-
siskanerkloster af den strenge Observans og
var o. 1515 Lsesemester og Pnest ved Fransi-
skanerklostret i Tubingen. 1520 boede han,
maaske som Novitsemester, i sin Ordens Kloster
i Freiburg 1 Breisgau, og der lasrte han Luthers
Skrifter at kende. Da den luth. Paavirkning
traadte frem 1 hans Fastepraedikener, kom der
Truster fra Roms Side, og E. holdt 29. Juni
1521 sin Afskedspnediken. Et Par Maaneder
efter udgav han sit Skrift »Dle 15 Bundge-
nossen< (optrykt paany, med oplysende Notcr,

i den af L. Enders, Halle 1896, paabegyndte
Udg. af hans >Ausgew. Schr.< I), der paa fl.

Punkter raber Paavirkning af Luther, navnlig
af Bogen til den kr. Adel, men ogsaa af Karl-

stadt og Ref.s radikale Flej. Disse >Bundge-
nossen< vakte stor Opslgt og gjorde Indtryk
paa mange. Hans Ordensftelle, Th. Murner,
skrev imod ham Dlgtet >Vom grossen luth.

Narren<. I den falgende Tid sluttede E. sig

mermere til Karlstadt, som han forsvarede i

Skriftet: >Wider die Scbander der Creaturen
Gottes durch Weihen oder Segnenc, men efter

at Luther var kommen hjem fra Wartburg,
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kom E. til Wittenberg, hvor han rimeligvis,

trods sin Alder, har ladet sig immatrikulere,

og under Omgangen med Melanchtbon og

Luther blev han mindre radikal. 1522 skrev

han cndog et Skrift: >Vom Misbrauch christl.

Freiheit<, der tager sig ud som en Genklang af

Luthers Praedikener mod Svaermeraanderne i

Wittenberg. Naeste Aar gjorde han en Rejse

til Basel, Ulm og Nurnberg, og nu ndgik der

fra bans Pen det ene Flyveskrift efter det

andet, snart af socialt (>Mich wundert, dass

kein Geld im Land ist«, der til Dels er rettet

mod Kebmaendenes Synder), snart af relig.

Indh., som Skriftet: >Wie sich ein Diener
Gottes Worts in allem seinen Thun halten

soil*, der siden (1741) fik den JEre at blive

optrykt som Tilkeg til A. H. Franckes Colle-

gium pastorale. 1524—25 opholdt E. sig i

Erfurt, Ilmenau og andre Steder, og overalt

traadte han med stort Mod op mod de op-

rarske Folkehobe og formanede til Lydighed.

Derpaa blev han Priest hos Grev Georg II af

Wertheim, og der skrev han sit sidste Skrift:

>Getreue Verwarnnng an die Christen in der
Burgauischen Mark<. Han dode o. 1530. I sin

sidste Levetid oversatte han Tacitus's Germania.
Eberstein. 1) Carl Christian E., sv. Prsest,

f. i Lyby, MalmOhus-Len, 1. Nov. 1716, Mag.
i Lund 1745, teol. Adjunkt 1747, tog 1756 sin

Afsked med Titel af Professor og bosatte sig i

Vestra Vingakers Sogn, Sodermanland ; s. Aar
udnaevntes han til Dr. theol. i Greifswald;

1766 Spr. i Gladsax i Skaane. E. omtales som
en frimodig og myndig Mand ; da en kgl. For-

ordning om Taksigelse for Statskuppet 1772

skulde oplaeses i Kirkerne, skal han have ytret

til sin Menighed, at der var kommet en Plakat,

der skulde oplaeses, >men,< tilfojede han, >Tiden
er for knap, og desuden forstaa I den ikke;

men kort sagt, vi have mistet vor Frihed, og
derfor har Kongen befalet, at vi skulle rejse

os og synge: O, Gud! vi love dig*. E. dede
3. Dec. 1782. — 2) Carl Johann E., fernaevntes

Sen, sv. Biskop, f. i V. Vingaker 28. Sept 1758,

Mag. i Greifswald 1777, teol. Docent i Lnnd
1779, teol. Adjunkt 1784, Dr. theol. 1800, teol.

Prof. 1808, 1. teol. Prof, og Domprovst 1812.

Efter 2 Gange at vaere forcslaaet til Bispestolen

i Lund, blev han 1813 Biskop i Visby. E. var
en laerd, from og elskclig Mand. Om bans
praktiske Dygtighed vidner bl. a. det, at han
en Tid forenede Provstiet baade i Oxie- og
Bara-Herred med sin Adjunktur, ligesom siden
Provstiet i Torna-Herred med Domprovstiet.

Som Biskop evede han streng Kirketugt blandt
Praesterne og preedikede gerne og ofte, altid

uden Koncept, men efter sit paa Latin ned-
skrevne Udkast. Som akademisk Laerer nod
han Anseelse som den, baade hvad Forelaesning

og Eksamination angik, klareste af det da-
vaerende Fakultet i Lund. De efter bans Dik-
tat nedskrevne Kollegiehefter efterspurgtes med
Begaer og udbredtes i en Maengde, hojt betalte,

Afskrifter. E. har udgivet : Compendium Theol.

Moralis cller Sammandrag af den kr. sedolaran

(1781; 2. Opt. 1795); Forsdk till en larobok i

Theol. Dogmatica (1826); Forsdk till forklaring

af mindre tydliga stallen i N. T. for de olarde

(1837). Hans dogmatiske Laerebog var udar-
bejdet efter >Mosheims, Wdldikes og andres

Plan< og reber ingen Paavirkning fra den med
Schleiermacher frembrudte nye iEra. Reuter-

dahl bemaerker (Recension i Theol. Quartal-

skrift 1828), at det er Skade, at E. ikke har
est mere af >sin uden Tvivl rige aandelige Er-

faring end af den for det meste lidet ydende
dogmat Reproduktionc. Stille, som hans Liv

havde vaeret, blev ogsaa hans Ded 20. Jan.

1838. — 3) Carl Christian E., fernaevntes Sen,

f. 23. Marts 1794 i Lund, Mag. 1811, Docent
1812 og Adjunkt 1815 i Graesk ved Lunds
Universitet, Rektor i Helsingborg 1819, fik

1821 Titel af Prof, samtidig med, at hans
Konkurrent til Professoratet i Historie i Lund,
E. S. Bring, fik sin Udnaevnelse; 1824 Spr. i

Visseltofta, 1835 i V. Karup, hvor han dede
16. Marts 1858. E., der ingenlunde savnede
Gaver som Praedikant, var en livlig, men strids-

lysten Mand, der isaer gjorde sig bemaerket ved

sine Kaevlerier med Domkapitlet i Lund. Han
har udgivet forskellige akadem. Afhandlinger,
Prsedikener og poetiske Forseg. O. A.

Ebes, By i Issaskar Stamme (Jos. 19, 20).

Ebioniter. At Betegnelsen E. ikke, som mange
Kirkefaedre ville, kan udledes af en jedisk

Sektstifter Ebion, men haenger saramen med
det hebr. Ord |^3N: fattig, derom hersker

der nu naesten
: v Enstemmighed. Sikkert

er det, at E. hos Kirkefsedrene, fra Ire-

naeos og Origenes af, bruges til at betegne

den kaetterske Jedekrdm, og maaske har det

da, ligesom det andet Navn(>Nasaraeer<), hvor-

med E. betegnes, vaeret en almindelig Betegn-

else for den ferste, fattige og ringe, kr. Menig-
hed (jfr. Mt. 5, 3 og Brugen af Ordet i Davids

Psalmer), men er saa bleven fortraengt af den

hedningkr. Betegnelse >Kristne< og indsknenket
til at bruges om den eksklusive Jedekrdm.
Fsellesmserket for Ebionitismen er nemlig dens

nationaljediske Begraensning og dens denned
sammenhaengende Opfattelse af Kristus som et

blot Menneske, men iovrigt fandtes der indenfor

den flere Retninger, idet nogle ikke — som de

mest yderligt gaaende — vilde paatvinge de

Hedningkr. Omskserelsen og Loven (om Navnet
Nasaraeer kan indskraenkes til at betegne denne
mildere Retning er imidlertid tvivlsomt), og ligt-

ledes vare Meningerne delte om Jesu overnatur-

lige Fedsel. Om deres Evang., som de kaldte

>Hebraeer-Evang.« (>de 12's Evang.«) vide vi kun

lidt Deres Virksomhed, saerlig den yderligt

gaaende Retnings forbitrede Karrip mod Paulas,

spores jo tydelig i N. T. Her spores ogsaa (i

Kolossenserbrevets Jedekr.) en ebionitisk Ret-

ning, der, mindre eksklusiv end de andre eg

maaske essenisk paavirket, optager gnostiske

Elementer i sig (jfr. Kerint og de af Ignatios

bekaempede Jedekr.), hvortil Elkesaiterne (se

d. Art.) herte. Gennem dem har Ebionit-

ismen sin Del i Muhammedanismens Oprind-

else. Filers have de ikke afsat sig staerke

Spor, hverken i Literaturen (se dog de psevdo-

klementinske Skrifter og maaske delvis de 12

Patriarkers Testamenter) eller i Historien, og

deres Betydning for K.s Udvikling har sikkert

kun vaeret ringe. I Dogmatiken er Ebionitismen

bleven Betegnelse for det kristologiske Kaetteri,

der ganske fornaegter Kristi guddommelige
Natur. J. P. B.

Ebner hed 2 synske Dominikaner-Nonner i
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Baiern i 14. Aarh., mellem hvilke dog intet

Slaegtskab lader sig paavlsc. 1) Christina E.,

t 1277, d. 1356, levede i Klostret Engelthal

ved Nflrnberg, hvor hun 1345 var Priorinde.

SUerkt greben af den mystiske Fromhed pinte

bun sig med den strengeste Askese, men kan
dog tale paa sgte evang. Vis om, at al raenne-

skelig Gerning ingen Verdi har for Gad. I

Skriftet >Von der genaden uberlast<, som man
dog undertiden har villet fraskrive hende, be-

Tetter hun om afdode visionasre Nonners Syner.

Sine egne Aabenbaringer, som hun tillagde

stort Vterd, meddelte hun sin Skriftefader, Kon-
rad fra FOssen, hvorefter de bleve optegnede.

1 Slutningen af sit Liv havde hun stor GUede
af et Beseg af Heinrich fra Nordlingen. —
2) Margrethe E., f. 1291, d. 1351, levede i

Klostret Maria Medingen ved Dillingen. Hun
kom ofte i Ekstase; hendes Visioner drejede

sig navnlig om Jesu Liv, isser hans Barndom.
Masrkelig er hendes Sympati for Kejser Lud-
vig Bairer under hans Strid med Pave Johan
XXII. Hendes Syner bleve optegnede og sendt

Heinrich fra Ndrdlingen, som i Beg. var hendes
Skriftefader, men senere betragtede hende som
sin Profetinde; gennem ham stod hun ogsaa i

Forbindelse med Tauler (W. Prcger, Gesch. der
deutschen Mystik im Mittelalter II, 1881). V. A.

Ebo af Reims var Son af en sachsisk Liv-

egen, men blev optagen i den kejserlige Hof-

skole, flk Frihed og steg, som Ungdomsven
af Kejser Lndvig, til hoje Stillinger. 816 blev

han iErkebiskop af Reims. E.s Karakter
syncs en ejendommelig Blanding af from Nid-

katrhed og stor jErgerrighed. Begge Egen-
skaber have sikkert drevet ham til det Vasrk,

for hvilket han sserlig har Krav paa et eere-

fuldt Minde i den dske K.s Historic Han er-

hvervede sig nemlig i Rom (822) pavelig Tillad-

else til at missionere blandt de Danske og begav
sig 823, fulgt af frankiske Stormend, med
kejserlige Gaver til Kong Harald Klaks Hof.

Denne, hvis Stilling var meget usikker, tlllod

E. at prsedike og debe, i Haab om derigennem
at faa Kejserens Hjtelp. Der fortaelles, at E.

omvendte mange og leskebte kr. Slaver, imid-

lertid vare Resultaterne praktisk set forelebig

ikke store, om end Harald Klaks senere Daab
staar i Forbindelse med E.s Mission. Kejseren

skaenkede E. en Kongsgaard ved den nylig an-

lagte Grsensefeestning Itzehoe i Holsten, hvorpaa
denne anlagde Cella WeUana (Welnau, det nu-
vserende Mflnsterdorf), et Kloster, der skulde
statte den dskeMission ved atopleredske Drenge,

og hvortil E. ferte Relikvier fra Rom. Om E.

oftere har besogt Danmark, og hvilken Be-

tydn. hans Kloster har haft for Vmksten af

den Krdm., der allerede tidligere havde skudt
Rod i vor hjemlige Jord gennem Dske, som i

Udlandet havde taget mod Evang., vide vi

intet; men E. bevarede stadig sin Interesse for

den dske Mission (se Art. Ansgar S. 101). —
En uheldlg Rolle spillede E. i de fr. Stridig-

heder om Arvefelgen. Da Ludvig til Fordel

for Judits Son vilde sndre den tidligere hoj-

tideligt fastslaaede Arvef0lge, optraadte E., som
Leder for de kirkl. Stormeend, med sterste

Hovraod overfor sin tidligere Velgorer, der
maatte frasige sig Tronen og gore Kirkebod,

ja E. tvang ham endog til i Soissons (833) at

opleese en af Bisperne forfattet Syndsbekend-
else; til Lon flk E. af Lotbar Abbediet St.

Vedast i Arras. Men Lykken vendte sig, og
E. maatte selv offentlig fordomme sin Faerd

paa Synoden i Thionville 835, hvorefter
Hsevnen vendte sig mod ham og de maegtige

Kirkefyrster. E., der forgteves sogte at flygte

til Danmark, kastedes i Ftengscl i Fulda. Paven
vilde dog ikke stadfaeste hans Afsettelse, og
hans Saede i Reims stod lsenge Iedigt. Den
nordiske Mission overdrog E. til sin Fraende
Gauzbert, siden Biskop af Osnabruck, der flk

Welnau og Palliet fra Paven. Efter Ludvigs
Ded vendte E. tilbage, men Karl den skaldede
fordrev ham atter. Lothar sksenkede ham
Abbedierne Stablo og Bobio, men ogsaa med
denne Fyrste lagde E. sig ud, og hans nye Til-

flugt blev da Ludvig d. tyske, der gjorde ham
til Biskop i Hildesheim, hvor han dode 20.

Marts 851. E.s udpneget kirkl. Stade og hans
Hovmod overfor Kejsermagten har foranlediget,

at enkelte Historikere ogsaa have garttet paa
ham som Ophavsmand til de pseudo-isidorske

Dekretaler. /. 0. A.

Eboracum, se York.
Ebrard, Johannes Heinrich August, ref.

Teolog, f. 18. Jan. 1818 i Erlangen, hvor hans
Fader var fransk ref. Prsest, begyndte 1835 at

studere Teol. i Erlangen, Isser under den be-

kendte Prof. Kraflt, senere studerede han 1

Aar i Berlin, hvor navnlig Steffens paavirkede
ham. 1844 blev han Prof, i Zurich, hvor han
bekasmpede den liberate Retning, sserlig i Uge-
skriftet >Die Zukunft der Kirche<. 1847 blev

han Prof, i ref. Teol. i Erlangen, 1853 Konsi-
storialraad i Speier. Han blev Konsistoriets

indflydelsesrigeste Medlem og indferte en ny
Katekisme og Conf. Aug. variata af 1540 til

Trods for en luth. Minoritets Modstand. Men
da man vilde indfisre en af E. udarbejdet
Psalmebog i Stedet for den da brugte rational-

istiske fra 1823, rejste der sig en saadan
Storm fra liberal Side, at E. opgav sin Stil-

ling og 1861 vendte tilbage til sin Fodeby Er-

langen. Her holdt han Forehesninger og blev

1875 tillige Prsest ved den fransk-ref. Menig-
hed. Han dode 23. Juli 1888. — E. var en
livlig Aand, heftig, slagfserdig, vittig og over-

ordentlig behest Hans mangfoldige Skrifter

bevsege sig paa vidt forskellige Omraader:
Teol.s forskellige Discipliner, Filosofl, Sprog-

videnskab, Politik, desuden udgav han Digte,

Skuespil og Romaner. Hans teol. Stand-

pnnkt var den positive Mseglingsteol. Af Kon-
fession var han ref., men med Forkastelse af

alle Former af Pnedestinationslseren og uden
skarp Modsaetning til det luth. (i Speier var
han en af den unerede pfalziske K.s everste

Gejstlige). Blandt hans teol. Skrifter maa
nsevnes: >Wissenschaftl. Kritik der evgl. Ge-

schichte«, 1842 (mod Strauss, i de senere Op-
lag tillige mod Tflbingerskolen, som i E. havde
en uforsonlig Modstander); Fortolkninger til

Hebr., Joh.s Breve og Aab. (i Olshansens Kom-
mentar) og Rom. (efterladte Forelaesninger);

»Das Dogma vom heil. Abendmahh I—II,

1845 f.; >Christliche Dogmatik< I—II, 1851 f.

(2. Opl. 1862 f.); >ApoIogetik< I—II, 1874 f. (2.

Opl. 1878—80), >Salnars Harmonia confessio-

num fldei, das einhellige Bekenntnis der ref.
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Klrche aller Landers 1887; >Ref. Kirchenbnch,
Sammlung von der in der ref. Kirche ein-

geftthrten Kirchengebeten a. Formalaren<, 1887

(2. Opl. bearbejdet af Goebel 1889); >Hand-
buch der Kirchen u. Dogmengeschichte< I—IV,

1865 f.; >Vorlesungen ttber prakt. Theol.«, 1854,

samt en Del Prasdikener. V. A.

Ebron, By (Josva 19, 28), se Abdon 4.

Ebraeerbrevet, se Hebneerbrevet
Ebraeere, se Hebneere.
Eccard, Johannes, tysk Kirkekomponist, f.

1553 i MOhlhausen i Thflringen, d. 1611 i

Berlin. Efter at have staderet Musik bl. a.

hos Orlando di Lasso i Munchen og formentlig

ogsaa i Venezia, blev han ansat som Musikus
hos det store Fugger'ske Hus i Augsburg, blev

1583 Kapelmester hos Hertugen af Preussen i

Kdnigsberg, hvilken Stilling han 1608 om-
byttede med den tilsvarende hos Kurfyrsten

af Brandenburg i Berlin. Hans betydeligste

Vterker ere : >Geistliche Lieder auf den Choral*

(1597) samt >Preussische Festlieder auf das
ganze Jahr< (1598), ndsatte i polyfon Stil for

5—8 Stemmer, med Melodien i Overstemmen
(nye Udgaver ved G. W. Teschner, Leipzig). I

teknisk og kunstnerisk Stil staa E.s Vasrker

meget hojt. A. H.
Ecce homo, >se, hvilket Menneske!< (Joh.

19, 5), er Betegnelse for billedlige Fremstil-

linger af Kristus med Purpurkappen, Tome-
kronen og Spottens Bar (se Art. Kristns-

billeder). — E. h. var ogsaa Titlen paa et

Skrift om Jesu Liv, der ndkom i England
1866 (dsk Overs. >Se, hvilket Menneskec
Kbhvn 1874), forfattet af John Robert Seeley

(se d. Art).

Ecchellensis, Abraham, var en herd Maro-
nit, der dede i en hej Alder 1664 i Rom
efter at have vseret Lierer i Syrisk og Arabisk
ved Propagandaen. Han oversatte Ruts Bog
og 3. Makkabaeerbog paa Syr. til Pariser-Poly-

glotten, udgav Ebed-Jesu's versificerede For-
fatterkatalog (se Ebed-Jesu) og skrev en kort

syr. Gramraatik (Rom 1628). Hans Navn peger

hen paa hans Fodested, Ekkel i Syrien.

Ecclesia, se Kirke.

Ecclesia Christ! kaldes efter Begyndelses-

ordene den Bolle, med hvilken Pius VII
offentliggjorde det fr. Konkordat af 1801.

Ecclesias, qvae antiqvitate, kaldes efter

Begyndelsesordene den Bulle, ved hvilken
Pius VII 1823 ordnede de schweizerske Kirke-
forhold.

Ecclesiastes, se Pnedikerens Bog.
Ecclesiasticns, se Sirak.

Ecclesiolae in ecclesia, >smaa Klrker inden-

for den stores se Art Pietisme.

Echard, Jacques, herd Dominikaner, f. i

Ronen 1644, traadte 1660 i Paris ind i Do-
mingos Orden, og dode der 1724. Hans Hoved-
vserk er den vigtige dominikanske Literatur-

historie: Scriptore* ordinis Prttdicatorum (I—II,

Paris 1719—21).
Echter von Mespelbrnnn, Julias, Fyrste-

biskop af Wflrzburg, fodtes 1544 i Mespel-
brnnn i Spessart. 1569 blev han Domkapttu-
lar, 1573 Fyrstebiskop afWurzburg. Han var
en ivrig Modstander af Protestantismen, som
han segte at udrydde, snart ved Mildhed, snart
ved Strenghed. 1582 lagde han Grundstenen til

Universitetsbygningen i WOrzburg, og Univer-
sitetet kom i hans Bispetid helt i Htenderne
paa Jesniterne. 1576 begyndte han ogsaa Op-
ferelsen af det store Hospital, der blev bygget
for det nedlagte Nonnekloster Heiligenthals

Formue, og som i vtesentlig Grad har bidraget til

at age Wurzburger-Universitetets Ry paa Laege-

videnskabens Omraade — og til at gere Propa-
ganda for Rom. J. E. var ogsaa den egentligc

Ophavsmand til den rom.-kat. Liga af 1609,

der blev ledet af Jesuiternes Ven, Hertug
Maximilian I af Baiern. Den gavmilde og
fromme J. E., der er bleven kaldet »Tysk-
Iands Borromeos dode 1617 (Buchinger, J. E.

von M., Wflrzburg 1843).

Echternach bed et Benediktiner-Abbedi i

Luxembourg ved Sauer, en Biflod til Meuse.
Det var grundlagt 698 af Willibrord og bestod.

efter flere Gauge at vsere bleven edelagt i den
Udligere Middelalder, lige til 1794, da Munk-
ene flygtede for de fr. Revolutionshsere. Abbe-
diet blev konfiskeret og omdannet til en Fa-

brik, men den gamle Kirke, der bcerer Navn
efter Willibrord, hvis Grav vises i den, staar

endnu og er bleven restaureret 1862—68. Hel-
gengraven var et beromt Valfartssted, og

endnu finder hvert Aar ved Pinsetid den saa-

kaldte Springprocession Sted til Willi-

brords JEre. Forrest gaar Gejstligheden, der
afsynger Willibrords-Litaniet, derna»t falge

Pilegrimmene i Rtekker paa 4—6, med hver-
andre i Haanden. Processionen bevaeger sig

langsomt fremad i rytmiske Spring (5 Skridt

frem og 2 tilbage eller 3 frem og 1 tilbage):

efter at vsere gaaet rundt om Helgengraven op-

leses den paa Kirkegaarden. Skikken lean

paavises i det 15. Aarh.s Beg., men er aeldre:

Sagnet ferer den tilbage til Willibrord selv.

I Slutningen af forrige Aarh. blev den flere

Gange forbndt som overtroisk og usemmellg.
men er nu atter kommen i Brag. Medens
Dansen vistnok ogsaa i dette Tiltelde oprindelig

var et Udtryk for Glaede, har Processionen
maaske allerede i det 14. Aarh. under Ind-

tryk af Pest o. lign. faaet sin nuvarrende Ka-
rakter som Bede- og Bodsprocession. Y. A.

Eck. 1) Johann E., rom.-kat Teolog og
ivrig Modstander af Luther, fedtes 13. Nov.

1486 i Eck i Schwaben (heraf Navnet, hans
virkelige Navn er Mayr). Efter i sit 12. Aar
at have begyndt sine Studier i Heidelberg.

fortsatte han dem Aaret efter i Tubingen,
hvor han 1501 blev Magister. Derpaa drog ban
efter et kort Ophold i Koln til Tubingen (1502).

hvor han kastede sig over Teol. Her tog ban
de teol. Grader (Dr. 1510) og vandt Ry son
Lterer og Disputator, men kunde ikke ret

komrae frem, da han ved sin hensynslase
Stridssyge ophidsede sine Kolleger imod sig.

Saa meget storre Indflydelse opnaaede han i

Ingolstadt hvor han 1510 blev Prof, i Teol.;

samtidig blev han Kannik i Eicbstadt Han
erhvervede sig nu i de falgende Aar et vist

Ry for Lerddom paa forskellige Omraader,
disputerede, hvor han kunde komme til, bl.

a. gjorde han sig fortjent og betalt af Fug-

gerne (det bekendte Handelshus i Augsburg^
ved i Bologna og Wien at disputere for Til-

ladeligheden af at tage Rente, hvad den Gang
ansaas for Aager. Men sin viesentlige Navn-
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kundighed skulde ban vinde i Kampen mod
Ret
Den begyndte med Lathers Teser 1517.

Mod dem skrev E., skent han '/, Aar
tidligere var traadt i Venskabsforhold til

Luther, sine >Obelisker<, som han lod udbrede
i Afskrifter. Da en saadan naaede Luther,
skrev denne som Svar derpaa »Asterisker<.

Dog var dette knn et Forspil. Det forte forst

til en heftig Strid mellem E. og Karlstadt;

begge disse enskede den afgjort ved en offent-

lig Disputation, og da E. 1518 traf Luther i

Augsburg, aftalte de Sagen, idet Luther lovede
Cajetan (se S. 444) ikke at deltage i den. Leipzig

blev aftalt som Medested, og i Slutningen afAaret
offentliggjorde E. 12 Teser, der i Virkeligheden
vare rettede langt mindre mod Karlstadt end
mod Luther. Denne optog Handsken, og fra

27. Juni 1519 disputerede da E. forst med
Karlstadt om Vixens Frihed og fra 4. Juli

med Luther om Pavedemmet (se Art. Leip-

ziger-Disputation). E. blev fejret som Sejr-

herre af Leipziger-Teologerne og havde skonne
Dage der, og da han kom tilbage til Ingol-

stadt forfulgte han sin formentlige Sejr ved
flere Stridsskrifter mod Luther og ved at op-
fordre Kurfyrst Frederik d. vise til at lade

bans Boger bnende. Men at det ikke vilde

blive saa nemt at vinde en endelig Sejr over
Lnther, fik han allerede nu at fole; Melanch-
thon tog skarpt fat paa ham, og Okolampadius
og Pirkheimer haanede bam i bidende Satirer.

Jan. 1520 rejste han til Rom, overrakte
Leo X sit Vaerk: de primatu Petri adversus

Ludderum libri III og udvirkede endelig Lu-
thers Fordommelse i Bandbullen : Exurge Do-
mine af 15. Juni. Men med den havde han
ikke meget Held i Tyskland, han fik kraftigt

at fole, i hvilken Grad Stemningen heldede
til Luthers Side, selv i Ingolstadt kneb det at

faa dens Bekendtgerelse sat igennem ; han vakte
ogsaa her berettiget Harme ved at misbruge
sin pavelige Fuldmagt til Privathsvn. I de folg-

ende Aar var han fl. Gange i Rom (1521 og 23)

og fik adsklllige Ketterprocesser bragt i Stand.

Samtidig skrev han Stridsskrift paa Strids-

skrift, deriblandt det i mange Oplag udkomne

:

Enchiridion locorum mod Luther og andre
Kirkefjender, og blandede sig ogsaa i For-
holdene i Schweiz. Ved en Religionssamtale i

Baden (S. 199) opnaaede han gode Resnltater,

men hans Sejr blev kun af kort Varighed (se

Berner-Disputationen, S. 271). Paa Rigsdagen i

Angsburg 1530 spillede han en stor Rolle (se

Augsburgske Konfession, S. 171; Confutatio,

S. 545), men Resultatet var ringe. Imidlertid

fortsatte han utrcettelig den frugteslese Kamp
og deltog ogsaa i de resultatiese Religions-

forhandlinger i Worms og Regensburg 1541.

Den 10. Febr. 1543 dede E. i Ingolstadt. Det
personlige Indtryk, man faar af Manden, er
ikke gunstigt. Han besad ubestridelig en be-

tydelig Forstandsbegavelse, en beundringsverdig
Hukommelse, en slagfierdig Veltalenbed og ikke
ringe Laerddom — Fortrin som ogsaa Modstand-
ere, som Lnther, anerkendte. Men disse ydre
Faerdigheder dsekkede daarligt over de store per-

sonlige Brest, og netop Mangelen paa person-

lig Agtvterdighed hos de mest hejrestede Fe-
rere for Pavedemmets Interesser i Tyskland

skadede dettes Sag i hojeste Grad. Penge-
griskhed, Stridssyge og en grasnseles Forfaenge-

lighed vare saerlig fremtnedende Karaktertnek
hos E., og hans hele Livsvandel kunde end ikke
Venner rose (Th. Wiedemann, Dr. J. E., Regens-
burg 1865; jfr. Luther-Biograflerne af KOstlin og
Kolde). — 2) Johann E., Official i Trier, d. 2.

Dec. 1524 (ikke at forveksle med ovennasvnte),

forte paa Kejserens Vegne Forhandlingerne med
Luther paa Rigsdagen i Worms 1521; ievrigt

vides der kun meget lidt om ham. J. P. B.

Eckard, Johann Nicolai, stammede fra

Schweinfurt i Franken, var en Tidlang dsk
Feltpnest, senere Rektor i Oldenburg. 1700
blev han Prest i Osternburg. Han har ud-
givet >Auserlesene Gesange and Lieder geist-

reicher Mannerc (1712) og >Geistliche Klrchen-

arien< (1717).

Eckart(Eckehart, >Mester< E.> En sikker Ud-
sigt over E.s Livs Grundtnek bar forst den
nyeste Forskning naaet til at kunne give med
nogenledes tilstrekkelig Tydelighed. Han er

f. o. 1260 af ridderlig Skegt, ikke, som tid-

ligere antaget, i Strassborg, men i Hochheim,
en Fltekke i Thflringen; han begyndte sit kirkl.

Liv i Dominikanerklosteret, blev Prior i- Erfurt

og Provinsialvikar i Thflringen ; rejste til Paris,

hvorfra han som teol. Licentiat 1303 vendte
tilbage; blev sachsisk Provinsialprior i den
Munkeorden, han tilherte, 1307 tillige General-

vikar af BOhmen; gik saa 2. Gang til Paris,

hvorfra han, prydet med den 1311 erhvervede

Magistergrad, vendte tilbage til Strassborg,

hvor han virkede som Lterer og Pnedikant.

Sine sidste Dage henlevede han i Koln, hvor
han, efter at hans Lajres Renhed paa For-

anledning af jErkebiskoppen der havde vaeret

underkastet en Prevelse, dede 1327 som Do-
minikanernes Lteremester.

I den formelle Side af E.s Lasreudvikllng

kan det maerkes, at han er den store Thomas's
Discipel, men substantielt er E. uimodsigelig

Panteist, dog vel at nuerke, ikke med natural-

istisk, men med afgjort akosmistisk Pneg.

Der gives intet andet end Gud, Gud er alt.

Om et »noget andet < kan der ikke vare Tale

;

et >etwas« kan ikke vaere guddommeligt Prte-

dikat; erGud >noget<, da er han etStykvaerk,

ikke det fuldkomne ; derfor, som Gud er alt, er

han ogsaa intet, o : intet af det endelige ; den hele

Tilvterelse eksisterer kan i ham, en Satning,

som nodvendigvis kommer i et, i sig selv be-

tsenkeligt og med E.s Forudsstninger nop-

redeligt, Forhold til de 2 store Problemer:

Aabenbaringen og det onde. Forst, naar alle

Skabninger forsvinde i det rene Lys, og det

guddommelige Vtesen skues i og for sig selv,

»staar Tanken i den fuldkomne Enhed, i den
Ware MiddagssoW. Og i denne Akosmisme, i

denneSjslens afklcedteTilstand bestaarden fuld-

komne Fattigdom, som har Forjaettelsen. Den
er et Dyb, denne stille Ensomhed, et Beskuel-

sens Dyb, hvortil Vejen gaar gennem Bedrev-

else og den deri grundede Askese. For E. er

dette Dyb fyldt, ikke med Gad som en be-

stemt Person, hverken Fader (Skaber), Sen
(Genleser) eller Helligaand (Helliggerer), eller

overhovedet med Gad, set under noget mod
Skabning eller Timelighed vendt Forhold, men
med det (ikke >den<), der er end hejere, med
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det, der ligger bagved og over Gud, Gud-
domslivets Grund og Kllde— hvorfor ogsaa E.

stadig beder God, at han vil >gere ham frl

fra Gud« ; han lasuges tilbage til det rene intet.

Naar E. derfor siger, at jo mere man ntegter

Gud, destomere priser man ham, og at det er

bedre at tie om ham end at mevne ham, saa

hviler hans Tanke i det oprindelige Tilvaerelsens

Dyb, der med samme Grand kan kaldes det

rene Morke som det rene Lys, thi i begge ser

man intet, det vil sige, man ser det rene
intet, som er den oprindelige Guddom. Denne
bestemmer han naermere som den absolut for-

skelslese guddommelige Vteren, og bensevner den
•ungenaturte Natur<, enVasren, som dog ikke
udelukker Gnds evige Selvaabenbaring, en
immanent Treenighed (>genaturte Natur<), men
ganske nden noget historisk Forhold til Ver-
den. Dette er E.s, som det er hele den seldre

middelalderlige Mystiks, Mysterium. Men for

hans Disciple, Suso (Amandus) og isaer Tanler,

er der en Opladelse af Mysteriet i et gud-
opfyldt, saligt Menneskeliv; for E. derimod
var Hovedsagen hin indre Bevsegelse, som vel

ikke forholdt sig repulsivt, men kvietistisk

ligeoverfor den positive Aabenbaring. Denne
Bevtegelsc kan med hans eget Ord bestemmes
som en Strseben, gennem hans >Abgescheiden-

heit< at komme til virkelig Frihed, en Fri-

garelsesproces, som fra den eneSide, negativt,

tllstraeber Frihed fra sit eget Jeg, sine selviske

Begasringer og Lidenskaber, paa den anden
Side, positivt, begasrer at blive >einbildet<,

inddannet i det enfoldig gode, som er selve

den guddom. Natur, Guddommen.
Om denne Frigerelse fra Gad maa altsaa

for det ferste bemaerkes, at den til samme
Tid bliver den fulde Forening med Gud; dog
— om dette end stundum kan synes at vsre
Tanken — ikke til en Enhed i Vsesen, men i

Besknelse, det mystiske Sjselelivs Hjerteslag.

Heraf felger, at E. ogsaa har et stsrkt teo-

sofisk Element, forsaavidt nemlig Teosofiens

Nerve bestaar i Evnen til en umiddelbar Id6-

anskuelse, der kr. formet, gennem det intuitive,

ferer til det etiske, gennem Beskuelse til Vilje,

ogsaa til Efterfelgelsens. Dette Andes saaledes

udtrykt hos E., >at Gud kraeversin Son af ethvert

Menneskec ; i ethvert Menneske vil Gud se og
genkende et Tnek af sin Sons Billede. Men
Sksevheden udvikler sig ligefuldt af dette i

sig selv sande og store Moralprincip, fordi det
i E.s Bevidsthed bliver staaende blot som
Princip, der hverken har Magt til at sprede
Mystikens Taager eller Syndens Morke og ud-
folde sig til en saedelig Bevidsthed og et stede-

ligt Personlighedskrav. — Videre maa det med
Hensyn til hin Frigerelsesproces bemaerkes,

at forsaavidt den, som ovenfor paavist, inde-

holder Frigerelsen fra sit eget og dette: »ein-

bildet in Guot<, bliver den af sig selv til det
store: non sum, der gennemlyser E.s Predi-
ken; thi kun Gud er: esse est Deus et Dens
esse idem. Disse 2 Punkter maa ingeniunde
overses af dem, som kunde vaere tilbojelige

til kun at bctragte E. som Panteist. I et

saadant Fejlsyn grundede sikkert nok den
Mistanke for et med >den frie Aands Bredre<
besUegtet Kaetteri, der bevsegede Pave Jo-
han XXII til at fordomme 28 Saetninger af

hans Laere. For een ntvivlsom Skaevhed i E.s

Pnediken har den rom.-kat. K. neppe jhaft

saa skarpt et 0je. Vi taenke paa den — som
Martensen har eftervist (S. 103) — doketiske
Opfattelse af den historiske Aabenbaring, naar
den af E. betragtes, som om den kun var
et Billede af den evige Sandhed, navnlig naar
Forsoningens Kendsgerning ikke opfattes som
grundet i en Begivenhed udenfor, men kun
som et aandeligt Faenomen indenfor enhver
Natur, der er delagtig i den guddommelige.
>Vil Du have Kaernerne, maa Du knuse Skal-

lerne; vil Du finde det rene Vaesen, da maa
alle Lignelser brydes itu<. Eller: »Ror mig
ikke<, siger Kristus, »thi jeg er endnu ikke op-
faren til min Fader«. Han vil sige: >Rar mig
ikke, thi jeg er endnu ikke opstanden i dig!<

Ved Siden heraf staar i E.s Pnevmatologi den
Saetning frem, at alle de Gerninger, Gud virker

i Mennesket, virker han ikke ad historisk Vej,

men i Aanden. Thi uden Sjaelen oplaftes over og

frigares fra alt sansellgt, altsaa ogsaa fra den
synlige K. med dens Ord, dens Kunst i Farver
og Toner, kan Aanden slet ikke komme. Det
bliver saaledes et misligt Forhold, hvori E.

paa mange Maader kommer til den historiske

Krdm. som han dog ikke vil fornaegte (Pfeiffer,

Die deutsch. Mystiker, II, Leipz. 1857 ; Marten-
sen, M. E., 2. Opl., Kbhvn 1851 ; Lasson, M.

E., der Mystiker, Berlin 1868; Preger, M. E. u.

die Inquisition, Munchen 1869, og hans, Gesch.

der deutsch. Mystik, I, Leipz. 1874 ; Jundt, Essai

sur le myst. de M. E., Strassb. 1871 ; Denifle. M.
E.s latein. Schr. u. die Grundansch. s. Lehre,

i Archiv far Lit. u. K.gesch. d. Mittelalt II,

1886, stottet til 2, paa Nic. fra Kues's Foranledn.
forfattede og af ham med Randbem. forsynede,
Haandskrifter, fundne 1880 og 1886; hvis disse

gennemgaa Provelsen, ville de uden Tvivl for-

anledige en Revision af den seldre Opfatning
af M. E., hvortil nasrvasrende Fremstilling i

det vaesentlige har sluttet sig). F. V. A.

Eckhoff. 1) Christian Martin E., Pnest.

er fadt i Stavanger 22. Nov. 1836 og blev

teol. Kand. 1860. Efter et Par Aars Lserer-

virksomhed blev han 1864 Assistent hos Jar-

gen Moe og samme Aar Stiftskap. i Bergens
SUft. 1867 Spr. til Sunnelven, 1874 res. Kap.
til Stromse, 1887 Spr. til Bragenues og 1888

Provst i Drammens Provsti. Foruden en Del

Predikener har han ndgivet flere Skrifter, mest
Oversaettelser, bl. a. af Rosenius, >De ti Guds
Bud«, og Merle d'Aubigng, >To Konger og to

Kongeriger eller Skotlands trehundredaarige
Kamp for kirkelig Frihed <. — 2) Ernst Fre-

derik E., Prest, er fadt 2. Aug. 1823. Han
tog farst filos. Embedseksamen og blev 1852

Adjunkt i Kristiansand. Men efter at have taget

teol. Embedseksamen (1856) tog han Afsked
fra sit Adjunktembede og blev 1858 Lasrer ved
Missionsskolen i Stavanger, til hvis Forstander
han i 1865 forfremmedes. Efter i 1866 at

have taget prakt. teol. Eksamen blev han 1871

Spr. til indre Holmedal, 1876 Provst i Sand-
fjord, s. A. res. Kap. til Nykirken i Bergen.

1883 res. Kap. til Domkirken ssteds og 1884
Spr. til Johannes Sogn ssteds. Han sagte Af-

sked 1895 og dade 1896 straks far han skulde

holde sin Afskedsprediken. E. var en lvrig

Missionsven og varmhjertet Pnest. Han har bL
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». udgivet flere stem Pnedikensamlinger med
Bidrag af forskellige Praedikanter. Dcrhos har
ban beserget en Overssettelse til Norsk af

Dachsels Blbelvasrk. — 3) Kristian Martin E„
Prsest, er Sen af ovennevnte E. F. E. og bier

fedt i Holmestrand 16. Junl 1850; teol. Hand.
1876. Efter nogle Aars Lserervirksomhed i

Dramraen blev ban 1881 ansat som For-

stander ved Studenterhjemmet i Kristiania,

hvad ban fremdeles er. Fra 1882 af har han
tillige vteret ansat i Faengselsvaesenets Tjeneste,

farst som Laerer og fra 1884 som Prsest (siden

1887 ved Kristianias Distriktsfsengsel). Fra 1881
—84var han Sekretasr i »Deu norske Luther-
stiftelse<, og siden 1885 har han vaeret Sekretaer

1 det norske Bibelselskab. I 1880 dcltog han
i Stiftelsen af >De norske Ynglingeforeningers

Fasllesforbund< ; her var han Sekretser og Red-
aktor af >Den unges Ven< 1882—85. For
Tiden er han Formand i >Norsk Sendagsskole-
forbnnd<. E. har taget virksom Del i de skan-
dinaviske Studentermeder med kr. Program
aamt i det kr. Stndenterliv i Kristiania. Han
er Medlem af Styrelsen for The Worlds Stu-

dent Chr. Federation, siden dette Verdens-
forbund stiftedes paa Vadstena Slot 1895.

Foruden >Den unges Ven< har han vaeret med
-at redigere Stndenterbladet >Excelsior> samt
Beretninger for Lutherstiftelsen og Bibelsel-

skabet. A. B.

Eckman, Carl, f. 1686 paa Visingso, Mag.
i Upsala 1719, Docent ved Gymnasiet i Lin-
koping 1721, Rektor 1722, Lektor i Logik 1725;

Spr. i Soderkftping 1738, ded 1749. E. an-

saas for en af sin Tids bedste Homileter i

Sverig. Hver Dag skrev han en egen Bon;
sine Praedikenudkast skrev han paa Latin. 1

den 1741—49 udkomne Samling, Meditationes

homlletica; in Textus poenitentiales, ere alle

Hajniessepnedikenerne af E. O. A.

Eckstein, Friherre Ferdinand von, rom.-
kat Konvertit, f. i Kbhvn 1790 af protest.

Foraeldre, stnderede Retsvidenskab i Tyskland
og gik 1807 i Rom over til Romerk. 1813—
14 deltog han som en af Lutzows Jaegere i

Frihedskrigen, traadte derpaa i nederl. Tjeneste

og blev Politidirckter i Gand. Efter Restaura-

tionen kom han til Frankrig, hvor han forst

var Generalkommissaer i Marseille, tilsidst Em-
bedsmand i Udenrigsministeriet Efter Juli-

Revolntionen trak han sig tilbage til Privat-

livet; han dode i Nov. 1861. 1826—29 ud-
£av han Tidsskriftet he eatholique. Efter hans
Ded udkom, med Forord af DOUinger: »Ge-

schichtliches Ober die Askesis der alten heidn.

and Jfid. Welt als Einleitnng einer Gesch. der
Askesis des christl. M6nchthums< (Freib. 1862).

Ecuador, sydamerik. Repoblik, har vaeret

en selvstsendig Stat siden Lesrivelsen fra Re-
pnbliken Columbia (6. MaJ 1830). Den har,

med Galapagos-0erne, o. l'/j Mill. Indbyggere,

deriblandt mange Indianere og Mestitser og
nogle Negere. Den rom.-kat. Konfession er ifolge

Forfatningen Statsreligion >med Udelukkelse
at alle andrec. Forh. ml. K. og Stat er ordnet
ved et Konkordat af 1862, gennemset 1881.

Under iErkebiskoppen i Quito staa 6 Biskop-
per i: Ibarra, Riobamba, Cuenca, Loja, Guay-
aquil og Puertoviejo. 10 forskl. Munkeordener
•og 11 Nonneordener have Klostre i Landet. I

Quito er der et Universitet, i Stlftshovedstaed-

erne og andensteds Praeste-Seminarier. Folke-
opiysningen stod hcnge paa et meget lavt Trin

;

endnu 1878 knnde kun 8 % «f Befolkningen
laese og skrive. Medens Garcia Moreno (1861—75) var President, vare Jesuiterne meegtige i

Landet. Der skal kun vsere o. 300 Indbyggere,
som ikke tilhare Romerk.
Ed er den hejtidelige Handling, hvorved

Guds Navn bruges til Sandhedens Bekraeftelse.

Bekraeftelsen kan vsere af dobbelt Art, enten
af fuldbyrdede Kendsgerninger (juramentum
assertorium) eller af Letter (j. promitsorium).
Som saadan tilherer E. imidlertid Staten, ikke
K., som man oftere har villet tilhjemle den
af Hensyn til dens solenne Natur. Ved at

have lovfaestet E. udtrykker Staten i Alminde-
lighed, at den er sig et religiost Grundlag
bevidst; bestemtere, og umiddelbart hos os,

et kr. Grundlag, idet E.s Form: >saa sandt
hjaelpe mig Gud og hans hellige Ord«, ned-
vendig udtrykker, at den netop som kr. horer
til Statens fundamentelle Institutioner. Den
moderne Humanitetsstat maa selvfolgelig ar-

bejde hen til E.s Afskaffelse ; netop som human
vil den taenkte Fremtidsstat, der principielt

forkaster alle kr. Garantier, umuligt kunne
opretholde en saadan, hvis blotte Tilstede-

vserelse vilde autorisere Hykleriet og blive

Modcr til Legn og Blasfemi.

Til Stette for E. som kr. Institution blive

falgende Punkter at udheve. Farst, at E.

under Menneskelivets nuvaerende syndige For-

hold er en gudstjenstlig Handling. Den,
der svaerger ved Guds hellige Navn, fremferer
det hojeste Sandhedsmotiv, som gives for ham
selv, den sidste Grund, hvorpaa al anden Vis-

hed hviler. >Ve den, der overhovedet ikke kan
aflaegge E., fordi han ikke har en saadan Viden
om Gud!< (R. Rothes »Ethik«, 2. Opl., IV, 375).

Den religiose Mand behever vel ikke, hvergang
han aflaegger E., at gere sig Guds hellige Nacr-

vserelse tydelig; men hvor en ubetinget Tillid

til hans personlige Sanddruhed efter Forholdets

Natur, f. E. ved fremmedes Partstilling, ikke
maatte vsere fuldt begrundet, dir skal E. gere
Ende paa al Modsigelse, saa at Sagen bliver

vis (Hebr. 6, 16). End mindre kan den Op-
fattelse bifaldes, at E. er en Appel til en Guds-
dom, som i Tilfaelde af Svig nedkalder en uaf-

vendelig Helvedesstraf over den svigagtige (Eks-

sekration, Ordalie). En saadan Besvigelse i

E.s Aflaeggelse er Mined, under hvilken den
berygtede jesuitiske reservatio mentalis gaar ind

;

Mined er en frygtelig Synd, Legnens hejeste Po-
tens og Gudsbespottclse. Men der staar dog intet-

steds skrevet, at den, som svaerger falsk, der-

ved har udelukket sig fra Angerens Tilbage-

vej og syndet til Deden. Denne Synd har et

andet og mere omfattende Indhold (se Dadssynd).
— Fremdeles staar Herrens Ord (Mt. 5, 37):

>Eders Tale skal vsere ja, ja og nej, nej<,

hvorledes det end ellers opfattes, altid som en
Dom over den letsindige E., som hverken
har Rum for Guds hi. Navn eller for en per-

sonlig Sandhedspligt. De letsindige E. here-

til Syndens vildtvoksende Flora, for hvilken
Menneskene paa Dommens Dag skulle gere
Regnskab, ja for hvert utilberligt Ord de have
talet (Mt. 12, 36). Til Hsemmelse af denne
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Ordsyndens Strom har Staten betroet E. som
en af sine helligste Garantier i Ovrighedens
Haand; men det maa fiutholdes, hvad der
fremgaar af det allerede anforte, at herved er

der dog knn givet en relativ Sikkerhed
for E.s rette Brug. Under Foradstetning af

en samvittighedslos Ovrighed kan E. fra sin

heje Stilling synke ned til at blive et Vcerk-

toj for en iddforladt Tjeneste, en magelig Gen-
vej til Opnaaelse af et maaske ganske ube-

tydeligt Retsforraaal. Vilde man ved Siden af

en saadan uretfaerdig Oommer ttenke sig en
Ateist kaldet til edeligt Vidne, fremkommer
den ugudelige Brug af E., vistnok ikke

sjselden.

Man kan opfatte Herrens Ord: >Ja, ja, nej,

nej; men hvad der er over dette, er af det

onde< som sigtende til al E. (&U»j), baade til

den retslige og til den som oftest letsindige

Svsrgen, og dog hasvde E.-Institutionens Ret
og Nodvendighed i den borgerlige Praksis. Man
vil da utvivlsomt va?re berettiget til at stotte

sig til Paulas, naar han i Brevene (Rom. 1, 9;
2 Kor. 1, 23; 11, 31; Gal. 1, 20; Fil. 1, 8; 1

Thess. 2, 5; 1 Tim. 6, 13) ved det hojeste Navn
bevidner sin Sandhed og Oprigtighed, ligesom

ogsaa Herrens egen E. for Yppersteprsesten

(Mt. 26, 63. 64) beviser bans egen Stilling til

den i Israels Lov kodificerede eller paabudne
borgerlige E. (1 Mos. 24, 37; 50, 5; 2 Mos. 22,

6f.; 3 Mos. 23, 25; 4 Mos. 5, 19; sml. Mt.

14, 7). en Stilling, som til Trods for Mt. 5, 37,

har sin dobbelte Begrundelse, fra den ene Side

deri, at han er fodt under Loven (Gal. 4, 4),

fra den anden, at han har fornedret sig selv

og er bleven Mennesker lig (Fil. 2, 7). Men
er denne Udvej end nodvendig for Etikeren,

der vil harvde E. som Retsinstitution, kan den
dog i sidste Instans ikke fjerne Modsigelsen.

Derimod maa det vistnok erkendes og kan
uden Fare paastaas, at hint Herrens Ord ikke

forhindrer, hvad Apostlen ligefrem, under Hen-
visning til sit Eksempel, anbefaler: den sam-
vittighedsfulde og sanddru E., naar det kun
holdes fast, at Kristi Ord (jfr. Jak. 5, 12), lige-

som den hele Bjergpradiken med alle de i

den rodfeestede Opfattelser, ere ideal e. Men
fra Idealets Synspunkt er selv den tilladelige

E. af det onde, fordi den stammer fra Synden
og gores nodvendig af Legnen, som er i Ver-

den. Derimod indeholder Kristi Ord simpelt-

hen, hvad Menneskets Ord i sig selv skal
vaere og vil blive, naar Idealet er naaet, i en
Tilstand nemlig, hvor Ja er Ja og Nej er Nej,

fordi der intet er af det onde. For dem, der
gaa ind paa R. Rothes paradokse Profeti

(navnlig i >Anfange d. chr. Kirche< 1837) om
den Tid, da K. ikke mere skal va»re paa
Jorden, fordi den er gaaet op i Staten, og denne
altsaa ikke mere behover ssedelige Garantier,

kan denne Tanke ikke vsere fremmed, om man
end hellere vilde se den samme Profetis Op-
fyldelse i Mode fra en modsat Side, nemlig
Statens Fuldendelse i den sidste kirkl. Ord-
ning, Guds Riges jordiske Fuldkommelse, hvor-
ved man altsaa vilde fores over paa det 1000-

aarige Riges Grand, hvor alle jordiske Idealer

skulle virkeliggores.

Men i denne E.s tvivlsomme Stilling lige-

overfor den ideale Skriftopfatning ligger den

stterkeste Anledning for Statsmagten til at fare
i Lempe med dem, der af indre Grande nsgte
Edsaflteggelse (Mennoniter og Kvsekere) eller,

som alle Neobaptister, kneve det umiddelbare,
fra den nedarvede Kirke frie Forhold til Kri-
stus og til Gud; og laser med dem, som ikke
af svasrmerisk Trods, men af en bled Sam-
vittighed ved Ovrighedens Krav til Edsaflaeg-

gelse flnde sig stillede i et oprivende Dilemma.
Dette Hensyn har den apodiktiske 16. Art. i

Conf. Aug. tilsidesat. F. V. A.
Eddy, Richard, amerik. Universalist, f. i

Providence 21. Juni 1828, har vaeret Priest

forskl. Steder i Unionen, bl. a. I Filadelfia.

1878 blev han President for The Vnioertalitt

Historical Society. Hans mest bekendte Vserk
er: Unioersalism in America (I— II, Boston
1884—86). Se Art. Universalisme.

Edelmann, Johann Christian, f. 1698, d. 1767,
studerede Teol. i Jena, blev Kand. i Eisenach
1724. B. blev dog aldrig Prast, men forte etom-
flakkende eventyrligt Liv. Han begyndte som
ortodoks, gik gennem Pietismen over i de
mystisk-separatistiske Kredse. E. viser Mysti-
cismens Overgang til Fritsenkeri. Spinozas
Skrifter sonderrev de sidste Baand, der knyt-
tede ham til Krdm., som nu blev Genstand for

hans braendende Had : Krdm. er den fordserve-

ligste af alle Religioner, den >har trykket sit

Afsind dybt ind i Hjerterne<, opelsket Hadets
og Hrevnens Folelser og >kvalt enhver Dydens
Ssed hos de Kr.<. E.s Skrifter vakte stor Opsigt
og fremkaldte talrige Modskrifter. For Tiden i

det hele var dog hans fanatiske Angreb paa
Krdm. og K. endnu en for stark Kost (E.s

tSelbstbiographie< er udgivet afW. Klose, Berlin

1849; Guden, J. C. E., Hannover 1870; Chri-
sten Bran, Rationalismen i dens hist. Sammen •

hseng med 18. Aarh.s Oplysning, S. 41 f., Kra.

1891). C. B.

Eden, efter lsraeliternes Overlevering t G. T.

den Egn, i hvilken de forste Mennesker fik

Bolig, og hvor de levede, indtil de efter Synde-
faldet maatte vandre ud af den for dem af
Gud indrettede Have for ved Arbejde at er-

nsere sig af Jorden i deres Ansigts Sved (1 Mos.
2, 8— 3, 24). E. synes ntermest at betegne den
Egn, hvor denne af Gud plantede Have var
beliggende, men da kun denne bavde Interesse,

og hvad der ellers udenfor Haven kunde regnes
til E., var ligegyldigt, opfattedes E. og Haven,
hvor de forste Mennesker boede, som omtrent
enstydige. Saaledes omtales E. hos Profeterne,

hos Joel (2, 3) hos Hesekiel (31, 8—9; 36, 35)

og i sidste Del af Jesaja (51, 3). I den gr. Overs.

(LXX) og N. T. gengives E. ved Paradeisos (se

Art. Paradis). Det er af Fremstilllngen i 1 Mos.
Mart, at Forfatteren tanker sig E., den Egn.
hvorHaven fandtes, som en virkelig Del afJorden,
om end de ideale Trek, hvormed Livet 1 Haven
skildres, viser, at Haven som saadan kun var til

i Tidens Morgen og tilhorer en Tid, da Menne-
skets Forhold til Gud var et andet end efter

Syndefaldet Det vilde derfor va?re forgaeves

at soge Livets Tne. Haven, altsaa E., siges at

ligge >imod 0st<. Den havde rigelig Vand;
fra dens Hovedkiide ndstrommede Jordens 4
Hovedstromme. Et saadant Naturforbold maatte
for Israeliterne som for andre Oldtids Folk
med ligesaa uudviklede geograflske Begreber
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ikke staa som en Urimelighed. Man vidste

otn store Floder, man kendte ikke noget til

deres Kilder. I hele deres Lab vare disse store

Floder overalt lige vandrige. Den ene Flod
var Frat, den af Israeliterne bedst kendte Flod,

Eufrat; derfor behaves ingen videre Bestem-
melse. AUerede den neste, Hidekel, d. e. Tig-

ris, var langt mindre kendt (ellers kun Dan.
10, 4). Der maatte en Bestemmelse til, 0. for

Assyrien. Vi have her et Vidnesbyrd om For-
Uelllngens Mlde. Assyrien forsvandt far 600
og gik nssten helt ud af den geografiske Be-
vidsthed. I de sidste Aarh. laa Assyriens
Hovedland 0. for Tigris, men far Aar 1000
laa Hovedstaden Assur (nn Kaleh-Shergat) V. for

Tigris. De 2 andre Floder omtales ellers ikke
og harte altsaa til Egne af Jorden, hvorom
Israellterne kun havde meget taagede Fore-
stillinger. De karakteriseres ved nogle fjernt

fra kommende Produkter. Reland (De situ

Paradisi terrestris, 1706) tsenkte paa Fasis i

det fordum guldrige Kolkis og paa Araxes.

Dette er overmaade lidet rimeligt; disse Floder
vare sikkert de allerfieste Israeliter helt nkendte.
Andre som Sprenger, Hatevy o. a. have villet sage

disse Floder i Arabien og F. Delitzsch, der
som Overssetter af George Smiths Bog om
>den kaldteiske Genesis* tidlig var kommet
ind paa Spergsmaalet, segte 1881 i sin >Wo
lag das Paradies?c at vise, at de 2 Floder vare
Kanaler eller Stremme i Babylonien: Palla-

kopas og Shatt-el-Nil. Disse saavel som den
nedre Tigris fare Vand fra Eufrat, der saaledes

virkelig bliver til 4 Floder. Langt snarere maa
man tienke paa taagede Forestillinger om store

Floder i Vest og 0st. Kusch er ^Ethlopien,

Gihon vilde saa vasre Nilen. Den har vistnok

et andet Navn, Jeor (se d. Art.), der er op-
taget fra segyptisk, men ved det a»gte hebraiske
Gihon, >den frembrydende<, kunde den vasre

betegnet som den store fra ukendt Udspring,

langt hinsides iEgypten kommende Flod. Den
menige Mand i iEgypten tsenkte sig i Oldtiden
Nilen som vsldende op af Jorden i Nubien
(Herodots Krofl og Mofi). Pishon er knyttet

til Khavila, d. e. fjerne Lande i 0st og Syd,
Indien, Sydarabien osv., om hvis virkelige

geografiske Beliggenhed man endnu i den oldkr.

Tid ikke havde synderligt Begreb. Indien er
ofte Sydarabien, ja Abessinien! Pishon er
maaske en taaget Forestilling om Tilvaerelsen

af Indus, eller snarere om, at de omtalte Pro-
dukter kom over et Vand, den persiske Bugt,

og nedad en dertil harende formodet Flod.

Assyrere, Ja Arabere skelne ofte ikke mellem
Hav og Flod.

Hvad Ordet E. angaar, har Fr. Delitzsch til

Stette for sin Formodning om, at E. mentes
at have ligget i Babylonien, henvist til det
assyriske edinnu, >Slette< ; men det betyder
nan-mest >Steppe<, >0rken<, altsaa lige det
modsatte af den bibelske Forestilling om
E. som Guds Have. Det skorter ikke paa
andre Formodninger om, at Forestillingen om
E. skulde vtere af ikke-israelitisk Udspring.
Man har henvist til Persien, til Parsernes
hcllige Beger, til Buddhister osv. Men de
Skrifter, hvorom Talen er, ere vitterligt i deres
nuvcrende Form mange Aarh. yngre end den
Tid, hvortil selv de mest yderligt gaaende Kri-

tikere have sat disse Kapitler af 1 Mos. Den
hele Fortclllng er sikkert segte israelltisk.

Babyloniere og Assyrere have vel en eldgl.

Syndflodshistorie, som er beshegtet med Israe-

liternes, og en Skabelses eller rettere en Ver-
dens Tilblivelses Historic Men en babylonisk
Syndefalds Hlstorie kan ikke paavises, om Baby-
lonlerne end havde gl. dybtfalte Bodspsalmer.
Det er ikke urimellgt, at Ordet E. er beshegtet

med det hebraiske eden, >Yndighed « . E. var alt-

saa: >et Land i det fjerne indre Asien under
lykkelige Jordstrag< ; men hvor det ntermere
maatte sages, var man sig vel bevidst ikke

nejere at kunne angive. — I Biblen (Amos
1, 5 og oftere) omtales et andet E., der kendes
godt fra Assyrerne, og som ikke staar i

fjerneste Forbindelse med Urtidens E. Det er
EdensBern, en Starame fra Stepperne imellem
Syrien og Eufrat, som i 9. og 8. Aarh. spil-

lede en vis politlsk Rolle under en kraftig

Konge Ahunu (V. Schmidt, Assyrernes og
.(Egypt, gamle Hist., I). V. S.

Eden, Robert, skotsk Blskop, blev fedt i

London 2. Sept. 1804, studerede i Oxford, blev
prsesteviet 1828, Lord Biskop af Moray, Ross
og Caithness 1851, valgt til den skotsk-epi-

skopale K.s Primas 1862. Som saadan fik han
1876 det Church Society, som Dean Ramsay
faavde grundet for at varetage K.s finansielle

Tarv, aflest af det mere omfattende og i

finansiel Henseende mere formaaende The Re-
presentative Church Council. D. 26. Aug. 1886.

Under nans Bispestyrelse blev Bispeseedet(1853)

flyttet fra Elgin til Inverness, hvor der blev

bygget en ny Domkirke (begyndt 1866, aabnet

til Gudstj. 1869, indviet 1873) og en Bispegaard

(1879). Han har udgivet fl. Taler og Smaa-
skrlfter.

Edenius, Jordanus, sv. Teolog, f. i Verm-
land 1624, blev 1659 teol. Prof, i Upsala.

Han dade allerede 1666 i 42 Aars Alderen og

fik det Eftermsle af sine samtidige, >at lardare

man har aldrig varit i Sverige<. E. har skrevet

liiemoriale biblicum, Opuscula theologica, samt
det ferst efter hans Dad udgivne Epitome hi-

storice ecclesiast. novi testamenti. H. W. T.

Eder. 1) By sydlig i Juda Stamme (Jos. 15,

21). — 2) Et Taarn, som efter 1 Mos. 35, 21 har
ligget ved Vejen fra Rama til Hebron, maaske
paa en af Hejene, hvor senere Jerusalem blev

hygget (jfr. Mika 4, 8). Rimeligvis er E. ikke

noget Egennavn, men bar overssettes >Hyrde-

taarn<, et Vagttaarn for Hyrderne i den Egn.
— 3) Levitaverste (1 Kren. 23, 23). — 4) Ben-
jaminit. Overate, Brias San (1 Kren. 8, 15).

Edersheim, Alfred, eng. Teolog, blev fadt i

Wien 7. Marts 1825 af Jediske Forasldre. Efter

at have modtaget Daaben i Budapest fortsatte

han i Berlin de Studier, han havde begyndt

i Wien. 1843 gik han ind i den skotske Fri-

kirkes Pnesteskole (New College) i Edinburgh
og blev 1849 Frik.s Pnest I Old Aberdeen.

Paa Grand af sit svage Helbred maatte han
sage et blidere Klima og flyttede da 1861 til

Torquay i det sydvestllge England, hvor han
samlede en fri Menighed, der byggede en
Kirke til ham (St. Andrew's). Sygdom nadte

ham dog snart til at opgive Prwstegerningen,

og han tog da til Bornemouth, hvor han le-

vede for litenere Sysler. 1875 modtog han
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den anglik. K.s Ordination til Diakon og Priest

og virkede en Tidlang i Naerh. af Bornemouth.
1876—83 var han Pnest i Loders i Dorset-

shire, men derpaa trak han sig tilbage til

Oxford. E. dede i London 18. Marts 1889.

1880—84 var han Warburtonian-Lecturer i Lin-

coln's Inn, London, 1884—86 Universitetsprav-

dikant i Oxford. Han har skrevet en stor Mcengde
Skrifter, af hvilke folgende turde vsere de vrerdi-

foldeste: The History of the Jewish Nation from
A. D. 70—312 (2. Udg. Edinb. 1857); en »Jo-

dernes Historie< (norsk Udg.: >E.s Bibelhisto-

rie< I—II, 1887—92); The Temple, its Ministry

and Services as they were in the Time of
Jesus Christ (London 1874; norsk Udg. 1893);

Prophecy and History in Relation to the Mes-
siah (Warburton-ForeUesn. 1880—84) samt det

ypperlige Vaerk: The Life and Times of Jesus

the Messiah (I—II, 7. Udg. London 1892).

Edessa, Gnekeres og Romeres Navn paa den
nordmesopotamiske By, som Oldtidens Syrere
kaldte Urhoi eller Urhai, og som nu bemevnes
Orfa eller Urfa. Byen ligger 80 Km. 0. for

Eufrat vcd den lille Flod Kara-tsjai, Syrernes
Daisan, Gnekernes Skirton (»den springendec),

der leber ud i Balikh, som 140 Km. S. for E.

falder i Eufrat. I den assyr. og babyl. Tid
synes E. ikke at have haft stor Betydning; den
stod i alt Fald i Skygge for det 40 Km. S0.

derfor liggende Harran (Kharrha?). Dog maa
Byen i Alexander den stores Tid ikke have
vseret helt uvigtig, da hans Efterfelger Selev-

kos I opkaldte den efter Makedoniens gamle
Hovedstad E. Han forte ogsaa gr. Nybyggere
til Byen. Under Antiokos IV Epifanes flk den
Navnet Antiokia, et Navn, der dog snart veg
for det aeldre E. Da Selevkiderne ltengere

hen i det 2. Aarh. mistede Mesopotamien, og
Partherkongerne bleve Landets Overherrer,

finde vi snart E. som Hovedstad i et Rige,

som de gamle Forfattere ofte kalde Osrhoene,
og som bestod 1 o. 350 Aar, i Reglen som
Vasalstat af sine msgtige Naboriger, Parthien,

Armenien og Rom. Herskerne i E. kaldes

Konger. Vi kende dem dels fra gr. og rom.
Forfatteres lejiighedsvise Meddelelser, dels fra

forskellige senere paa Syrisk affattede Vrerker,

hvoraf mange fremkom i selve E., dels ende-
lig fra de af Kongeme i E. slaaede Menter, af

hvilke de tidligste have Paaskrift paa Syrisk
med aim. syrisk eller Estranghelo-Skrift. De
leldste tilhere vistnok 2. Aarh. e. Kr. Man
har ogsaa Indskrifter i E. med samme Skrift.

Af Kongernes Navne har man ment at kunne
slntte, at de varc af arabisk Herkomst, og man
har fundet en Bekneftelse herpaa i den Om-
sttendighed, at gl. Forfattere kalde Indbyg-
gerne i E. for Arabere. Men dette betyder
dog ikke ret meget, da Gnekere og Romere i

Reglen ikke skelne mellem Arabere og Ara-
meeere. Forovrigt kan man ikke nsgte, at flere

Navne i deres Form minde om Navne fra Nord-
arabien. Araberne havde desuden allerede tidlig

begyndt at vandre mod Nord. — Den forste

Konge, vi kende i E., var Aria (132—127 f.

Kr.). Flere af de folgende Konger hed Abgar
(se S. 15), andre Manu. Paa Kristi Tid var
Abgar V Ukhama Konge i E. (13—50 e. Kr.).

Da Crassus gik mod Partherne, stod E. paa
Romernes Side, og da Trajan gik ind i Meso-

potamien, sluttede E. sig til Romerne; men
Byen lod sig dog snart efter forlede til at falde

fra, hvad der havde til Folge, at Trajan lod

L. Quietus gaa mod E., som han indtog og
odelagde. Men E. kom dog atter til Kraefter,

beholdt sine egne Konger, som hyldede ferst

L. Verus og siden Marcus Aurelins som deres
Overherre. Under Abgar IX (179—214) slog

Krdm. Rod i E.; der byggedes en Kirke, som
odelagdes 202 ved en Oversvommelse. Kongen
var gunstigt stemt mod de Kr. og har muligvis
ladet sig dobe. Han stod bl. a. i venskabeligt
Forhold til Kronografen Sextus Julias Afiica-

nus (se S. 33), der opholdt sig en Tid i E.

Her levede ogsaa Bar-Daisan (Bardesanes, se S.

216), der digtede kr. Psalmer, men som for-

ovrigt, om end begejstret for Krdm., langt

fra var rettroende. I 2. Aarh., maaske for.

ltegges Grunden til den syr. Literatur, der vist-

nok var begyndt at udvikle sig, for Krdm. fik

Betydning IE. Af en forkr. syr. Literatur i

E. have vi kun svage Rester tilbage, men af

den kr. Literatur, som vedblev at blomstre i

flere Aarh. i E., er meget levnet os: Over-
saettelser af Biblen og af gr. Forfattere, Fortolk-
ninger af Skriften, hist, og filos. Skrifter, Digte

osv. De ydre Forhold, der havde vaeret saa
gunstige for de Kr. under Abgar IX, skulde
ikke vedblive at vsere saa lykkelige ret ltenge.

Der kom snart en hedensk Reaktion, og 216
under Caracal la kom E. ind under Rom. Der
nievnes vel endnu et Par Konger indtil 244,

men de have vist ikke haft nogen virkelig

Magt. De Kr. i E. delte nu Sktebne med deres
Trosfteller i de evrige Dele af Romerriget og
forfulgtes ofte haardt, bl. a. under Decias og
Diocletian. I disse Trsengselstider sogte man.
synes det, Trost i Fortiden, hvis Herligbed
man snart udmalede sig med levende Farver.

Krdm. antoges snart for teldgl. i E. ; den skulde
naa op til Apostlenes Dage. Jo ltengere Tiden
skred frem, desto mere vidste man atfortaeUe:

Abgar V havde staaet i Breweksling med Kri-
stus; ja man fandt Brevene og viste dem frem:
og da de ikke forekom indholdsrige nok, satte

man snart andre, ltengere, i Stedct Endelig
fandt man et Billede af Kristus, som han havde
sendt Abgar osv. Da den frankiske Dame
(vistnok Silvia fra Akvitanien), af hvis Rejse-

optegnelser vi have en Del tilbage, besegte E..

saa hun her Kristi Brev i en kengere Skik-

kelse, end hun kendte det hjetnmefra; men
om Billedet af Kristus i E. forled der endnu
intet(se »Silvias Pilegrimsfa?rd<, oversat afVald.

Schmidt, Kbhvn 1896, S. 51 f.). Det var dog
ikke blot saadanne legendariske Fantasterier.

man syslede med i E. Man drev Bibelstndier.

og de teldre og kyndige segte at vejlede yngre
til Skriftens rette Forstaaelse. For at give

Eleverne en Grundvold at bygge paa med-
delte man tillige Undervisning i gr. Literatur

o. lign. Disse Skoler i E. besegtes endog af

Hedninger. I E. modtog bl. a. Lukianos, Stift-

eren af Skolen i Antiokia (dad 311) sin Ud-
dannelse; hans Lserer var Makarios. Mange
Kr., der forberedte sig til at forkynde Ordet i

Persien, studerede i E. Man talte derfor om
en >persisk Skole< i E. Da Jovian afstod Ni-

sibis til Perserne, ophsevedes Skolen i Nisibis.

og de fleste Laererc gik til E., hvis >persiske

Digitized byGoogle



Edessa — Edna. 715

Skolet herved flk foraget Betydning. Blandti
dem, der kom til E. 363, var Afrem (Efralm

Syrns). Han tog Bolig paa et Bjerg udenfor
E. og blev her til sin Dad 373, omgiven af

en Skare af Elever, der ned godt af hans Un-
dervisning. Afrem (se S. 33) var rettroende, men
ved denne Tid segte Arianerne at tnenge sig

ind i E. ; de begunstigedes af Valens, der be-

gyndte at forfelge de ortodokse, men Valens's

Dad reddede dem. Under de nestorianske

Stridigheder levede i E. en begavet og virk-

som Modstander af Nestorios, Rabbnla (412

—

35 Biskop i E.). Men mange andre haeldede

til Nestorios, bl. a. Prssten Ibas (Hibha), der
blev Rabbula's Efterfolger paa Bispestolen.

Han fandt rigtignok ikke liden Modstand, for-

ksetredes paa »Reversynoden< i Efesos 449
og maatte leve 2 Aar i Landflygtighed, men
451 kom ban tilbage og beholdt Bispestolen

til sin Dad. Ved ham fremmedes Nestorlan-

ismen i E., og den blomstrede saerllg ved den
persiske Skole i Byen. Men da Kejser Zenon
489 lukkede Skolen, vandrede Nestorianerne

nd og grundede med Perserkongens Tilladelse

Skolen i Nisibis. I E. flk nu Monofysitismen,

som fra ferst af talte mange Tilhrengere i E.,

Magten; dog flnde vi i hele den folgende Tid
ogsaa Tilhsengere af den ortodokse K., endog
paa Bispesaedet, i E. Oe begunstigedes nemlig

af Kejserne. Uagtet den >persiske Skole< i E.

var lukket, vedblev E. dog at vsere et af Hoved-
saedeme for syr. Aandsliv, og mange gik til E.

for at drive herde Studier. Ved denne Tid
fremkom der i E. ikke faa Skrifter: apokryf-

iske Skrifter, indeholdende Legender fra Krdms
aeldste Tid, saaledes >Addais Lere< (der for-

tseller om Krdms Komme til E.), Scharbil's

Martyrakter, Barsamya's Martyr-Akterosv. Her-

til stutter sig en romanagtig Forteelling om
Julian den frafaldne (udg. af Hoffmann, 'Ju-

lian der Abtrfinnige<, 1880, analyseret af Th.

Noldeke i >Zeitschrift der Morgenl. Gesell-

schaft< XXXIV). Lidt senere begynder den
virkelige hist Literatur i E., og den skylde

vi vore bedste Kilder til Byens Historic Det
seldste Skrift er en Kronike, som ender 507,

og som gerne henfores til Styliten Josva (udg.

med Overs, af Paulin Martin, 1876, og af D.

Wright, 1882). Et andet vigtigt Skrift er den
>Edessenske Krenike< (udg. af Assemani),

vardsat som hist. Kilde af A. v. Gutschmid i

>Memoires del'Academie de Saint-P6tersbourg<

1876, fornylig undersogt af L. Hallier: >Unter-

suchungen fiber die Edesscnische Chronik« (i

Harnack, Tezte und Untersuchungen IX, 1892).

Endelig have vi en vigtig Kronike, der, efter

Assemani, gaar under Dionysius af Telmahre's

Navn (1. Del udg. af Tullberg 1835; 4. Del af

Chabot 1895), men som ikke er af ham, hvad der
er paavist af F. Nau (>Journal Asiatique< 1896)

og naesten samtidig af NOldeke (>Wiener Zeit-

schrift fur die Kunde des Morgenlandes* 1896).

Andre syriske Kilder til Byens Historic ere

Johannes fra Efesos, Zakarias fra Mytilene,

Mikael Syrus og Bar-Hebraeos eller AbulfaradJ.
— Efter Afstaaelsen af Nisibis til Perserne var
E. bleven en Formur for det gr. Rige imod
Perserne og ofte udsat for Angreb af disse.

Men E. antoges for uovervindelig. Ferst til-

skreves Byens Uindtagelighed Brevet fra Kristus,

som, efter hvad Silvia fortaeller i sin >Pile-

grimsfaerd<, Biskoppen kun behevede at vise

Fjenden i Afstand for at faa ham til at drage
bort. Senere var det Kristusbilledet i E., som
beskyttede Byen. I Virkeligheden undgik E.

at falde i Persernes Hinder under Kavads An-
greb (503) og under Kosru I (539); men 609
faldt E for Kosru II. Heraklios tog vel E.

tilbage, men 639 indtog Araberne Byen, der
nu i Here Aarh. stod under Araberne, indtil

de seldshukiske Tyrker i Kalifatets Svagheds
Dage bleve Byens Herrer. Af og til tog dog
Bysantinerne E. tilbage, 944 forte de Kristus-

billedet til Konstantinopel. Ligesom E. lsenge

havde frembragt flere maerkelige Maend og
Forfattere, saaledes Mystikeren Stefan Bar-
Sudaili (o. 500), vedblev E. i det arab. Tids-

rum at vaere et Hovedsted for syr.-monofys.

Lserddom. I E. levede bl. a. Jakob af E. (d.

709) og Theofllos (d. 791). — Da Korslueren
naermede sig, styredes E. af en kr. Stat-

holder; men Indbyggerne kaldte Korsfarerne

til Hjffilp (1098) og tvang Statholderen til

at resignere. Gotfreds Broder, Balduin, blev

Greve af E.; hans Efterfelgere vare Bal-

duin II (til 1118), Jocelin I og II. Men
1144 indtoges E. af Emaddin Zenki, Sultan

af Mossul, og da Indbyggerne i Tillid til,

at det 2. Korstog mermede sig, segte at gen-
vlnde Friheden, tog Atabek'en Nureddin en
grusom Haevn. E. kom 1182 under jEgypten,

1234 under Sultanerne af Rum (Lilleasien);

1393 indtoges Byen af Mongolerne. Ved alle

disse for E. ulykkelige Begivenheder, isaer ved
den sidste, led Byen frygteligt Den syr. kr.

Befolkning forsvandt efterhaanden fra E. som
fra hele denne Del af Mesopotamien. Fra
1637 horer E., hvis gr. Navn anvendtes af

Korsfarerne, men siden bar maattet vige for

det tyrkiske Orfe, til Tyrkiet, efter at Persere

og Tyrker en Aarraekke havde kaempet om
den. Byen er nu naesten en hel tyrkisk By
med 56,000 Indb. Syr. Kr. Andes ikke, men
2000 Armeniere og 500 Joder. Allerede tidligt

i Middelalderen begyndte Armeniernes lnd-

vandring i E. Paa Korstogenes Tid skulle de
have udgjort over Halvdelen af Befolkningen.

Byens aeldre Historie er behandlet af R. Duval
(Histoire polit., relig. et litt. d'Edesse jusqu'a

la premiere croisade, i >Journal Asiatique<,

1891—92). V. S.

Edgeworth, Henry (Allen), f. 1745 i Edge-
worthtown i Irland, gik med sin Fader, en
Konvertit, til Frankrig, blev rom.-kat. Priest i

Paris og 1777 Skriftefader hos Madame Ell-

sabet, Ludvig XVl's Sester. Han fulgte Lud-
vig XVI til Skafottet og sagde da: >Sen af

den hi. Ludvig, stig op til HiralenU For at

kunne yde Mdme Elisabet sin Tjeneste i

Faengslet opholdt han sig hemmelig i Naerh.

af Paris. Efter hendes Henrettelse rejste han
til England og derfra til Ludvig XVIII i Mi-

tau, hvor han dede 1807. Hans Lettret ere

udg. af E. de Bow (Paris 1812), hans Mimoi-
re» paa Eng. af C. Sneyd Edgeworth, paa
Fransk af Dupont (Paris 1815).

Edict, se Milano og Nantes.
Edna (»Lyst«) en af Hovedpersonerne i Tobits

Bog, gift med Raguel i Ekbatana, blev Moder
til Sara, hvem Tobit flk til Hustra.
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716 Edomiterne — Edvard.

Edomiterne (Edom, sjseldnere Esau eller

Se'ir), Israeliternes Broderfolk, boede ostlig og
vestlig for den dybe Saenkning, der under Navn
af El-araba leber fra det dede Havs Sydende
til Akaba-bugten. Hvad der ligger vestlig for

El-araba er en 0rken med faa Oaser, hvis

Beboere derfor ere henviste til at fere et Be-
duinliv. Derimod indebolder det estlig for

Ssenkningen liggende Bjergland (Se'ir), hvis

fantastisk formede Sandstensklipper udmaerke
sig ved deres rigt schatterede rede Farve, ikke

faa frugtbare Dale, der tlllade Udviklingen af et

mere civiliseret Liv. Desuden var denne Egn
i Oldtiden Knudepunktet for den Karavane-
handel, der forbandt Arabien med Middel-
havskysterne. E. havde allerede sat sig fast

i deres Land, inden Israeliterne indvandrede
i Kanaan, ligesom de ogsaa (efter 1 Mos. 36,

31) havde Konger, laenge inden Kongedommet
indfortes i Israel. Efterat imidlertid David
havde grundfsestet en israelitisk Stat og var
begyndt at optraede som Erobrer, rettede

det yngre Folk ogsaa sine Vaaben mod det

seldre edomitiske Broderfolk og tilfejede det

et saadant Nederlag, at Edom tabte sin

Selvsttendighed og blev en israelitisk Vasal-

stat (2 Sam. 8, 13; 1 Kong. 11, 15). Men allerede

under Salomo lykkedes det en Prins af det
edomitiske Kongehus at oprette et nyt Rige,

der blev Udgangspunktet for Edoms Historie

i den folgende Tid. Mellem Juda og E. her-

skede der uafbrudt et fjendtligt Forhold. Kong
Josafat underkastede sig i alt Fald en Del af det

edomitiske Land, men under hans Sen Joram
gik denne Besiddelse atter tabt (1 Kong. 22, 48 f.;

2 Kong. 8, 20 f.). Senere tilfejede Amasja E.

et Nederlag, og hans Son Uzzija lykkedes det
paany at erobre den vigtige Havnestad Elat,

hvorfra Salomo havde drevet Sehandel; men
under Ahaz afrystede E. paany det forhadte
Herredemme. lovrigt vare E. paa denne Tid,

ligesom de andre omboende Folkeslag, ikke mere
i Besiddelse af deres fulde Selvstendighed, idet

de maatte anerkende Assyrernes Overhejhed og
svare Skat til Kongerne i Ninive. Da senere
den frygtelige Straffedom kom over Juda ved
Babylonernes Angreb, tilfredsstillede E. deres
lidenskabelige Had til Broderfolket ved at falde

ind 1 Juda og tilrive sig Stykker af Landet
(Hes. 25, 12 f.; 35; Klages. 4, 21; Ps. 137).

Fra denne Tid af er Edom for Jederne Ind-
begrebet af Verdensfolkenes forbitrede Had til

Gudsriget og derfor oftere et Symbol paa den
ugudelige Menneskehed i det hele. Men laenge

skulde E. ikke nyde Gheden over Fraende-

folkets Elendighed. Arabiske Stammer, navn-
lig de saakaldte Nabatteere, traengte ind i

Landet og tvang Beboerne til at soge Ophold i

det sydlige Juda, der fra nu af under Navnet
Idnmca bliverE.s egentl. Hjemsted. De mer-
mere Enkeltheder ved disse Begivenheder
kende vi ikke, dog kunne vi sikkert i Maleakis
Omtale af E. (1, 1 f.) se de ferste Spor af disse

Invasioner, medens vi af andre Kilder erfare,

at det edomitiske Bjergland i Slutningen af
4. Hundredaar fuldstsendigt var i Nabatieer-

nes Besiddelse. Det nationale Opsving, som
det jodiske Folk tog under Makkabserne,
forte til, at E.s Stat i det sydlige Juda erob-
redes, hvorefter Indbyggerne bleve tvungne til

at antage Omsluerelsen. Imidlertid flk Idu-
maeerne en Art Hasvn ved den Rolle, som en
Mand af deres Midte, Antipater, kom til at

spille 1 den senere makkabaeiske Historie, og
som sluttelig forte til, at en Idnnueer, Hero-
des d. St., under romersk Hejhed blev Konge
i Jodeland. Efter Herodes's Ded blev Idumaea
inddraget i de edeleggende jodiske Stridig-

heder og delte tilsidst efter Jerusalems Erob-
ring Sktebne med det Broderfolk, hvis Be-
kaempelse havde vaeret den vassentligste Driv-
fjeder i dets Historie. F. B.

Edrei, Hovedstad i Basan ved Siden af
Astarot (Jos. 12, 4, jvfr. 5 Mos. 1, 4). Efter
4 Mos. 21, 33 laa Byen ved Vejen fra Gilead
til Basan, hvilket ikke er uforeneligt med 5

Mos. 3, 10, at E. var den sidste By imod V.
i Basan henimod Maaka. Endnu har Byen
4—5000 Indb.; Navnet er forandret til Der at,

men Beliggenheden vidner for Identiteten, der
desuden staar fast ved Traditionen fra Krdms
ferste Aarhundreder, da Byen var Biskops-
stede. Lidt V. for Byen gaar den store

Karavanvej fra Mekka til Damaskos. At Staden
i gamle Dage har vseret vigtig, ses af Ruiner
af Huse, en Kirke, Ringmur og en enestaaende
underjordisk By, udgravet i den hvidlige Ler-
jord, hvorpaa Byen er bygget.

Edsttre (gl. Svensk, egtl. Edssvaergen, Eds-
aflaeggelse) betegner 1 de sv. Landskabs- og
Landslove den Ed, som Kongen og de ferste

Mend i Landet aflagde, og hvorved de for-

bandt sig til at holde den almindelige Fred
3: Kirkefred, Tingsfred, Kvindefred og Bofred.

E. forekommer tillige i Betydningen: Beder
for Edserebrud. Den, som stodte an imod
den af Kongen besvorne Fred og forgreb sig

1 noget af det, som var Genstand for Kongens
nysnaevnte Ed, sagdes at >have brudt< eller

>forbrudt Kongens E.«. Som E.-Brud optoges
dog, lsaer i Landslovene, ogsaa en Del For-
brydelser, der ikke kunde henferes til nogen
af de oprindelige Arter. Straffen for E.-Brud
var: 1) at den skyldiges Lesere var for-

brudt til Deling mellem Konge, Herred og Sag-
seger; 2) Landflygtighed, indtil den mod hvem
Forbrydelsen var voldet, gik i Forbon for

den skyldige; 3) 40 Marks Bode til Kongen,
naar Forbryderen flk sFredi igen. Endno i

den sv. Lov af 1734 bibeholdtes i modificeret
Form E.-Brudets Begreb, og ifolge >Regcrings-
formenc af 1809 er Forulempelse af Rigsdags-
maend at betragte som en Forbrydelse af
denne Art. I den nye sv. Straffelov af 1862
naevnes derimod intet om E.-Brud, og da Ord-
lyden af naevnte >Regeringsform< ogsaa er
aendret, ere ogsaa dens Spor der forsvnndne
(Schlyter, Utkast till Edsorelagarnes bUtoria,
i Jurid. afhandl. II, 1836). O. A.
Edvard VI, Son af Henrik VIII og hans 3.

Dronning, Johanna Seymour, f. 1537, var Konge
af England 1547—53. Han modtog en grundig
Undervisning i klassisk Literatur, Fransk og
andre Fag og var meget tidlig udviklet baade
i intellektuel og religies Henseende. Under
hans Mindreaarighed regerede et Raad, som
beherskedes, ferst af Hertugen af Somerset,
senere af Hertugen af Northumberland, og som
afgjort tog Parti for Ref. Efter Th. Crom-
wells Fald havde Henrik VIII segt at hemme
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Edvard — Edwards. 717

Protestantismen, og den statute Del af Folket

var konservativt, men den nye Lave havde t

Stilhed udbredt sig og fundet Tilslutning hos
Halvdelen af Biskopperne. Da E. besteg Tronen,
brad Bevasgelsen sejrrigt igennem: >Blod-
artiklerne< bleve ophasvede, en kgl. Anord-
ning fbreskrev, at alle Billeder skulde fjernes

fra Kirkerne, en Statut gav Pnesterne Ret til

at gifte sig, og ved en Synodalbeslutning, som
blev stadfsestet af Parlamentet, indfertes Nadver
under begge Skikkelser. ^Erkebiakop Cranmer
brad belt med det gl. System og indkaldte fl.

ndenL Protestanter, bl. a. Peter Martyr (Vermig-
llo) og Martin Bucer, der flk Indflydelse paa den
eng. Ref. Sammen med de andre Reforroa-

torer adarbejdede Cranmer en Samling Homilier
til Brag for Pnesterne, Book of Common
Prayer (se S. 360) og de 42 Religionsartikler,

der bleve Grundlag for de 39 Art (se S. 151).

Det rom.-kat Parti baabede. at den unge Konge,
naar han blev myndig, vilde stette dets Reak-
tion, men han var tvaertimod en ivrig Prote-

stant og personligt optaget af Reformvserket

;

han skal selv have ensket de iEndringer, som
1552 bleve foretagne i Bennebogen. Han le-

vede meget ensomt, og Magthaverne handlede
i Reglen, som de vilde. Da de, tildels til For-

del for dein selv og deres Yndlinge, hensyns-
lest fortsatte den Udplyndring af Kirkegodset,

som Th. Cromwell (se S. 566 f.) havde begyndt,
gjorde han dog sin Indflydelse gssldende og
knevede, at de inddragne kirkl. Ejendomme
saa vidt mnligt skulde anvendes i 0jemed,
<ier svarede til deres Bestemmelse. Der blev

da oprettet 22 Latinskoler, og Graabradre-
klostret Christ's Hospital i London blev om-
dannet til en Skole for fattige Drenge (Blue

Coal Bog*). St. Thomas's Hospital blev ind-

rettet for syge, og en lignende Anvendelse flk

Savoy-Hospitalet, men disse Foretagender gen-
nemfortes dog kon ved Pengegaver fra Londons
Borgere. Da E. naaede Myndighedsalderen,
var han brystsyg, og nans svage Konstitution

havde knn Huge Modstandskraft Hans tid-

lige Dad var et stort Tab for Protestanterne,

og hans Forseg paa at berove Maria hendes
Snkcessionsret bevirkede knn, at hnn besteg

Tronen med et eget Had til Ref. E.s Dagbog
blev forste Gang trykt i Burnets Hist of the

Reformation; hans andre efterl. Papirer ere

samlede i: J. G. Nichols, Literary Remain* of
Edvard VI. C. E. F.

Edvardsen, Edvard, Konrektor ogForfatter,
var fodt i Bergen 16. Nov. 1630. Efter at
have gennemgaaet Bergens Latinskole, taget

teol. Attestats (1653), gjort en Rejse til Hol-
land og informeret hos flere fornemme norske
Familier, blev han 1661 Herer ved Latin-
akolen i sin Fedeby og 1663 Konrektor ssteds,

hvilken Stilling han beholdt til sin Dad 1695.

I 1673 blev han Magister. Han er isasr be-
kcndt som Forfatter. Selv ndgav han knn
en liden Andagtsbog >Guds Bolig blandt Men-
neskene< (1668). Men han efterlod sig meget
vigtige Samllnger til Bergens Beskrivelse, som
vare fart helt ned til 1694. De bleve senere
benyttet i stor Udstnekning af Holberg o. a.

og ere i vor Tid ndgivne af Nicolaysen i >Norske
Mag.< II. E. var desuden vel hjemme 1 de
matemat. Videnskaber. A. B.

Edwardianisme, se Edwards, Jonathan.
Edwards, Jonathan, amerik. Pnest og Teolog,

blev fadt 5. Okt 1703. Han gik i Skole i Yale
College, og der faldt Lockes Essay on the

Human Understanding ham tidlig i Haende.

Denne Bog gjorde et stserkt og varigt lndtryk

paa ham. Han studerede Teol., og alleredc

1722 begyndte han at pnedike i en presby-

teriansk Kirke i Byen New York. 1723 rejste

han hjem til Faderen, der var Pnest i East

Windsor, og der skrev det purt nnge Men-
neske Seventy Resolutions, enVejledning til at

fere et fromt Liv. Kort efter blev han tutor

i sin gamle Skole, Yale College, og 1726 Hjaslpe-

pnest, siden Hovedpnest ved Kongregationalist-

Kirken i Northampton, Massachusetts. Der op-

traadte han med storStyrkemod Arminianismen,
der ogsaa i Amerika havde vundet mange Til-

hamgere. 1734 holdt han en Rtekke Praedi-

kener om Retfierdiggerelsen af Troen, og der

brad en stterk Vaskkelse firem i hans Menig-

hed. George Whitefleld besagte ham 1740,

og ved hans og E.s forenede Arbejde bredte

Vaskkelsen sig i vide Kredse. For at afvserge

visse fanatiske Udskejelser, der kom til Syne,

skrev E. 77ie Distinguishing Marks of a Work
of the Spirit of God, Thoughts concerning the

Present Revival of Religion og den beromte
Traktat: Treatise on Religious Affections, der

kom frem 1746. Da var der et stserkt Rare
i hans Menighed, fordi han var optraadt ener-

gisk mod nogle nnge Kongregationalister, der

havde •daarlige Bager< i deres Eje. Tidligere

havde Pnesterne i Northampton, i Strid med
Kongregationalisternes gamle Praksis, taget

>uomvendte< til Alters og debt >nomvendte<
Foneldres Bern. Nu prsedikede E. med en

saadan Kraft mod >a half way covenant", at

mange Medlemmer af hans Menighed vendte

sig fra ham. 1750 sagde han Northampton Far-

vel, og blandt de mange Tilbud, der bleve gjorte

ham, valgte han en Kaldelse fra Society for

Propagation of the Gospel til at pnedike for

Indianerne i og om Stockbridge. 1758 blev

han President for Princeton College, men knn
40 Dage virkede han i den Stilting. 22. Marts

1758 dede han af Bernekopper.

Som Tssnker var E. farst og fremmest paa-

virket af Locke, dernsest af Malebranche og
Leibnitz. Han var en afgjort Calvinist; i sit

Skrift On the Freedom of the WW (1754) hasvder

han med stor Styrke, at Aarsagsloven kommer
til Gyldlghed i alle vore Handlinger. Gennem
hans Resolutions herer man hans ssedelige og
religlase Energi med det calvinske Praeg godt

at kende, og han var hele sit Liv et trofast

Vidne for Kristns, som han heist kaldte >Sa-

rons Rose og Dalenes Li\je< (Hajs. 2, 1). Han
plejede at arbejde 12—16 Timer i Dagnet, og
han efterlod sig en stor Maengde Afhandlinger

og Betragtninger i Haandskrift foruden de mange
Skrifter, han fik udgivet. Der er fl. Gange
ndkommet en samlet Udg. af hans Skrifter,

sidst 1852 i 4 Bd. ved Sereno E. Dwight;

denne er ledsaget af hans Blografi.

E. har dannet en stor teol. Skole, der har
spillet og endnu spiller en vis Rolle i Amerika.

Til den harte bl. a. hans San, Jonathan E.,

f. i Northampton 26. Maj 1745, dad i Schenec-

tady 1. Aug. 1801, der en Tidlang var Mis-
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718 Edwards — Efesier-Brevet.

stonier blandt Susqvehanna-Indianerne, siden

Pnest i Colebrook i Connecticut og tilsidst

(1799) President for det nys oprettede Kolle-

gium i Schenectady. Han var en trofast Di-

scipel af sin Fader og har skrevet fl. Afhand-
linger, der yderligere udviklede Skolens ejen-

dommelige Teol. (A Dissertation concerning

Liberty and Necessity, 1797; On the Necessity

of the Atonement and its Consistency with Free
Grace in Forgiveness). Den yngre J. E. var
ogsaa en ret betydelig Fllolog; han skrev en
Afhandling om Indianernes Sprog, der vakte
Humboldts Beundring. Hans Skrifter, led-

sagede af en Biografl, udkom 1842 i Andover
i 2 Bd. Andre betydelige Disciple af J. E.

vare: Joseph Bellamy (f. 1719, d. 1790), Na-
thaniel Emmons (f. 1745, d. 1840), Timothy
Dwight (f. 1752, d. 1817 som President for

Yale College), E.s Barnebarn, Leonard Woods
(f. 1774, d. 1854) og Lyman Beecher (f. 1775,
d. 1863). Se ogsaa Art. Samuel Hopkins. Nu
er den cervterdige Edwards Amasa Parks (f.

1808), der i mange Aar var Prof, i Andover,
Edwardianismens Nestor. —

J. E.s Teol. stod i den nejeste Forbindelse
med den store Opvsekkelse, som han selv har
beskrevet (A Narrative of the Work of God
in the Conversion of many hundred Souls in

Northampton, 1736). Skent han var en af
Opvaekkelsens betydeligste Mtend, advarede han
indtrasngende mod at grunde Troen paa »im-
pressions* og mod at betragte dem, der ikke
gik med i Vsekkelsen, som 'unconverted*; og
han lffirte sine Disciple at prove Aanderne og
at gore Skel mellem Guds Aands Virkninger
og Satans » admixtures*. Al Dyd stammer
ifelge E. fra Viljen, og dens Va?sen er fri-

villig Kierlighed. I Lteren om Arvesynden og
dens Tilregnelse, i Lreren om Frihed, Naade,
Forsoning og Genfedelse har E. mildnet den
calvinske Teol., men m. H. til Pnedestina-
tionen er han en bestemt Modstander af Ar-
minianismen (L. W. Bacon, A history of Ame-
rican Christianity, New York 1897, 155 f.).

Edwin, Konge over Delra og Bernicia (616—
633), udvidede efterhaanden sin Magt over El-

mete og de mevaniske 0er (Anglesey og Man).
Efter Kong Redwald af 0st-Angelns Dod (o.

627) blev han bretwalda og havde som saa-

dan Overherredommet over hele England med
Undtagelse af Riget Kent, hvor bans Svoger
Eadbald regerede. Den vigtigste By i hans
Rige var Eoferwic (York); Edinburgh (Edwin's-
burgh) har sandsynligvis Navn efter ham. E.

var forst gift med Coenburga, Datter af Kongen
af Mercia, men 625 segtede han Ethelburga,
Datter af den kr. Kong Ethelbert af Kent, og
med hende kom Krdm. til Landet. Paaskedag
627 lod E. sig debe i St. Peters Kirke i York,
hvor Missionseren Paulinus fik sit Bispessede
(se forovrigt Art. Paulinus og York). E.s Datter
Eanfled segtede Kong Oswy af Northumbrien.
Under E. var der saa dyb Fred i Landet, at
man siden sagde, at i hans Dage knnde en
Kvinde gaa med sit nyfedte Bam gennem hele
Landet, fra Hav til Hav, uden at lide den
mindste Overlast. Hans Navn staar i Helgen-
kalenderen ved 4. Okt.

Edzardi, Esdras, hamburgsk Orientalist og
Jodemissionser, fodt 28. Juni 1629, dod 1. Jan.

1708. E., der var en Son af Jodocus E. (1595
—1667), Spr. ved Michaelis-Kirken, besogteTysk-
lands ypperste lutherske Universiteter og stu-

derede her Teol. og osterlandske Sprog. Disse
sidste Studier fortsatte han videre i Basel
under Buztorf. Han lagde sig her sterlig efter

rabbinsk og talmudisk Sprog og Literatur, men
dyrkede ogsaa Hebr., fthiopisk og andre semit-
iske Sprog. Man tilbod ham gentagne Gange
Lerestole ved tyske Universiteter, men han
foretrak at leve som Privatmand i Hamburg,
da han ansaa det for sin Hovedopgave i Livet

at omvende Joder og Muhammedanere til luth.

Kr. E. var ret formuende og derfor i Stand
til ikke blot at leve som Privatmand, men
endog til af egne Midler at stifte et Fond til

Understettelse af omvendte Joder og til Be-
stridelse af Udgifter ved deres Undervisning i

Krdm. E. var den protest. K.s tidligste Jode-
missionser, og hans Virksomhed bar gode
Frugter, hvad der dog for en Del skyldtes

den Omstsendighed, at Joderne i Hamburg
dengang vare forpligtede til at sende deres

Bern til kr. Skoler. Bornene kunde derfor

let paavirkes fra en tidlig Alder. Ved Siden

heraf gav han alle, der onskede det, uden
Vederlag Undervisning i osterlandske Sprog,

og denne hans Undervisning nyttedes af mange,
der for den Sags Skyld gik til Hamburg. I

de sidste 3 Aartier af det 17. Aarh. vare som
Folge heraf nesten alle Lserere i osterlandske

Sprog ved tyske Universiteter Elever af E.

Han har bl. a. udgivet: Claudii regis Aethio-

piae confessio fldei (London 1661, 4g); Theses

rabbinicae (Hamb. 1670, 4i£) osv. I et eget

Skrift har han gjort Rede for sin ved Joderne*
Omvendelse fulgte >Metode<. — 2 af hans Soo-
ner, Georg Elieser E. (f. 1661, d. 1727 som
Prof, i osterlandske Sprog ved Hamburgs aka-

demiske Gymnasium) og Sebastian E. (f. 1673,

d. 1736 som Prof, i Logik og Metafysik ssteds),

havde ogsaa studeret osterlandske Sprog og
fortsatte Faderens GerningsomJodemissionserer.

Saavel disse som en 3. Son, Johann Esdras E.

(f. 1662, d. 1713 som tysk luth. Spr. i London), og
Sonnesonnen Esdras Heinrich E.(1703-173S),

have udgivet mange Skrifter, mest af teol. Ind-

hold. Sidstnsevnte udgav bl. a. 1720 en Bog
om Sveriges Khist. Om E. se J. O. Thieasen.

Gelehrtengeschichte von Hamburg I (Hamb.
1789); C. W. Gleiss, E. E., ein alter Ham-
burger Judenfreund (Hamb. 1871); H. Rinn.

E. der Hamburger Judenfreund (i Tidsskriftet

>Nathanael< I— II, Karlsruhe 1885). V. S.

Efa, se Maal og Vasgt.

Efa, 1) midianitisk Stamme (1 Mos. 25, 4;

Jes. 60, 6); 2) Kalebs Medhustru (1 Kran. 2,

46); 3) Son af Jahdai (1 Kron. 1, 47).

Efai, Fader til nogle af Hevdingerne over

de Joder, der ikke bleve forte i Fangenskab
til Babel (Jer. 40, 8).

Efer, 1) midianitisk Stamme (1 Mos. 25, 4);

2) Son af Esra, Judder (1 Kron. 4, 17); 3) Fa-
miliehevding i Manasse i Basan (1 Kron. 5, 241
Efesdammim, Sted i Juda mellem Soho og

Aseka, Lejrplads for Filisterne (1 Sam. 17, 11

Efesier-Brevet. Under denne Titel (I1POZ
E*PBXIOY2) Andes et Brev af Paulus (Ef. 1, 1";

i vort N. T., og det har bestandig vseret kendt
under dette Navn i hele K. ; kun Markion gor
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en Undtagelse, idet nan kalder det Brevet til

Laodikenerne. Brevet er citeret af Irenaeos,

Klemens fra Alexandria, Tertullian og Mura-
toris Kanon, og vi knnne felge dets Spor endnu
laengere tilbage i Tiden bos Klemens fra Rom,
Ignatlos, Polykarp og Jnstinos Martyr, ja

muligvis er endog 1 Pet. afhaengigt deraf.

Udenfor K. Andes det benyttet af Valentini-

anerne, Ptolemseos, Theodotos og Basilides.

Naar der ikke desto mlndre er rejst Indvend-
inger mod Brevets paulinske Affattelse, som
endno bestrides af flere, skont Kritiken ogsaa

her er paa Tiibagetog, hvile disse Indvendinger
paa indre Grunde, som kunne samles under
folgende Hovedsynspunkter: a) Brevets Titel,

b) Forholdet til Kolossenser-Brevet, c) Brevets

Indhold og Form. De sidste 2 Klasser af Ind-

vendinger ere dog ingenlunde afgerende. Ganske
vist er der et noje Slsegtskabsforhold mellem
de 2 naevnte Breve, men deraf felger ikke med
Nedvendighed, at det ene skulde vaere uaegte.

Kritikerne ere da ogsaa uenige om, hvilket af

disse 2 der skal betragtes som Originalen, idet

nogle (f. E. MayerhoS) anse E. for Originalen,

andre (f. E. de Wette, HOnig, Renan) Kolos-

senser-Brevet, medens Holtzmann, der ind-

rommer, at Grunde staa mod Grunde, vel be-

tragter Kolossenser-Brevet i dets oprindelige

Skikkelse som Originalen og E. som en Kom-
position paa Grundlag deraf, men rigtignok saa

fremdeles antager, at vedk. Forf. af E. igen har
interpoleret det oprindelige Kolossenser-Brev

efter sin Komposition og gjort begge Dele saa

godt, at man baade anerkendte hans E. som
tegte og ikke mere bred sig om at bevare det

originate Kolossenser-Brev. I Virkeligheden vil

Slaegtskabsforholdet mellem de 2 Breve aller-

bedst og ene og alene lade sig forklare, naar
begge opfattes som selvstaendige, men omtrent
samtidige, Breve af samme Forf., og Tiden for

Affattelsen maa da vaere Slutn. af Paulus's 1.

Fangenskab i Rom (Ef. 3, 1; 4, 1 ; 6, 20; en-

kelte have taenkt paa Fangenskabet i Kaesarea),

og muligvis er E. med dets mere almindelige

Indhold skrevet lidt efter Kolossenser-Brevet,

som tager Sigte paa mere konkrete Forhold,

om end begge Breve ere afsendte med samme
Mand, Tykikos (Ef. 6, 21 jvfr. Kol. 4,7f.). Ud
fra Formen, Sproget og Stilen, kan der intet

afgerende siges mod Paulus's Forfatterskab,

og det samme gaelder ogsaa Indholdet, naar
man da ikke gaar ud fra den Forudsaetning,

at Striden mellem Paulinere og Antipaulinere

fortsattes langt ned i 2. Aarh., og at Tanken
om den >almindelige< K., som skal omfatte

Jeder og Hedninger paa lige Vilkaar, ferst

skulde vaere af en senere Oprindelse, thi om
denne K. har Forf. unsegtelig meget at sige,

og han taler endog om >de hellige Apostle<

(3, 5), som om der aldrig har vaeret nogen

Strid mellem ham og de 12. Derimod foreligger

der ganske vist en Vanskelighed, naar man
sammenholder Brevets Indhold med Titlen, og
Vanskeligheden er her saa stor, at man nodes
til et enten—eller: en ten er Brevet til Efesos,

men i saa Tilfaelde ikke af Paulus, eller hvis

det er af Paulus, har det ikke oprindelig vteret

bestemt for Efesos. Menigheden i Efesos havde
Paulus nemlig selv stiftet, og han havde op-

boldt sig der i henved 3 Aar (Ap. G. 19, 10;

20, 31). Men i E. Andes 1) ingen Hilsener til

nogen bestemt Person og heller ingen Hilsener

fra de Personer, som paa den Tid vare hos
ham, af hvilke Timotheos og Aristark i hvert
Tilfelde havde vaeret med ham i Efesos (Ap.

G. 19, 29; 1 Kor. 4, 17), medens han samtidig
hilser den ham ubekendte Menighed i Kolosste

fra Aristark (Kol. 4, 10) og skriver Brevet til

den sammen med Timotheos (Kol. 1, 1). 2)Lae-

serne forudsaettes ikke at kende Paulus per-

sonlig (1, 15; 3, 2; 4, 21). 3) Lteserne tiltales

udelukkende som Hedningekr. (2, If.; 2, 11 f.

19; 3, 1; 4, 17; 5, 8), skont Paulus i Efesos

ogsaa havde forkyndt Evangeliet for Jederne
(Ap. G. 19, 10; 20, 21). 4) Brevet er heller

ikke adresseret til > Menigheden* i Efesos, men
til de derboende >bellige og troende«, hvis man
overhovedet skal laese >i Efesos< 1, 1. Disse

Grunde ere tilstraekkelige til at vise, at Brevet,

hvis det er skrevet til Efesos. ikke kan vaere

af Paulus. Men da baade ydre og indre Vidnes-

byrd tale for dette sidste, maa man vaelge det

andet Alternativ, at det ikke oprindelig er be-

stemt for Efesos. Hvad der yderligere be-

kraefter dette er: 5) at >i Efesos* ikke lasses i

vore 2 aeldste Haandskrifter (N og B.), heller

ikke I den Tekst, som kendtes af Tertullian,

Origenes, Basillos d. St., hvilket fremgaar af den
Fortolkning de give af Ef. 1, 1, en Fortolkning,

som ogsaa Hieronymus kender, og 6) at Mar-
kion kaldte det Brevet til Laodikenerne, skont
han ganske vist heller ikke i selve Teksten
laeste denne Adresse. Muligt er det, at Mar-
kion her starter sig til en Tradition, men muligt

er det ogsaa, at han har hentet denne Titel

fra Kol. 4, 16. Vist er det, at Brevets Ind-

hold ganske anderledes vilde passe til Menig-

heden i Laodikaea end til Menigheden i Efesos,

og Kol. 4, 16 forudsaetter, at Laodikaea har
modtaget et Brev fra Paulus, selv om vort Brev
neppe udelukkende har vaeret bestemt for

Laodikaea. Et dobbelt Problem frembyder sig

nemlig endnu: hvorledes skal 1, 1 fortolkes,

naar >i Efesos< udelades, og der heller ikke

har vaeret laest >i Laodikaea* ; og hvorledes

har Brevet faaet Navn efter Efesos? Det er

dette Problem, som navnlig Bleek bar sogt at

lose ved den Antagelse, at Efesier-Brevet op-

rindelig har vaeret bestemt til at vaere en Cir-

kulaerskrivelse til Here for Tykikos naermere

opgivne Menigheder (Laodikaea, Hierapolis o.

a., dog neppe Efesos), hvorfor Navnet har
staaet in bianco, men at Tykikos paa sin Rejse

til Sos fra Rom til Lilleasien har passeret

Efesos, hvor man saa har taget en Afskrift,

og hele Kristenheden 1 Vesten har da faaet

Brevet fra Efesos og har derfor kaldt det E.,

medens Markion fra Pontes har faaet det fra

Laodikaea og derfor benaevnet det efter denne
By (F. Bleek, Einleit. i. d. N. T. ved Mangold

§ 167—171; Zahn, Einleit. i. d. N. T, I § 25,

28, 29; Schat Petersen, Indledn. til d. N. T..

S. 500—519). Sen. P.

Efeaos Iaa i det vestlige Lilleasien, */« Mil

fra Floden Kaystros's Udleb i iEgseerhavet.

Byen var oprindelig opfert af en lilleasiatisk

eller fonikisk Stamrae paa >de asiske Enge<

ved Floden. Midtpunktet var Templet for >den

store Gudinde<, der, ligesom Kybele i Frygien,

Ma i Kappadokien, Atargatis i Syrien og Astarte
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i Fenikien dyrkedes med esterlandsk Vlldbed
— lemkestede Prsester, vsebnede Praestinder,

Prostitution — som Udtryk for Naturens frem-

bringende Kraft Hun afbildes med mange
Bryster og Murkrone paa Hovedet. — Siden

bosatte en gr. (ionisk) Stamme sig paa det

naerliggende Bjerg Prion. Efter en Raekke

Kampe smeltede de 2 Elementer sammen.
Gnekerne hyldede Gudinden under Navnet
Artemis (rom. Diana), og der opfertes et pragt-

fuldt Tempel i ionisk Stil til hendes JEre paa

det gamle Tempels Plads, medens Byen efter-

haanden trak sig ind til Bjergene Prion og Kores-

sos. Efter at Herostratos 356 f. Kr. havde af-

brsendt Templet for at vinde Navnkundighed,
byggedes der et nyt, som regnedes blandt Ver-

dens 7 Undervoerker og stod, indtil Goterne o. 260

e. Kr. edelagde det. Men Gudstjenesten beholdt

altid sit urene og vilde asiatiske Pneg. Paa
Aposteltiden var E. Lilleasiens vigtigste By,

Hovedstad i den rom. Provins Asia, i naer

Forbindelse med Provinsen gennem Floddalene

og med de store asiatiske og europseiske Kul-

turlande ad udmaerkede Veje og ad Sevejen

gennem den endnu den Gang sejlbare Kay-
stros, et Midtpunkt for Handel og Samfterdsel,

Kejserforgudelse og broget religiest Liv. Byen
kaldte sig >Tempelvogterske< baade for Arte-

mis (Ap. G. 19, 35) og for Kejseren. Det store

Teater, der rummede 30,000 Mennesker, laa

midt i Byen med Udsigt over Havnen til Havet.

Paulus valgte E. til Udgangspunkt for sin

Virksomhed i disse Egne. Paa sin 2. Rejse

gjorde han et kort Besog her (Ap. G. 18, 19),

men efterlod Akylas og Priskllla, hvem Menig-
hedens Grundlasggelse vist isa?r skyldes. Paa
sin 3. Rejse opholdt P. sig her i o. 3 Aar, og
saa da store Felger af sin Virksomhed. Evang-
eliet udbredtes ikke alene i Byen, men i

>hele Asia* ved Apostlen og hans Medarbejdere.
Et Vidnesbyrd herom er det saakaldte >Efesier-

Brev«, skrevet nogle Aar senere, vist en Rund-
skrivelse til Menighederne i Asia. I disse Aar
(55—58 e. Kr.) fiyttedes Krdms Tyngdepunkt
fra Jerusalem og Antiokia, hvor det hidtil

havde ligget, til Efesos og Omegn, som be-

holdt denne Forerstilling i over 100 Aar. At
Evangeliets Udbredelse foltes af Hedningerne,
ses af Demetrios's Ustyr (Ap. G. 19, 23) i An-
ledning af, at hans Handel med smaa Solv-

templer — vist ikke Kopier af det store Tem-
pel, men Billeder af Gudinden staaende i en
Niche — glk tilbage. Scenen foregaar i Tea-
tret Masngdens Raab: >Stor er Efesiernes

Artemis* genflndes i Indskrifter og er vist et

Stykke Liturgi. Under dette Oplob er det den
asiatiske Artemis-Religions Tilluengere, der staar

Paulas imod, medens den rom. Statsreligions

og Styrelses Repnesentanter, Asiarkerne og By-
skriveren, forholder sig velvilligt

I Paulus's sidste Aar styredes Menigheden af
hans Discipel Timotheos. Siden virkede Apost
len Johannes i E. indtil sin Dod. Her skrev
han vistnok Evangeliet og de 3 Breve samt
Aabenbaringsbogen. I denne omtales E. som
Midtpunkt i en Kreds af 7 Menigheder. Det
Brev, som her rettes til Menigheden i E.,

skildrer den som udholdende i Trengsler,
sikker og prevende overfor falske Apostles

Laerdomme, men uden den ferste Kaerligheds

Varme. Lysestagens Flytning stilles i Udsigt
Johannes skal ligge begravet i E. ; det

samme siges om Jomfru Maria. Store Kirker
blev siden byggede til Minde om dem begge.

En Indskrift fra 104 e. Kr. vjdner maaske
om en hedensk Reaktion mod Krdms stserke

Vtekst. En Rigmand testamenterer sin Fonnue
til Afholdelsen af kostbare Fester for Gud-
inden. — Den antiokenske Bisp Ignatius, som
o. 112 e. Kr. fortes gennem Lilleasien for at
lide Martyrdoden i Rom, skrev et Brev til,

>den ved Gud Faders Fylde hejt velsignede
Menighed* i E. Men efterhaanden tabte
Byen sin Betydning. Kaystros sandede til,

og Egnen blev usund. Endnu holdtes i E. et
Par Synoder, det 4. aim. Kirkemode 431 og
den saakaldte Reversynode 449. Begge for-

domte Nestorianismen, den forste tillige Pelag-
ianismen. Nu er E. ode. Engelskmanden
Wood udgravede 1863—73 dens Levninger.
fandt ogsaa Templets Plads '/„ Mil N0. for

Byen og fremdrog mange Indskrifter. De
fundne Kunstsager ere nu i Ephetos Room i

British Museum (I. T. Wood, Discoveries at
Ephesus, London 1877; E. Curtius, Beitrage
zur Gesch. u. Topographie Kleinasiens, Abb.
der kdn. Akad. der Wissenschaften zu Berlin

1872; C. Koch, Artemis eller Christus, Kbhvn
1893). C. K.

Effata, aramaisk, >luk Dig op«, Kristi Ord
til den dove (Mark. 7, 34).

Eflal, Sabads Sen, Judeeer (1 Kren. 2, 37).

Efod, Hovedstykket af Ypperstepnestens
Embedsdragt (dsk Overs. >Livkjortel<), som han
maatte btcre, saa ofte han ifelge sin Vasrdig-

hed skulde kundgere Herrens Vilje og fielde

den guddommelige Afgorclse angaaende Ret
og Uret, Skyld eller Uskyldighed. E. bestod.

saavidt man kan skenne af de utydelige Be-
skrivelser (2 Mos. 28, 6 f. ; 39, 2 f.), afetSkulder-
klsede besat med Onyxstene og med Lidser
bundet til et bredt Baelte (fra Baeitestedet til

under Armhulerne), hvori foran var fastgjort

en Plade med de tolv Stammers Navne. Det
hele var af violet Byssos i Modssetning til den
E., Pnesterne undertiden siges at have baaret

(1 Sam. 22, 18; 2 Sam. 6, 14), og som var af
simpelt Bomuldstej og uden Pladen med Stam-
me-Navnene. Jvfr. de farvede Tavler i W.
Neumann, Die Stiftshtttte (Gotha 1861).

Efod, Hevding i Manasse (4 Mos. 34, 23).

Efraim. 1) Josefs yngre San (1 Mos. 41,

50 1.\ Stamfader til Stammen E. Allerede Jakob
spaaede efter 1 Mos. 48, 13 f. om, hvorledes
han, skont yngre end Manasse, skulde faa et

talrigere og maegtigere Afkom end denne.
Lsenge regnedes de tvende Slaegter sammen
som >Josefs Stamme* (1 Mos. 49, 22 f., 5 Mos.
33, 13 f.; Dom. 1, 22 f.; Jos. 17, 14 f. og Jos.

18, 5), men allerede ved Josuas Indtagelse af
Landet vare de for talrige til at kunne najes
med et Stammeomraade. E. flk sit tildelt N.
for Benjamin mellem Jordan, Dan og Vest-
Manasse, et bjergrigt, men frugtbart Land med
gamle Knudepunkter for Kulturen som Sikem
og Silo. I Dommertlden, da Juda gik sine
egne Veje, var E. den toneangivende blandt
Stammerne; Josua var Efraimit; Samuels Fade-
sted laa i E. Selv Dommere som Gilead og
Jefta fandt det tilraadeligt at sage E.s Ven-
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skab, hvilket de dog ingenlunde flk Tak for.

Da Juda mcd David traadte i Forgrunden,
sluttede E. sig til Sauls Son Isboset; og det
var tildels gammel Misundelse, der skilte E.

fra Juda efter Salomos Dod. Skont Nordriget
talte miodst 10 Stammer, havde E. dog en
saa central Stilling og overvejende Indflydelse,

at Riget ofte, navnlig hos Profeterne, simpelt-
hen kaldes E. (se Art. Israel). — 2) E.s Bjerge,
den Del af det judasisk-samaritanske Hojland,

der faldt indenfor Stammen E.s Omraade.
Navnlig den nordlige og vestlige Del ud imod
Kisonsletten var meget frugtbar og skovrig.

De hajeste Punkter som Ebal og Garitsim naa
en Hejde paa 3000 Fod. — 3) E.s Skov maa
«fter 2 Sam. 18 f. have ligget 0. for Jordan,
noget S. for Mahanaim. Maaske har den faaet

Navn efter Efraimiternes Nederlag her (Dom.
12, 1 f.) eller af, at den laa lige overfor E.s

Stammeland. — 4) By i Benjamin (2 Sam. 13,

23), vistnok d. s. s. Efron (2 Kran. 13, 19),

Ofra (s. d.), Aferima (1 Mak. 11, 34), og Efrem
(Joh. 11, 54). Robinson identiflcerer den efter

Onomastikon med Landsbyen Et-Taijebe N0.
for Jerusalem, beboet af gneske Kristne, med
Ruiner fra Oldtiden. C. J.

Efrata. 1) By i Juda (se Betlehem); 2) Ka-
lebs anden Hustru (1 Kron. 2, 19).

Efrem, se Afrem.
Efron, 1) se Efraim Nr. 4; 2) betydelig By

i Manasse, 0. for Jordan, indtagct af Judas
Makkabceer. Laa efter 1 Mak. 5, 46 f. og 2
Mak. 12, 27 f. i et Pas ved Vejen fra Karnaim
til Betsean ; 3) Bjergkam paa Graensen mellem
Juda og Benjamin naer Kirjatjearim (Jos. 15,

9) Jerusalem-Jaffa-Vejen gaar tset forbi ; 4) He-
tit i Hebron paa Abrahams Tid (1 Mos. 23, 8f.).

Eg. Hele 5 hebr. Ord gengiver Luther med
E. Alle 5 synes at have Betydningcn >staerk,

kraftig<, og det er da rimeligt, at Jederne paa
Grand af mangelfulde botaniske Kundskaber
derunder have indbefattet ogsaa andre Tnearter
f. E. Terebinte. E. er et af de Tracer, der bi-

drage mest til at give Palaestinas Landskaber
Karakter. I gamle Dage var navnlig Basan
beremt for sine Egeskove. Ved planles Hug-
ning er E. vel forsvunden flere Steder, og
andre Steder topaede graessende Dyr E., saa
den kun kan optraede som Egepurre; men
hvor disse Hindringer ikke findes, fremelske
de gunstige Klima- og Jordbundsforhold endnu
pragtige Egeskove. E. var et Billede paa
Styrkc og Majestset (Amos 2, 6; Jes. 61, 3).

Ofte begraves endnu Sjejker under et stort

Egetrae (sml. 1 Mos. 35, 8), og Araberne til-

skrive E. hemmelighedsfulde Krsefter; hyppigt
ser man en E. overhsengt med Votivgaver.

At dette er Rester af en aeldgammel Tro scs

f. E. af Dom. 9, 37, af at der tit ved en E.

fandtes et Orakel (1 Mos. 12, 6), og af Israel-

iternes Tilbejelighed til at dyrke Afguder
•under hvert grant Trace Se H. B. Tristram,
Fauna and Flora of Palestine (1884). C, J.

Egbert, jErkebiskop af York, en vKtling af
den northumbriske Kongeslsegt, blev opdragen
i et Kloster og derpaa sendt til Rom, hvor
ban blev viet til Diakon. Da Biskop Wilfrid

af York dede 732, udnaevnte Kong Ceolwulf
E. til hans Efterfelgcr (Angelsachser-Kreniken
sastter, i Modsastn. til Beda, Aaret 734 for

Kirke-Loksikon for Norton. I.

hans Tiltreedelse af Blspestolen). Kort efter

at E. var bleven Biskop, skrev Beda et be-
remt Brev til ham, i hvilket ban bl. a. op-
fordrede den nye Biskop til at studere Guds
Ord, uddele Sakramenterne i Landsbyerne og
lade Credo og Paternoster ovcrsaette paa Angcl-
sachsisk. 735 hentede E. Palliet 1 Rom hos
Pave Gregor HI, og han blev derved Nordens
Metropolit og den ferste iErkebiskop af York
siden Paulinus's Dage. 738 blev hans Broder
Eadbert Konge, og derved flk E. sterre Ind-
flydelse. Tidsforholdene vare ikke gunstige
for den Oprettelse af nye Bispedemmer, som
Beda havde tilraadet ham, men E. segte paa
andre Maader at fremme K.s Indflydelse. Han
var selv en laerd Mand, der udfoldede en be-
tydelig Forfattervirksomhed, og han tog sig

med Iver af Skolevsesenet. Han grundede
Skolen i York og skaenkede den en Bogsamling;
han udarbejdede et Pontificate (udg. for ferste

Gang i Bd. 27 af The Surtees Society's Skrifter

efter et Haandskrift 1 Paris, der har tilhert

Kirken i Evreux), skaffede Kirkerne smukke
Alterkar og forbedrede Musiken ved Guds-
tjenesten. O. 757 nedlagde han Hyrdestaven
og trak sig med sin Broder Eadbert, der gav Af-

kald paa sin Krone, tilbage til et klosterligt Liv
i York. Han dede 19. Nov. 766, Eadbert ferst

19. Aug. 768. De bleve jordede ved hinandens
Side i Domkirken i York. E. var en ud-
raaerket dygtig Biskop, hvis Virksomhed satte

dybe Spor i Northumberlands K. og Skole, og
et Par af Missionaeren Bonifatius's Breve vise,

med hvilken Troskab og Forstandighed iErke-
biskoppen af York fulgte Missionen paa Fast-

landet
Egedal, det Sted, hvor efter 1 Sam. 17, 2

David slog Goliat. Rom. Katoliker sege Stedet

1 Mil NV. for Jerusalem ; men Angivelsen, at

det laa mellem Aseka og Soko, peger ben paa
en Dal 6 Mil SV. for Jerusalem, hvor der
endnu er mange Ege og Terebinter.

Egede. 1) Hans Ponlsen E., Grenlands ferste

og Danmarks navnkundigste Missionaer, fedtes

31. Jan. 1686 paa Gaarden Harstad i Nord-
landene. Fra sit korte Ophold i Kbhvn for at

studere Teol. rostes han for stor Flid og hurtigt

Nemme. 1707 blev han Praest paa Vaagen, en
af Lofoteneerne, og aegtede den 13 Aar asldre

og mere modne Gjertrud Rasch; hun blev ham
en uvurderlig Stette. Heroppe felte han sig

kaldet af Gud til at praedike Kristus for de
forladte Landsmaend, som han mente endnu
fandtes i Grenland, nedsunkne i Hedenskabet.
Han flk ikke Fred, fer han havde vundet sin

lrenge modstrsebende Hustru for Sagen og ved
ihsrdigt Arbejde i 11 Aar, baade 1 Norge og
Kbhvn, besejret utallige Vanskeligheder; 1717
nedlagde han sit Embede, men ferst efter

den store nordiske Krigs Opher kunde han 3.

Maj 1721 drage ud fra Bergen med 3 smaa
Skibe. Ved Vanskelighederne havde Gud modnet
ham til Gerningen, og E. var bleven ret en Ben-
nens Mand med dyb kristelig Alvor, Ydmyg-
hed og Frimodighed, med Hjertets Renhed,
Energi og stor praktisk Sans; sit af Naturen
heftige Sind havde han kert at kaempe trolig

mod.
3. Juli landede han paa Grenlands Vest-

kyst, hvor Kolonien Godthaab grundlagdes. E.
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fandt ikke Landsmtend, men en helt fremmed
Folkerace, Eskimoerne, der stod paa Sten-

alderfolkenes Kulturtrin og forte et omflakkende
Liv som Jaegere og Fiskere. Dette var ham
en stor Skuffelse; men vis paa, at Sagen var

fra Gud, tog han trostig fat paa at laere Folkets

Sprog og Seeder at kende og sparede sig aldrig

for at blive dem en tro Ordets Forkynder, en

god Ven og Raadgiver. Han boede ofte i deres

usle Hytter, tog deres Bern til sig i sit Hus
og opdrog dem, fulgte dem paa deres Baad-

farter og traadte kraftig op mod deres Trold-

msend (Angakut), som bedrog det barnlige og

lettroende Folk.

En stor Hjselp til at vinde Folkets Tiliid og

lsere Sproget bavde han i sine opvoksende
Sonner, Poul og Niels, som ovedes i al gran-

landsk Idrset. 1724 kunde E. holde sin ferste

Praediken paa Gronlandsk. At E., som kom
fra en gammel Kultur og var vant til at have
Menigheden samlet om sig, i flere Henseender
savnede Blik for, hvordan der burde tages paa

et lavt staaende Folk, hvis Lands Naturforhold

krreve en stadig Flytten fra Sted til Sted, og

at han derfor onskede dem indesluttet paa
bestemte Bopladser, kan ikke regnes ham, men
hele Tiden til Last. Han besad dog et langt friere

og sundere Syn paa Folket end Herrnhuterne.

I Begyndelsen maatte E. baade tage sig af

Mission og Handel, hvilket pinte ham; senere

stiftedes vel et gronlandsk Handelskompagni til

Missionens Underhold, men ofte svaevede hele

E.s Foretagende i sterste Fare for at afbrydes,

da ingen levende Menighed i Hjemmet bar det

oppe. Havde E. ikke vseret den Troens og Ban-
nens Ksempe, han var, og havde han ikke haft

Gjertrud Rasch ved sin Side, var alt blevet op-

givet. Stor Fortrsed voldtes Missionen af E.s raa

og ugudelige Landsmsend, Matroser, Soldater og
Kolonister; til de sidste udtoges Msend og

Kvinder af Slaveriet, der viedes og sendtes derop
for at lsere Gronlaenderne et kr. og civiliseret Livs

Velsignelse!

Ved Kong Frederik IV's Ded 1730 kom Be-

faling til at opgive hele Sagen paa Grand af Be-

kostningen, men E. holdt Stand, og Christian VI
omstemtes, saa der sendtes yderligere Hjselp.

1733 bragtes Kopperne til Landet ved en ind-

fodt Dreng, som vendte hjem fra Kbhvn; de
greb hurtig om sig og hsergede frygtelig blandt
Gronlaenderne, der savnede Forstand til at und-
gaa eller begnense Smitten. Det var en stor

Anfiegtelsestid for E., som bebrejdede sig selv,

at han havde paafort Folket denne Ulykke —
mange Steder bleve helt mennesketomme. Men
to Ting kom klart frem: E.s og hans Hustrus
selvopofrende Kserlighed til de lidende og Guds
Ords Frngt i de doendes Hjerter, om hvilken

E. ofte mismodig havde tvivlet.

1733 sendtes 3 Herrnhutere, Chr. David (S.

614), Math, og Chr. Stach, til Gronland for at

hjaelpe E., men der kom intet Samarbejde
mellem ham og dem; Forskellen mellem E.s

gl.-Iuth. Ansknelse og deres staerkt pietistiske

Syn var for stor. De domte E. og hans Krdm.
ubarmhjertigt og uretfaerdigt, og han manglede
Syn for det berettigede i Pietismen, men kserligt

plejede han og Gjertrud R. Brodrene, da de vare

syge. De grundede deres egen Koloni Ny-Herrn-
hut ved Godthaab.

Kort for Jul 1735 dode Gjertrud R., hvis

Helbred var edelagt under Koppesygdommen,
og 1736 gik E. til Danmark, aandelig og lc-

gemlig nedbrudt, men elsket og savnet afGwn-
kenderne. Fra 1736—46 boede han i Kbhvn,
ledede det nyoprettede gronlandske Semiaarium
og bistod Missions-Kollegiet med Raad, flog

ofte miskendt og overhort af den sig bredende
pietistiske Stromning. 1740 fik han Titel af Bi-

skop. 1747 tog han Bolig i Stubbekabing
bos en Datter, gift med Praesten Alsbach, hvor
han dode 5. Nov. 1758. Hans Lig nedsattes
ved Gjertruds Side i Kbhvn paa Nikolaj Kirke-

gaard. Han var 2. Gang gift med Majorinde
Mettea Thrane f. Dau, som overlevede ham.
— 2) Poul E., Missionser, seldste Sen af Hans
E. og Gjertrud Rasch, fodt i Vaagen Prsestegaard

9. Sept. 1708, fulgte 1721 med Foneldrcne til

Gronland, hvor han hurtigt og grundigt lserte

Sproget af de Indfodte, blev deres jsevnbyrdige
i Jagt og Fangst og derfor i hej Grad vandt
deres Tiliid. 1728 sendtes han til Kbhvn for

at uddannes til Missionser; nser var han bleren
Soofflcer, men Faderens bestemte Onske boldt

ham tilbage. 1734 vendte Poul E. tilbage til

Gronland, traf Moderen i Live paa Godthaab,
men virkede ellers paa Christianshaab, hvor

han i de 6 Aar, han blev i Landet, udrettede

betydeligt ved sin Fserdighed 1 Sproget, sin

store praktiske Dygtighed baade til at prxedike

Evangeliet, afslore Angakuts Bedragerier og

til at ordne alle timelige Sager, og ikke miodst
ved den store Kserlighed, Folket nserede til

ham. Langvarig Svaghed, fremkaldt ved det

barske Klima og de daarlige Boliger, og navnlig
en pinlig 0jensygdom nodte ham til at gaa

hjem 1740, hvor han da i Kbhvn fortsatte sin

i Gronland begyndte Overssettelse af Biblen.

1766 udkom N. T., senere Ritualet, Thomas a

Kempis's >Kristi Efterfolgelse«, den gronlandske
Ordbog 1750, en gronlandsk Grammatik o. fl. a.

Han ansaas af sin Samtid for den yppentr
Sprogmester i Gronlandsk og Kender af For-

holdene deroppe. Han var en opvakt, vel be-

gavet Natur, mild og elskelig i Omgang; sit

hele Liv ksempede han med meget smaa Kaar.

1741 blev han Prsest ved Vartov, satntidig

arbejdende paa det gronlandske Seminarinm
for Missionserernes Uddannelse. 1758 blev has

Provst for Gronland, 1774 Medlem af Missions

kollegiet og 1779 Biskop. Han dode 6. Juni

1789, elsket og agtet 1 vide Kredse. H. M. F.

Egen, Synoden ved. Saaledes kaldes a
Synode, der (403) blev holdt paa et Landsted

>ved Egen< (ini cfpiV, ad quercum), som ejedes

af den kejserlige Praefekt Rufinos. Til dette

Landsted horte et Palads, en stor Kirke og et

Kloster. Se Krysostomos.
Egenskaber, Guds (attributa Dei), adskilles

i Troslseren fra Guds Vsesen, uden at Meningco
dermed er at stille dem i et udvortes Forhokl

til dette. Egenskaber ere overhovedet ikke

noget, som tilfores Genstanden udenfra, men
de ligge i selve dens Vaesen. De Forbold og

Tilstande, hvorunder et Menneske lever, kunne
f. E. ikke kaldes Egenskaber hos det; thl Per-

sonen selv kan vsere uforandret og upaarirket

af deres Omskiftelser. Men Egenskaber ett

saadanne Bestemmelser, som udtrykke de for-

skellige Sider af, hvad Personen selv er eftcr
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sit Vaesen, i fysisk, intellektuel eller etisk Hen-
seende, f. E. forstandig eller uforstandig, god
eller ond. Vsesenet er Egenskabernes Enhed,
Egenskaberne ere Vsesenets Mangfoldighed. De
guddommelige Vaesensbestemmelser ere saa-

danne, der omfatte det guddommelige Subjekt
som Helhed; Egenskabsbestemmelserne ere
saadanne, der udtrykke de enkelte Sider af

Guddomsvaesenet, saaledes som disse baade
eksistere i ham selv og ytre sig ndadtil i hans
Forhold til Verden. Naar vi sige, at Gad er

den absolute Personlighed, og at han er den
treenige, saa er dette Vsesensbestemmelser;
thi vi udtrykke derved ikke Guds enkelte Re-
lationer, men den i alle hans Egenskaber til

Grand liggende Enhed. Naar vi derimod sige,

at Gud er evig, alnuegtig, hellig og vis, da er

dette Egenskabsbestemmelser; thi hans Vaere-

maade er her betragtet under enkelte bestemte
Synspunkter. Det ligger i vort Gudsforholds
Natur, som aldrig paa en Gang rummer hele

Guds Vaesen, at vi i den religiose Erfaring

naermest laere ham at kende i Mangfoldigheden
af hans Egenskaber; men det er berettiget,

at vi derfra slutte tilbage til det til Grand
liggende Vaesen, som da maa blive det ord-

nende Princip i Egenskabernes Mangfoldighed

;

thi da Egenskaberne ere Momenter i Vsesenet,

kunne de farst forstaas i deres indre Sammen-
haeng, naar de gruppere sig under de Syns-
punkter, som Vaesenet frembyder.
Guds Vaesen maa bestemmes som den ab-

solute, fuldkomment etiske Personlighed. Farst
indeholder selve Absoluthedsbegrebet en Raekke
Egenskaber; den absolute maa vaere ophojet

over Endelighedens Eksistensformer, Tid og
Rum, altsaa vrere evig og allestedsnaervaerende.

Dernaest fremgaar der en Raekke Egenskaber af

Personlighedens Form, Enheden af Selvbevidst-

hed og Selvbestemmelse ; i den absolute Per-

sonlighed maa Viden og Vilje baade i Forhold
til sig selv og til andet vaere til Stede i uind-
skraenket Fylde som Alvidenhed og Almagt.
Endelig ligger den inderste Kreds af Egen-
skaber i den absolute Personligheds etiske

Indhold: Kaerlighed og Hellighed, Retfterdig-

hed og Visdom.
Evigheden er den Egenskab, ifalge hvilken

Gud som Ophav til Tiden er absolut uaf-

hsengig af den. Guds Immanens i Verden inde-

holder, at han er naervserende i den hele Tid,

at han gennemtrsenger og gennemvirker Tiden
(Joh. Aab. 1, 4). Men hans Transcendens over

Verden indeholder, at han er ophojet over
Tiden og dens Omskiftelse (Ps. 90, 4; 102, 27
—28; Jak. 1, 17); han er uden Begyndelse og
Ende (Ps. 90, 2); thi ban har sin Vserens Kilde

i sig selv (Joh. 5, 26; 1 Tim. 6, 16). Men
videre end til dette: at haevde baade det im-
manente og det transcendente Forhold, hvori

Gnd staar til Tiden, som den skabte Verdens
Eksistensform, kunne vi ikke naa; den posi-

tive Evighedstanke, Guds indre Vaesens eget

Forhold til og Uafhsengighed af Tiden, kunne
vi, der selv ere bundne i Tiden, ikke fatte. Da
vi kun kende det, der eksisterer i Tiden, kunne
vi ikke forestille os et Vaesen, hvis Liv er ab-
solut ophojet over og ubetinget af Tiden. Vi
kunne ikke naa Guds Evighed ved Forestil-

iingen om den uendelig udstrakte Tid, hvilket

kun vilde give en uendelig Endelighed. Ej
heller kan det vsere rigtigt at bestemme Evig-
heden som den absolute Tidleshed, den be-
standige Nutid, i hvilken der ikke er nogen
Overgang fra Fortld til Fremtid; thi Guds
Vaeren er jo ikke en dad og stillestaaende,

men idel Liv og Virken (Joh. 5, 17); derfor
maa der ogsaa i selve hans Vaeren vaere noget,

der svarer til Forskellen raellem far og senere

;

allerede Forskellen mellem Sounens Menneske-
vordelse og derefter falgende Ophejelse viser

Umuligheden af at udelukke enhver saadan
Forskel fra Guds egen Tilvaerelse.

Allestedsnaervaerelsen er den Egenskab,
ifalge hvilken Gud som Rummets Ophav er
absolut aafhaengig af det. Guds Immanens i

Verden indeholder, at han er til Stede alle Vegne
(Ps. 139, 7—10; Jer. 23, 23—24; Ap. G. 17,
27—28). Men hans Transcendens i Verden
indeholder, at han ikke er indesluttet i Rum-
met, >Himlenes Himle kunne ikke rumme
bam< (1 Kong. 8, 27; Ap. G. 17, 24). Begge
Sider af Forholdet sammensluttes i, at han er
>over alle, gennem alle og i alle< (Ef. 4, 6).

Derfor er han paa en Gang til Stede som den
baerende Kraft 1 alt det skabte og tillige til

Stede paa forskellig Maade i enhver 'af Skab-
ningens Sfaerer efter dens Modtagelighed for

ham. Rigest vil han vaere til Stede for de salige

i Fuldendelsen, idet ban giver dera at skue sit

Vaesen (1 Kor. 13, 12); i sin Menighed paa
Jorden er han til Stede med sin Retfaerdighed,

Fred og Glsede i Hjerterne; og i de ugudelige
virker hans dammende Retfaerdighed i Sam-
vittighedens Uro og Angst. Men naar Spargs-
maalet ikke laengere er om hans Forhold til

Rummet udenfor ham, men om Rummets Be-
tydning i Guds egen Tilvaerelse, da ligger det
i hans Absolutlied, at han lever sit eget, ikke
mindre af Rummet end af Tiden uafhaengige,

Liv. Skriften udtrykker dette ved, at han er

>i Himlene< (Ps. 115, 3; Mt. 6, 9), i det util-

gaengelige Lys (1 Tim. 6, 16). Men her made
os lignende Vanskeligheder som ved Tiden,
idet vi hverken kunne frigere os fra rutnlige

Forestillinger eller bruge dem uden at endelig-

gare Gud. Da vi selv ere bundne i Rummet,
kan vor Tanke ikke fatte den absolutes Op-
hejethed over det.

Guds Alvidenhed er hans altomfattende
og fuldkomne Viden. De gamle lutherske Dog-
matikere udtrykte dens altomfattende Ka-
rakter ved at adskille Guds Viden om sig selv,

om den virkelige Verden og om det blot mulige.

1) Scientia Dei naturalis eller necessaria gaar
paa hans egen Natur, det nodvendigt vaerende

;

hermed menes Guds Selvbevidsthed, der, fordi

den er absolut, gennemskuer sit Vaesens Dyb-
der med ubegraenset Klarhed (1 Kor. 2, 10).

2) Scientia libera er hans absolute Viden om
hele den skabte Verden, der er hans fri Viljes

Vaerk. Han gennemskuer alt, hvad der er

eller bliver virkeligt (Hebr. 4, 13; 1 Joh. 3,

20). Han kender selv det mindste (Mt. 10,

29—31), selv det skjulte (Mt. 6, 6), selv Men-
neskenes lonligste Tanker (Lk. 16, 15; Ap. G.

1, 24; 15,8). Den allestedsnaervaerendes Viden
er ikke begrasnset af Rummet (Ps. 139, 1—4).

Den eviges Viden er ikke begrasnset af Tiden;
han glemmer intet af det forbigangne (reminis-
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centia), hvilket skal blive aabenbart paa Dora-

mens Dag (1 Kor. 4, 5; Job. Aab. 20, 12); han
overskuer alt det nairvterende (oisio), og han
kender forud alt det tilkommende (pr<escientia,

TiQoyvmms, Ap. G. 2, 23; Rom. 8, 29; 1 Pet.

1, 2), saa at han gennem sine Profeter forud -

siger det fremtidige (Es. 42, 9 ; 46, 10). 3) Scien-

tia media: Navnet Andes ferst hos Jesuiten

Ludvig Molina (d. 1600), rnedens Indholdet

allerede Andes hos Thomas fra Aqvino; den
kaldes ogsaa scientia hgpothetica, de futuribili

eller de futuro conditionato d. e. en Viden om
det blot mulige, det, der aldrig bliver til

Virkeligbed, men som kunde vrere blevet virke-

ligt, hvis andre Betingelser eller Omstsendig-

heder vare indtraadte (1 Sam. 23, 10—13;
Mt. 11,21). — Den guddommelige Videns Fuld-

kommenhcd i Henseende til dens Maade og

dens Forhold til sine Objekter udtrykte Dog-

matikerne ved at betegne den som intuitiva,

som en umiddelbar Skuen, i Modsatning til

vor diskursive Viden, der gaar frem gennem
Slutninger, — som simultanea, til Stede for ham
paa en Gang i it overskuende Blik fra Evig-

hed af, i Modsaetning til vor sukcessive Viden,

der ferst bliver til efterhaanden som Tiden

gaar, — som distinctissima, faldkommen klar

og bestemt, saa at f. E. bans Forudsigelser

om Fremtiden ikke i nogen Henseende ere

usikre.

Hovedvanskeligheden ved denne Lrere ligger

for den menneskelige Tanke i, at Guds For-
udviden skal omfatte alt, ogsaa de frie Vie-

seners fremtidige Beslutninger og Handlinger.

Netop det frie synes som saadant ikke at kunne
vrere Genstand for en andens Forudviden.

Kun om de ufrie Aarsager kunne vi forud

vide, hvorledes de ifelge deres Natur maa
virke. Men overfor de frie Vsseners frem-

tidige Handlinger ere vi henviste til at slutte

ud af de handlende Personers Karakter, de
foreliggende Omstsndigheder og de for Haanden
vterende Motiver. Alle saadanne Slutninger og

Beregninger ere ude af Stand til at give en
absolut sikker Forudviden; thi den frie Vilje

kan handle imod alle fornuftige Motiver og uden
Konsekvens med sig selv. Denne Begrensning
vilde ogsaa gielde Guds Forudviden, hvis hans
Videns Afhsngighed af Tiden var analog med
vor. Men denne Analog! gaelder ikke, hvis de
gamle Dogmatikere have Ret i at betegne Guds
Viden som intuitiva og simultanea. De gik ud
fra, at Tiden er gennemsigtig for den evige

Gud, der ikke, som vi, er bunden i Tiden.

For hans 0je er der intet Forhamg, som daekker

Fremtiden ; han skuer paa en Gang klart alt,

hvad der er eller bliver virkeligt, lige saa godt

det fremtidige som det nsrvterende, men selv-

felgelig saaledes. at Tidernes indbyrdes For-

skelle ikke sammenblandes, men at Leddene
staa i deres indbyrdes historiske Rtekkefolge,

idet de udbrede sig for den alvidendes 0je.

Den guddommelige Forudviden kan da ikke

sammenlignes med den menneskelige Forud-
viden, men med vor Skuen af det nservserende,

som vi se foregaa for vore 0jne. Lige saa

lidt som en Handling bliver ufri derved, at

et andet Menneske er usynlig Tilskuer ved
den, lige saa lidt bliver den det ved den gud-
dommelige Forudviden; Friheden kan handle,

hvorledes den vil, ud af sin egen Selvbestem-

melsesevne; men hvorledes den end handler,

er dens frie Beslutning og Handling evig be-

kendt for Gud ; thi alt kaster ligesom sit Gen-

skin ind i den eviges Bevidsthed. Skriftens

Tale er i god Overensstemmelse hermed: Pe-

ters Fornaegtelse og Judas's Forrtederi vare

frie Handlinger, og dog vidste Frelseren dem
forud. Ogsaa indenfor Menneskelivets alminde-

lige Erfaringer kan der henvises til uforklar-

lige Fremsyn og Anelser, som ikke hero paa

Beregninger eller Slutninger, men paa en Skuen.

for hvilken Fremtidens Skranker synes gen-

nembrudte; kan sligt aabenbare sig i Skab-

ningen, synes det at maatte vise ben til noget

langt hojere hos Skaberen selv. — Efter denne

Betragtning skuer Gud fra Evighed det hele

Verdenstab, saaledes som det er en Kombina-

tion baade af hans egne frie Beslutninger og

af Menneskenes frie Handlinger og af Veksel-

forholdet mellem begge. Den vil vanskelig

kunne gendrives; thi den staar i god Over-

ensstemmelse baade med Skriftens Tale, der

paa en Gang fastholder Menneskets frie Selv-

bestemmelse og de guddommelige Forudsigel-

sers Sikkerhed, og med, at den eviges Viden

ikke som vor kan vtere bunden i Tiden. Efter

denne Betragtning er der ingen Strid mellem

Guds Forudviden og Menneskenes Fribed.

Mange mene imidlertid, at, da vi umuligt

kunne gennemskue dette Begreb af den gud-

dommelige Forudviden, have vi heller ingen

Ret til at opstille det, men maa holde os til

det eneste Begreb af Forudviden, vi kende,

altsaa opfatte den guddommelige i Analogi

med den menneskelige. Saa kunne Menneskets

Frihed og Guds altomfattende Forudviden ikke

forenes. Tanken nodes da, hvis den vil gransk<

over Sporgsmaalet, ind paa en af to Veje

En ten kan man fastholde Guds absolute For]

udviden og ntegte Menneskets Frihed, — eo

Betragtning, der i sine Konsekvenser stridei

mod Krdms Aand og Vaesen; eller man kaa

fastholde den menneskelige Frihed, men op

give den guddommelige Forudviden i den gamli

dogmatiske Forstaaelse. Guds Forudviden a

Menneskenes Beslutninger og Handlinger blive:

da ensartet med scientia media, vel ikke, sod

denne, en Viden om de blotte MulighedcJ

men dog en rent hypotetisk Viden. Dennl

Vej er betraadt af mange, indbyrdes hojst fo^

skellige, Aandsretninger, saaledes i seldre Til

af Socinianerne, i nyere Tid af Teologer sod

Richard Rothe og Martensen (Dogmatik § UG'

Guds Forudviden indsknenker sig til Verdens

udviklingens store Omrids, d. e. ban kende;

fra Evighed sin Verdensplans Maa], det sidst

Resultat og de dermed givne Knudepunkter
thi alt dette er bestemt af ham. Derimoj

udfyldes disse Omrids i det enkelte af den t

Friheden betingede Udvikling, om hvilken ha
ikke er forudvidende, men kun saravidende a

medvidende, naar det sker. Denne Betragtniii

stedervel ikke an mod Krdms Grundvtesen. roe

lider ikke desto mindre af uovervindelige Vai

skeligheder. For det farste kan Adskillelse

mellem Knudepunkterne, som Gud har fastsa

og Udfyldningen i det enkelte, som herer in

under den menneskelige Frihed, ikke genncnj

feres. Syndefaldet er et Vaerk af den menncski
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lige Frihed, saasandt som vi ikke kunne gore Gud
til Syndens Ophav ; det ska) altsaa ikke kunne
vaere Genstand for Gnds evige Forudviden
uden som en Mulighed; men da det er det
bestemmende Knudepunkt for Menneskeslsegt-
ens Udvikling og Aabenbaringshistoriens Skik-
kelse lige ind i Fuldendelsen, bliver der egent-

lig heller ikke andet end en blot hypotetisk
Forudviden mulig om noget som heist, selv

om Knudepunkterne, f. E. Kristi Forsonings-
ded, Menneskers evige Fortabelse osv. Lige-

som Opfattelsen altsaa er uholdbar i sig selv,

er den endvidere i Strid med Skriften, der
baade tillsegger Gud Evnen til at forudsige

alt det fremtidige uden lndskrsenkning og
tillsegger ham en evig Forudviden om Kristi

Ded (1 Pet. 1, 20) og om de enkeltes Salighed
(Rom. 8, 29); heri cr indeholdt en ubetinget
Viden ogsaa om Syndefaldet, uden hvilket der
hverken vilde vaere Tale om Forsoning eller

om Frelse fra Fortabelse.

Naar det saaledes maa siges, at de omhand-
Iede Losningsforsog staa tilbage for den Vej,

som de gamle Dogmatikere have anvist, skal

dog ikke dermed vaere sagt, at denne sidste

er udtemmende. Den har det store Fortrin

at fastholde begge de Sider, som Skriften

haevder; men det ligger vistnok i Sagens Natur,
at vi aldrig ville kunne naa at gennemskue
dette Forhold tilfulde, eftersom vi ikke kunne
stille os paa det teocentriske Stade og se, hvor-
ledes alt tager sig ud for Guds 0je.

En anden Vanskelighed ved Alvidenheds-
laeren ligger i Begrebet scientia media. Vi fores

her unsegtelig ind paa et Omraade, hvor den
guddommelige Viden bliver analog med den
menneskelige Forudviden; thi Genstanden for

scientia media kan ikke blive Genstand for

en Skuen, eftersom her ikke er nogen Virke-

lighed, som kan kaste sit Genskin ind i den
eviges Bevidsthed. Hvad Menneskene vilde

have tsenkt eller gjort under Forhold, som
ikke komme til at indtrsede, kan kun kendes
ved Slutninger ud af deres Karakter, Forhold og
Motiver. Men ogsaa et saadant Kendskab maa
tillsegges Gud. Det er virkelig udtalt i Skriften

paa Steder som de anferte, og det er en nod-
vendig Forudsaetning for Guds Forsynsstyrelse;

thi naar han virkeliggar sin Vilje dels gennem
tilskyndende, dels gennem forebyggende og til-

bageholdende Indvirkninger paa den menneske-
lige Frilied, da forudsaetter en saadan Indvirk-

ning en scientia media, der siger ham, hvad
hvert Menneske vilde have gjort uden denne
Indvirkning fra hans Side.

Almagten er Guds Viljes uindskrsenkede
Evne til at virkeliggore sig i Verden. Han kan
alt, hvad han vil (1 Mos. 18, 14; Ps. 115, 3;

Mt. 19, 26; Lk. 1, 37; Rom. 4, 21). Hans Magt
har ingen anden Graense end hans egen Vilje.

Men har hans Vilje sat en Gnense, viser Al-

magten sig aldrig i at overskride denne
(2 Tim. 2, 13). Deri ligger, at de skabte Per-

sonligheders Frihed kan forenes med Guds
Almagt; thi Friheden er givet dem ifolge

hans Skabervilje. Derfor staar det 1 Frihedens
Magt at bestemme sig i Overensstemmel'se med
eller i Modsaetning til Guds Vilje, ja at kunne
gennemfore sin Modstand indtil sin evige For-
tabelse.

Vende vi os endelig til Guds etiske Egen-
skaber, da ligger det i Begrebet af den fuld-

komment gode, at han er den sig selv med-
delende Kserlighed ; thi Personligheden har sin

dybeste Tilfredsstillelse i at delagtiggere andre
Vaesener i sin Rigdom. Men Kserligheden vilde

mangle det etiske Prseg, hvis den ikke var for-

bunden med den guddommelige Selvhsevdelse,

der vaager over, at Guddomsvsesenet ikke hen-
giver sig til dem, der kraenke og tilsidesaette

det. Saaledes vil det, at Gud er den absolut

gode, sige, at han er Enheden af Kserlighed

og Hellighed; disse to blive Hovedegenskaberne
i Gud, de centrale Momenter i hans Vaesen.

Allc de andre Egenskaber ere Praedikater ved
hans hellige Kserlighed.

Kaerligheden er den givende og selv-
meddelende Egenskab i Gud. Den er Kilden

og den beviegende Kraft i Guds Aabenbaring
fra forst til sidst; thi hele Aabenbaringens
Hensigt er, at Gud vil meddele sig selv, sit

Guddomsliv og dets Indhold til Vaesener uden-
for ham. Ifolge Kserligheden skaber han
Verden; ifolge den forleser han den faldne

Menneskeslsegt (Joh. 3, 16). Derfor kan ingen

stille sig i det modtagende Forhold til hans
Aabenbaring uden at erfare ham som Kserlig-

hed (1 Joh. 4, 8. 16). . I egentlig Betydning,

som Selvmeddelelse, kan Guds Kserlighed kun
vise sig overfor personlige Vaesener. Overfor

den hele Skabning, baade den personlige og
den upersonlige, beviser han sin God lied

(XQWrortis, Ps. 145, 9) d. e. han har dens Vel

for 0je, meddeler den sine gode Gaver; men
som Kserligheden, der meddeler sig selv,

beviser han sig overfor Menneskene indenfor

Frelsens Raadslutning: »Herren er barmhjertig

og naadig, langmodig og af megen Miskundhed<
(2 Mos. 34, 6 og mange andre Steder). Som
Naade, som ufortjent, viser hans Kaerlighed

sig overfor de uvaerdige, — som Barmhjertig-
hed og Miskundhed, som Medlidenheds-
folelse overfor det syndige Menneskes Ned og
Elendighed, — som Langmodighed, d. e. som
Udssettelse af Straffens Fuldbyrdelse, overfor

de ubodfserdige. Alle disse Udtryk betegne

Kserligheden i dens enkelte Ytringer overfor

den syndige Menneskeslsegt. Men Kserligheden

i dens indre Fylde udfolder sig for Guds Born
i Samlivet med den himmelske Fader (Joh. 14,

23; Rom. 5, 5; Ef. 3, 18—19). Men ingen

Skabning formaar at rumme hele Guds Vaesen

;

thi en fuldkommen og ubegraenset Selvmed-
delelse kan kun finde Sted mellem jsevn-

byrdige. Er Kserlighed Guds inderste Vaesen, da
kan den ikke have nok i Verden som sin Gen-

stand, men vi feres til Anelsen om en per-

sonlig Adskillelse i Gud selv, et evigt Kserlig-

hedsliv mellem Fader, Sen og Hellig-Aand.

Helligheden er den fo rdrend e Egenskab
i Gud; den er hans Selvbevarelse og Selv-

hsevdelse, hans Bekrseftelse og Fastholdelse af

sit eget Vsesen som uopgiveligt og ukrsenkeligt.

Han kan ikke fornsegte sig selv. >Gud er Lys,

og der er intet Merke i ham< (1 Joh. 1, 5).

Negativt udtrykkes dette ved, at han er ube-

smittet (tiyyog 1 Joh. 3, 3), og at han ikke

kan fristes af det onde (Jak. 1, 13); positivt

ved, at han er den hellige (1 Pet. 1, 15), og
enkelte Steder ved, at han er den fromme
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Gud (Smof Joh. Aab. 15, 4; 16, 5) d. e. den,

der har iErefiygt for sit eget Vaesen. Derfor

maa hans Aabenbaring indeholde en bellig

Lovgivning d. e. en Kundgorelse af, at ban
kraever Hellighed af Menneskene (3 Mos. 19, 2

;

1 Pet 1, 16; Hebr. 12, 14). Men i denne
bans Viljes Kundgorelse fremtrader hans Hellig-

hed altid i Forening med hans Kaerlighed.

Under den forberedende Aabenbaring lempes
Fordringen efter Menneskets Svaghed og ledsages

altid af Forjaettelse ; thi Hellighedskravets Kund-
gorelse i den fulde Skarphed havde for Kristi

Komme kunkunnet virke fordommende, medens
Frelsen er Guds Aabenbarings Hensigt. Saalaenge

Guds Aabenbaring overvejende stod paa Op-
tugtelsens og Lovens Standpunkt, maatte dog
Helligheden trade i Forgrunden, medens hans
udvaelgcnde Kaerlighed overfor sit Folk mere
kun stod som den bserende Baggrund. Derfor

har Helligheden i G. T. en meget omfattende
Betydning. Den indbefatter alt, hvorved Gud
adskiller sig fra Verden, alt hvad der karak-

teriserer bam som Gud, altsaa baade hans
fysiske og etiske Fuldkommenhed, saa at egent-

lig alle hans Egenskaber, saerlig hans Almagt
og Retfaerdighed, ere Bestemmelser derved

(2 Mos. 15, 11; Jes. 6, 3; 40, 25). Ferst i N.

T. er Kaerligheden bleven Hovedbestemmelsen
i Gud ; thi ferst i Sennen, der fuldtud har op-

fyldt Hellighedens Krav, har Gud klart aaben-

baret sig som Kaerlighed, idet han skaenker

Frelsen af Naade og indbyder Menneskene til

Kaerlighedens Samfund med sig. Deraf folger

en Begraensning af Hellighcdsbegrebets Om-
fang; fra nu af bliver det kun et Moment i

Guds Vaesen og kan ikke rumme det hele.

Dog ligger deri ingenlunde, at Helligheden
skulde rcduccres til en Ytringsmaade af Kaer-

ligheden: at den kun skulde vaere den Egen-
skab, ifolge bvilken Guds Kaerlighed renscr

alt, hvad den gar til sin Genstand (Schleier-

macher; i samme Retning Ritschl). Vistnok
here de sammen som Guds Selvmeddelelse og
Selvhaevdelse. Men paa den anden Side er det

ikke umuligt, at de kunne skilles i Guds Aa-
benbaring; dog sker dette kun ved Skabningens
Skyld, naar den ikke vil modtage Guds Kaer-

lighed, saa at den uopfyldte Hellighedsfordring

bliver alene tilbage med Guds Vrede over
Synderen; thi Kaerligheden forudsaetter efter

sit Vaesen fri Modtagelse, medens intet person-

ligt Vaesen kan undvige Hellighedens Fordring.

Ifolge denne Fordrings Ueftergivelighed er

Kristi Forsoningsded nadvendig til Menneskenes
Frelse, og de, der forhaerde sig mod Frelses-

tilbudet, maa hjemfalde til evig Fortabelse.

Retfaerdighcden er den gengaeldende
eller dommende Egenskab i Gud. Ifolge den
forbolder Gud sig til enhver i Overensstem-
melse med sin en Gang kundgjorte Vilje ; han
overholder den saedelige Verdensorden og den
Frelsesorden, han har aabenbaret. De gamle
lutherske Dogmatikere sagde, at Guds Retfaer-

dighed dels er lovgivende (legislatoria, disposi-

tiva, antecedent), dels gengaeldende eller dam-
mende (distributiaa, judicialis, consequent),

hvilken sidste atter viser sig som belonnende
(remuneratoria) og straffende (punitioa). Vi
have imidlertid set, at Guds Lovgivning maa
here ind under Helligheden som den fordrende

Egenskab i ham. Alle Retfaerdighedens Virke-

maader falde ind under Begrebet Gengaeldelse.

Retfaerdigheden kan ikke betegnes som Gen-
nemforelse af Hellighedens Fordring alene;
thi vi have set, at Helligheden og Kaerligheden

samvirke i Fastsaettelsen af den saedelige Ver-
densorden, som Retfaerdigheden overholder

;

Retfaerdigheden er Gennemforelsen af den
hellige Kaerligheds kundgjorte Vilje. Han
retter sit Forhold til Menneskene efter den
Stilling, de indtage til hans Viljes Opfyldelse.

Overfor alle, baade gode og onde, er han den
sanddru og trovaerdige (Rom. 3, 4; Joh.
Aab. 3, 14; Hebr. 6, 18): han staar ved sit

Ord, baade sine Forjaettelser og Truster, hvor-
for der henvises til denne Egenskab baade
som Trost og som Advarsel. Hertil slutter

sig hans etiske Uforanderlighed. Han
angrer ikke sine Ord eller Gerninger (4 Mos.
23, 19; 1 Sam. 15, 29; Rom. 11, 29). De til-

syneladende modsatte Ytringer i G. T., at Gud
angrer at have gjort dette eller hint (1 Mos.
6, 6; 1 Sam. 15, 35), ere kun et antropomor-
flstisk Udtryk for et Moment, som nodvendig
maa hare med i det ret forstaaede Uforander-
lighedsbegreb ; thi baade hans Forjaettelser og
Truster ere givne paa Betingelser og forandre
sig altsaa, hvis disse Betingelser ikke lcengere

ere til Stede (Jer. 18, 7—10; Ps. 18, 26—27).
Uden denne tilsyneladende Foranderlighed
kunde hans Uforanderlighed ikke vaere af
etisk Art; han vilde af lutter Uforanderlighed
blive foranderlig a: utro mod sit ukraenkelige
Vsesen. — Overfor dem, der holde hans Pagt,
beviser han sin Troskab eller Trofasthed,
idet han belonner dem efter sine Forjaettelser.

Dette er i G. T. den fremherskende Betydning
af Guds Retfau-dighed ; den sideordnes med
hans Naade og Barmhjertighed (Ps. 36, 11 ;

103, 17; 143, 1; Hos. 2, 19 f.) Ogsaa i N. T.

er Henblikket til Guds Retfaerdighed de frommes
Trost (1 Joh. 1, 9; 2 Tim. 4, 8; Hebr. 6, 10).

Dette udelukker ingenlunde, at Guds Forhold
til sine Born er uforskyldt Naade (Lk. 17, 10:
1 Kor. 4, 7); thi selv Naaden maa saette en
Betingelse, nemlig den troende Modtagelse
og den alvorlige Tilegnelse af Guds Gave; hvor
denne Betingelse opfyldes, maa der blive Tale
om Len, ikke efter Ret eller Fortjeneste, men
efter Naade (Rom. 4, 4); denne Naadelon hen-
fores under Retfaerdigheden, fordi den er Ud-
tryk for, at han holder sine Forjaettelser.

Ogsaa Guds Nidkaerhed er en Form for hans
Retfaerdigheds Aabenbarelse overfor hans Folk.

Pagten fremstilles under Billedet af et .£gte-
skab og Guds Nidkaerhed under Billedet af

Mandens Skinsyge. Den viser sig paa den ene
Side i, at Gud vaager over, at hans Folk ikke
bliver ham utro (2 Kor. 11,2), og at han, hvis
det sker, hjemsoger det med straffende Iver
(2 Mos. 20, 5—6; 5 Mos. 4, 24; Hebr. 10, 27).

Paa den anden Side viser den sig i, at han
ikke taaler, at nogen kranker hans Folk, men
at enhver saadan falder ind under hans straf-

fende Retfaerdighed (Jes. 26,11; Joel 2, 18). —
Endelig er der en Raskke Betegnelser, som ud-
trykke Guds Retfaerdigheds Forhold til hans
Riges utro Borgere eller til dem, der staa

udenfor det. Guds Vrede er hans intensive

Mishag med det onde, tsenkt som Affekt mod
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Synden og Synderen. Det intensive (Sinds-

bevsegelse og Inderlighed), som ligger i Ordet
Vrede, maa ikke udslettes, skont ethvert Mo-
ment af lidenskabeilg Ophidselse, som forbinder
sig dermed bos syndige Mennesker, maa tsenkes

borte; men lige saa vist som der er Inderlig-

hed i Guds Kserligheds Selvmeddelelse til sine

Bern, maa der vsere det i hans Afvisning af
det onde. Gnds Vrede udtrykker ikke blot

hans Forhold til de ugudelige paa Dommens
Dag (Rom. 2, 8), men felger Synden allerede

her i Timeligheden (Joh. 3, 36; Ef. 2, 3) og
ytrer sig i straffende Hjemsegelser (Rom. 1, 18).

Vsesentlig identisk med Guds Vrede er hans
Had mod Synden (Ps. 5, 6), knn at Hadet ud-
trykker den stadige Steaming i Modstetning til

den blot ojeblikkelige. Guds Vrede og Had
fuldbyrder sig i hans straffende Retfeerdig-

hed; hans Straffe have, saa lsenge der er Mu-
lighed for Synderens Omvendelse, ikke blot

den vindikative Hensigt: at gore Retfserdig-

hedens Krav gseldende mod Synderen, men
ogsaa den psedagogiske : at optngte og forbedre

(1 Kor. 11, 32; Hebr. 12, 4—11); men naar
denne sidste Hensigt afvises, bliver den ferste

alene tilbage, og i denne Skikkelse maa Straf-

fen derfor aabenbare sig i den evige Fordam-
melse afde genstridige (xokams cttiuvto; Mt. 25, 46).

Visdommen er den teleologiske Egen-
skab i Gud, den, ifolge hvilken han leder

alt henimod sin hellige Kserligheds Formaal
ved de absolut gode og tjen lige Midler. Hans
Visdom prseger alle hans Gerninger, baade de
storste og de mindste (Ps. 104, 24); den aaben-
barer sig i Skabningens Indretning (Ordspr.

3, 19) og i hans Virken baade i Naturen og
Menneskelivet (yob 36 f.). I sin hele Fylde
fremtraeder den i hans Frelsesraadslutning

(1 Kor. 2, 7—9; Rom. 11, 33); derfor er Jesus
Kristus hans Visdoms Aabenbarelse i person-
lig Skikkelse (1 Kor. 1,24. 30; Kol. 2, 3). Men
intet menneskeligt 0je formaar at gennemskue
hans >mangfoldige< Visdoms usporlige Veje
(Ef. 3, 10; Rom. 11, 33); den >eneste vise<

Gud (Rom. 16, 27) er tillige den skjulte (Jes.

45, 15); derfor forholder hans Menighed paa
Jorden sig til hans Visdom i Tro og Tilbedelse

(Rom. 11, 33—36); men i Fuldendelsen skal

den staa aabenbaret og retfwrdiggjort for den
hele Skabning (Joh. Aab. 15, 3—4). Indenfor
G. T. i den saakaldte Kokma-Literatur fore-

kommer Guds Visdom i en sserlig Brug, ikke

om selve den guddommelige Egenskab, men
om dens objektive Indhold, de guddommelige
Visdomstanker, der staa som en evig Realitet

for ham (Ijob 28, 20 f.; Ordspr. 8, isser V.
22—31; jvfr. Visd. 7 og Sir. 24). Ved denne
Personifikation af de guddommelige Visdoms-
tanker overfor Gud selv er naturligvis ikke
givet en Personforskel i Guds eget Vsesen ; men
den er en af de Forberedelser, hvorigennem
Vejen banes for Tanken om en personlig Selv-

adskillelse i Gud, altsaa for den johanneiske
Logoslaere. (J. F. Bruch, Die Lehre von den
gOttl. Eigenschaften, 1842, overs, i Tidsskr. f.

udenl. theol. Litt. XI, 229 f.) P. M.
Eggehart, se Esico.

Egidio fra Viterbo, Kardinal, var fodt i

Viterbo og traadte tidlig ind i Augustiner-Ere-
miternes Orden. 1507 blev han sin Ordens

General, og det var ham, der 1510 udnaevnte
Joh. von Staupitz til Augustinernes Provinsial

og Vikar i Sachsen. 2. Maj 1512 holdt han i

Pave Julius H's Nservaerelse, ved Aabningen
af det 5. Lateran-Koncilium, en frimodig Tale
(Hefele-Hergenrdtber, Conciliengesch. VIII, 501),

der vakte aim. Beundring. 1517 rakte Leo X
ham Kardinalhatten; i den felgende Tid flk

han Bispedemmerne Castro, Lanciano, Zara,

Sntri-Nepi og Viterbo, og tilsidst blev han Pa-
triark af Konstantinopel. 27. Febr. 1519 ned-
lagde han Generalatet for Augustinerne, som
han i et ydmygt Brev (H. Laemmer, Zur Kgesch.

des 16. und 17. Jahrh.s, Freib. 1863, 66) over-

drog til Gabriel fra Venezia; men 1523 blev
han sin Ordens Protektor. Under Leo X gjorde
han Pavedommet store Tjenester ved at fore

dets Sag som Legat og Nuntius, navnlig i

Spanien 1519. Da Hadrian VI var bleven
Pave, overrakte E. denne et Program til en
omfattende Reform af den rom. Kurie og dens
Virksomhed (C. v. HOfler, Papst Hadrian VI,

Wien 1880, 210 f.), der robede et Mart Blik

og stor Frimodighed, og mange gleedede sig i

Haabet om engang at se ham paa St. Peters

Stol. Men dette Haab blev ikke opfyldt; E.

dede som Kardinalprest 12. Nov. 1532. Han
skrev mange Skrifter, som ban dog af Be-

skedenhed lod ligge utrykte. Det maerkeligste

af dlsse er en Slags Historiens Filosofi, der
vidner om hans store bibelske og patristiske

Lserddom og om hans Belsesthed i Klassikerne.

Af dette Skrift se vi, at E. havde en Folelse af,

at der forestod Rom tunge Oplevelser. Til

E.s Skrift fajede den fra Trienter-Konciliets Hi-

storic bekendte Kard. Seripando nogle korte

Tillseg om Tiden fra Leo X til Pius IV. I

italienske Biblioteker, navnlig i Angelica ved
S. Agostino i Rom, Andes en Maengde af hans
Breve i Haandskrift; nogle af disse ere trykte

i Martene-Durand, Vet. Script. CollecUo III

(Paris 1724). Ft. N.

Egidius, sv. Biskop. Hvad der med Sikker-

hed vides om ham, indeholdes i Pave Lu-
cius Ill's Brev (30. Dec. 1182) til den sv.

Konge Knut, Erik d. hl.s Son (Dipt. Sv. I,

117 f.). Efter Kongens ivrige Bonner sender

Paven ham E. til at vsere Biskop 1 Vesteras

i afdede Uians Sted. Han kalder E. sin

>elskede Son, en from, klog og hsedervserdig

Mand<, der ved sine Fortjenester er Paven
• sserdeles kser<. Hans Maa] skal vsere >at

udrydde Hedenskab, oprykke med Rode, hvad
der er skadeligt, plante Krdm. og lignende,

som tjener til Velfserd<. Kong Knut formanes
til at tage vel imod ham og tilholde sine

Undersaatter, sserlig dem i Vesteras Stift, at

vise ham skyldig Lydighed. Efter Ragnvalds,

af Peder Svart bearbejdede, Rimkronike om
Vesteras-Bisperne (udg. af Stiernman 1744) skal

E. have vaeret fra England og vsere bleven. en
god Biskop samt have ladet bygge en smuk
Kirke >0sten i Vesteras Stad< ; efter noget

over 30 Aars Episkopat skal han vsere dod
1213 om Foraaret og have fundet sin Grav
ved Altret i nsevnte Kirke, der siden flk Navn
St. Egidii Kirke. Som hans Efterfolger nsevner

Rimkroniken Robert; hermed stemmer, at et

Dokument af 1219 (Dipt. So. I 205) nsevner

en Robert som Bisp i Vesteras. O. A.
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Egidy. Christoph Morltz, f. 1847 1 Mainz,
blev efter at have gennemgaaet Militserskolen

i Potsdam Sekondlojtnant og deltog som saa-

dan i Krigen 1866. 1868 traadte han Ind i den
sachsiske Her og deltog som sachsisk Officer i

Krigen 1870; 1889 blev han udnsevnt til

Oberstlajtnant med Bolig i Grossenhain, men
i Efteraaret 1891 blev han paa Grund af

sin Forfattervirksomhed nadt til at tage sin

Afsked. 1890 havde han uemlig udsendt et

Skrift, >Ernste Gedanken<, hvori han med Be-

gejstring tog Ordet for en Krdm., der, renset

for alle Dogmer, atter blev det, som den op-

rindelige Krdm. formcntlig udelukkende var, en
Kaerlighedens Religion. Bogen vakte betydelig

Opsigt og fremkaldte en Rtekke Modskrifter.

>Ernste Gedanken< tilligemed en Rsekke mindre
Skrifter fra E.s Haand, der hurtig fulgte paa
hverandre i Aarene 1890 og 1891, samledes i

Bogen »Das einige Christenthumt (1891). I

1892 udsendte E. et Opraab til Offentlig-

heden, hvis Hovedtanker kunne sammenfattes
i de faa Ord: > Religion uden Dogmer, Krdm.
uden LaerebekendelserW Ved sin vsekkende
Personlighed samlede han en Del Tilhaengere

om sig og blev saaledes Stifter af en fri-

religies Bevaegelse, der dog ikke vandt synder-
lig Udbredelse. I Modsaetning til de moderne
religionslese >etiske Bevsegelser* (se d. Art.)

hsevder ban Religionens store Betydning for

Moralen, men samtldig, at Lierebekendelser
hxmme Udviklingen af en levende Religiasitet

og derfor er i Strid med Krdm.s Vaesen. Lige-

som mange far ham ger han en skarp Ad-
skillelse mellem K.s Krdm. og Jesu Krdm.
Maanedsskriftet >Ernstes Wollen< efterfulgte

i April 1899 Tidsskriftet >Die VersOhnung<
som denne Bevasgelses Organ. E. dede 29. Dec.
1898. F. T.

Egilsson, Jdn, islandsk Prsest og Annal-
forfatter. Den isl. Historieskrivning blev ikke
kaldt til Live med Ref. Dennes Forkaempere
gav sig neesten udelukkende af med at oversaette

Skrifter fra Tysk og Dansk, der kunde faestne

den nye Kirkeskik, og farst ved Beg. af 17. Aarh.
fremstod nogle Annalforfattere af Betydning,
og blandt disse er Praesten J. E. den farste og
og med Hensyn til den isl. Khist. den vigtigste.

Han blev f. 1548; 1571 blev han praesteviet

til Hreppholar i Naerheden af Skalholt. Med
Sikkerhed kan man ikke sige, hvornaar han
fratraadte det Embede ; sin Praestegerning maatte
han uemlig opgive, foranlediget ved en Legems-
beskadigelse. Farst 1608 oratales en anden
Prsest til Hreppholar. Sine sidste Aar levede
han for det meste paa Skalholt, hvor Bispen
Oddnr Einarsson (se d. Art.) sysselsatte den
vanfere og yderst fattige Mand med Afskriver-

arbejde. Hans Bispeannaler (>Biskupa-annaler<),
udg. i >Safn til sagu Islands* I, ere skrevne i

Aaret 1605. Denne kronolog. Historie om-
bandler alle de skalholtske Bisper ned til

Aaret 1588, da Oddur Einarsson blev valgt til

Biskop. For de 5 sidste Biskoppers Vedkom-
mende, en Periode paa o. 100 Aar, er Frem-
stillingen meget udferlig og i det hele taget
vistnok ganske paalidelig. Herved bliver hans
Skrift den allervigtigste Kilde for den isl. Re-
formationshistorie. E. havde, som faa, alle Be-
tingelser for at vasre godt underrettet. Bedste-

faderen, som var hans naermeste Formand i

Kaldet og dade i hoj Alderdom, havde paa

naert Hold vaeret Ojenvidne til de stormfulde

Begivenheder; han var nemlig praesteviet 1522,

det samme Aar J6n Arason (S. 131) opnaaede
Bispevalget. E. omtales for sidste Gang 1634,

men hans Dedsaar er ubekendt. Th. B.

Eginhard, se Einhard.
Egino var den farste og sidste Biskop i

Dalby (S. 586). O. 1060 overdrog Sven Estrid-

sen ham Bispestolen der, og senere, da Biskop

Henrik af Lund var dad, blev han fbrflyttet

til Lund, hvorpaa Dalby blev forenet med
dette til ei Bispedemme. E. skal have vaeret

en nidkasr og dygtig Mand, der i Bremen havde

faaet en god boglig Uddannelse. Han dade i

Lund 19. Okt 1072 kort efter HJemkomstea
fra et Beseg i Rom.

Egla, 1) en af Davids Hustruer, Moder til

Jitream (2 Sam. 3, 5); 2) By i Moab (Jes. 15, 5;

Jer. 48, 34); andre gengive E. ved >treaarig

Kalv< og taenke derved paa Landet Moab.
Eglaim (>to Damme«X Sted i Moab, naevnes

kun Jes. 15, 8. Om Beliggenheden haves kun
Gisninger.

Egli. 1) Emll E., schweizersk Kirkehistoriker,

f. i Flaach i Kanton Zurich 9. Jan. 1848, blev

1880 Privatdocent og siden Prof, ved Univer-

sitetet i Zurich. Han har givet en Raekke

vaerdifulde Bidrag til Schweiz's Reformations-

historie, navnlig til Gendebernes Historie. Fr. S.

— 2) Johann Heinrich E., schweizersk Psalme-

komponist (1742—1810), levede i Zurich, satte

Musik til gejstlige Sange af Klopstock, Gellert,

Lavater o. a. samt til folkelige Sange. Hans
Melodier vandt en betydelig Udbredelse i hans
Fsdreland. A. H.

Eglon, 1) Konge over Moab, dnebt af Ehud,
(Dom. 3, 12 f.); 2) kanaanitisk Kongestad, erob-

ret af Josva (Jos. 10, 3. 23. 34 f.) og tildelt

Juda (Jos. 15, 39). Ruiner Andes endnn ved

Jerusalem-Gaza-Vejen.
Egoisme er det enkelte Individs absolute

Interesse for sig selv med TUsidesaettelse af

ethvert Hensyn til andre. Den behever ikke

at vise sig i en udvortes Oplesning af Sam-
fundet med Naesten ; Egoisten kan, lige saa lidt

som nogen anden, finde sig i at va?re isolerct;

men det saeregne for ham er, at han bruger

alle andre som blotte Midler for at fremrae
sit eget tilfaeldige Formaal. Gennem den na-

turlige Selvopholdelsesdrift er E. lagt nser for

alle Mennesker; det er da ogsaa heri, at al

Synd bar sit Udgangspnnkt og sit egentlige

Vaesen. Saaledes fremstiUes det ogsaa i N. T.

Principet i Synden er at sage sit eget, at saette

sit eget Jeg og dets Tilfredsstillelse som det

hejeste Maal for Livet i Stedet for at under-
ordne sig under Guds Vilje som den hajeste

Lov. At bryde med E. er saaledes den af-

garende kr. Fordring, der alene i Jesu Liv er
gennemfert fuldkomment (1 Pet 4, 1; 2 Kor.
5, 15; Rom. 14, 7f.).

Til Trods for den sunde Falelses Protest
have imidlertid Filosofer til forskeUig Tid
segt at haevde E.s Ret ad teoretlsk Vej. I saa
Henseende ere farst Soflsterne at naevne; for

dem var det enkelte Individs vilkaarlige For-
godtbefindende den hejeste Maalestok, baade i

teorctisk og praktisk Henseende. Hvor for-
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kastelig dette Standpunkt er, ses bedst deraf,

at Sokrates, idet ban beksemper det, bliver

Opbavsmand til Etiken; hermed bctegnes
nemlig, at det egoistiske Princip som saadant
er uetisk. Efter Sokrates overtager Platon
Polemiken mod E. ; det er fornemmelig i

Dialogen >Gorgias«, at den feres. Men til nogen
virkelig Overvindelse af den egoistiske Tanke-
gang naas der paa ingen Maade. Den treeder

ganske utilsleret frem i Epikureismen. Al
Ssedeliglied betragtes her alene som en for-

finet E., som den enkeltes velforstaaede Inter-

esse. Ja selv i Stoicismen, som ganske isolerer

det enkelte Menneske og gar ham ligegyldig

for alt, hvad der ligger udenfor ham, kan en
beslsegtet Tankegang spores. Overhovedet kan
der paavises en vis Sammenhieng mellem E.

og den hele antike Stedelighed. Thi idet denne
fornemmelig ltegger Vsegten paa den enkelte

Persons indre harmoniske Uddannelse (gennem
Dyden) og derfra udleder som en nedvendig
Konsekvens en tilsvarende Lyst, faar den hele
Betragtning af Menneskelivet et afgjort indi-

vidualistisk Grundprseg. Det er i Virkelig-

heden forst under Paavirkning af det kr. Ideal,

at den ssedelige Bevidsthed helt kommer til

at frigore sig for E.s Begnensning; nn bliver

nemlig Opgaven for den enkelte bestemt som
den at hengive sig til en uinteresseret Kcerlig-

hed til andre, saa at man befordrer Nwstens
Vel uden at ttenke paa sit eget. Og selv om
ogsaa indenfor Kristenheden den antike Tanke-
gang delvis fornyes, saa er det dog bestandig
saaledes, at Hensynet til Nsesten og Samfundet
betones paa en ganske anden Maade end i Old-
tiden. Det viser sig fornemmelig i 17. og 18.

Aarh., da epikureiske Tanker indenfor Moralen
gores gxldende saavel i England som i Frank-
rig gennem Ttenkere som Hobbes og Helvetius.

Det Hovedsporgsmaal, som da stilles, er, om
den Handlen for Samfundet, som forudstettes

hos alle moralske Mennesker, 1 sidste Forstand
skal betragtes som et Produkt af Egenkterlig-

hed eller uinteresseret Velviye. Det ferste er

det, som hsevdes af de naevnte Tsenkere. Et
fornuftigt Hensyn til sit eget Vel skal tvinge

den enkelte til at tage et omfattende Hensyn
til andres Tarv. Men ogsaa dette Standpunkt,
som endnu nermest fastholdes af Bentham,
er man i nyeste Tid almindeligt kommen ud
over. Den Grundsondring mellem den enkelte
og Samfundet, som i 18. Aarh. var en gennem-
gaaende Forudsaetning, staar for den moderne
Bevidsthed som en Abstraktion. Man be-
tragter nu det enkelte Menneske som uop-
loselig forbunden med Samfundet og dets
ovrige Medlemmer, og idet man bestemmer
den moralske Opgave, soger man at paavise,

at ved dens Losning maa paa samme Tid det
egoistiske og det altruistiske Hensyn komme
til sin Ret. En bevidst Streben efter blot
individuelle Formaal vil almindeligt hos vor
Tids Tsenkere vsere Genstand for Misbillig-

else. F. C. K.
Egranus (Wildenauer), Johann Sylvius,

f. i Eger, var Praest ved Mariakirken i Zwickau
og kom som saadan 1518 i Strid med Prof.

Hieronymus fra Ochsenfurt (Dungersheim) om
den hi. Annas Lege rule og 1520 med Thomas
MOnzer (se d. Art.) i Anledn. af hans Svsermeri.

E. havde Patricierne i Zwickau paa sin Side,

Borgerne holdt derimod med Munzer. Tilsidst

maatte E. forlade Zwickau. Han blev da Prsest

i Joachimsthal, men efter kort Tids Forleb
afsat paa Grund af daarligt Levned. Han dede
1535 af Felgerne af Drukkenskab. De Prce-

dikener, han har efterladt, vise, at han havde
store Gaver som Prsedikant; men han satte

Bevarelsen af K.s ydre Enhed over Sandheden
og stod Erasmus langt nsennere end Luther.
EM, Son af Benjamin (1 Mos. 46, 21), rime-

ligvis den samme som Ahiram (4 Mos. 26, 38).

Ehrenfeuchter, Fried rich August Eduard,
protest. Teolog, f. i Leopoldshafen ved Karls-

ruhe 15. Dec. 1814, blev 1835 Laerer i Religion

i Mannheim, 1841 Hjtelpepnest i Weinheim og
kort efter Priest i Karlsruhe, 1845 ekstraord.

og 1849 ord. Prof, i praktisk Teol. og Univer-
sitetspnest i Gottingen, 1856 Abbed af Burs-
felde; 1858—64 var han Medlem af Konsisto-

riet. 1864 trak han sig tilbage fra sine Em-
beder; 20. Marts 1878 dede han i Gottingen.

Han har, foruden forskl. Arbejder, henherende
til den prakt. Teol. (»Theorie des christl. Kul-

tus<,1840; >Gesch.desKatechismus<, 1857; >Die

prakt. Theol.< I, 1859), skrevet >Christenthum
und moderne Weltanschauung' (1876) og var
Medudgiver af •Jahrbucher f. deutsche Theol.c,

i hvilke han bl. a. skrev en Afhdl. >0berden
Begriff einer Gesch. des kirchl. Lebens< (1860).

Ehrenhoeffer, Sigismund, rom.-kat. Pole-

miker, f. i Munchen, traadte 1562 ind i Jesuiter-

Ordenen og dede i Graz 1597. Han var
Skriftefader hos Kong Sigismund og fulgte 1593
med Kongen til Sverig, hvorfra han sendte
Ordensgeneralen udforlig Beretning om sin

Virksomhed. Han er rimeligvis Fort, til : En-
chiridion, Thett ar Then lille och reene Cate-

chismus sampt mfidh en nodtorfftigh F6r-

swarelse skrifft for menige KyrkeprSster och
predikanter fo><56kat och forbatrat. Aaret efter

Christi bordt 1591. Uthur D. Marten Luthers
bdker och skrifft tryckte i Wittenbarght, der
ofte har vaeret tillagt Klosterlasse og karak-

teriseres som >et af de fjendtligste og mest
perfide Smtedeskrifter mod Luther* . Om dennc
overordentlig sjseldne Bog se H. Schuck, Ur
gamla papper III, Stholm 1897, 151 f.

Ehud. 1) Helt af Benjamins Stammc; efter

Josuas Dod tog Moabiterne 0st-Jordanlandet,

ja Kong Eglon besatte endog Jeriko; E., der

skulde overbringe ham en Skat, benyttede

Lejligheden til at snigmyrde ham, samlede
sine Landsmaend og udjog Moabiterne (Dom. 3).

— 2) Benjaminit, Sen af Bilhan (1 Kren. 7, 10),

vistnok identisk med Echud (1 Kron. 8, 6).

Eichendorff, Josef von, Friherre. rom.-kat.

Romantiker, er f. 1788 i 0vre-Schlesien af gl.

adelig Familie. Han blev opdraget i det rom.-

kat. Gymnasium i Breslau, kom 1805 som
Student til Halle, hvor Steftens gjorde staerkt

Indtryk paa ham, 1807 til Heidelberg, hvor
han paavirkedes af Brentano og Gorres. 1813
—14 deltog han som frivillig i Frihedskrigen,

1821 kom han i den preussiske Stats Tjeneste

og blev 1831 ansat i den rom.-kat. Afdeling

af Kultusministeriet. Trods Striden mellem
den preuss. Stat og Romerk. flk E. forst sin

Afsked 1845. Han levede senere i Danzig,

Wien, Berlin og Neisse, hvor han dede 26.
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Nov. 1857. E. er den rom.-kat. Romantiks
mest typiske Representant ; hans lyriske Digte

skattes hejt af hans Landsmsend. Af hans
Romaner og Noveller maa narvnes: >Ahnung
und Gegenwart< (1810— 11), >Dichter and ihre
Gesellen< (1834), men isrer to fra 1826: >Ausdem
Leben eines Taugenichts* (udkommen i 17
Oplag) og >Das Marmorbild< ; af hans Dramaer

:

>Ezzelin von Romano< (1828), >Der letzte Held
von Marienburg< (1830); desuden de episke
Digte: >Julianc (1853), >Robert Guiscard« (1855),

>Lucius<, (1857). I en Rtekke kritiske Skrifter

(>Ueber die ethische und relig. Bedeutung der
neueren romant. Poesie in Deutschland<, 1847;
>Der dentsche Roman des 18. Jahrhunderts
im seinem Verhaltniss zum Chrthum<, 1851

;

>Zur Geschichte des Dramas*, 1854; >Geschichte
der poetischen Litteratur Deutschlands<, 1856)
holder han fra et rom.-kat. Synspunkt Dom over
den moderne Literatur. Ref., der for ham er

• Subjektivitetens revolutiomere Emancipation*,
bserer Skylden for Oplesningstilstanden i Lite-

raturen; men heller ikke den sedvanlige Ro-
mantik tilfredsstiller ham; den behandler det
religiose altfor fantastisk, mytologisk. Der-
imod vil han vende Blikket tilbage til den
gamle spanske Literatur, hvoraf han ogsaa
har oversat en Del (bl. a. Calderons aande-
lige Digte). E.s Vterker ere ofte udgivne, saa-

ledes 1866 i Leipzig (de poetiske, 6 Bd.) og
Paderborn (de videnskabelige og efterladte

Skrifter, 5 Bd.). V. A.
Eichhorn. 1) Johann Gottfried E., f. 16.

Okt. 1752 i DSrrenzimmern i Fyrstendommet
Hohenlohe-Oehringen, studerede i Gottingen
sa;rlig under J. D. Michaelis og Heyne, blev
1775 Prof, i de orientalske Sprog i Jena, fra

1788 Prof, i Filos. i Gottingen, hvor han dode
27. Juni 1827 efter et ualmindelig arbejdsomt
og flittigt Liv. Hans Forelaesninger (han teste

ugentlig o. 24 Timer), der i Reglen omsattes i

Beger, gik ikke alene paa de orientalske Sprog,

men strakte sig ogsaa over G. og N. T.s Ind-
ledning og Eksegese og de andre bibelske Vi-
denskaber samt over Historien i hele dens
Omfang, ogsaa Literaturhistorie. Talrige Af-

handlinger har han offentliggjort i det af ham
udgivne >Repertorium fur bibl. und morgen-
land. Litteraturc (18 Bind, 1777-86) og senere
i sit >Allgemeine Bibl. der bibl. Litteratur*

(10 Bind, 1787—1803), og bindstaerke Vwrker
over forskellige hist Emner foreligge fra hans
Haand. Storst Betydning har hans kritiske

lndledning til Biblen, som, skont den under-
tiden sammenfattes under en faelles Titel (Eich-
horns >KritischeSchriften<, 7 Bind), dogudkom
i 3 selvstsndige Skrifter: >Einleitung in das
Alte Testament* (1780—83, 3 Bd.; 4. Udg. 1823
— 26, 5 Bd.), >Einleitung in die apokryphischen
Schriften des A. T.s* (1795) og >Einleitung in das
N.T.«, hvori han har udviklet sin Ur-Evange-
liumshypothese, der tilsidst leber ud i, at Ur-
Evangeliet har eksisteret i 12 forskellige Skik-
kelser (1804—12, 3 Bd.; 2. Udg. 1820—27, 5

Bd.). Af hans gltestl. Skrifter kan tillige

ntevnes hans >Urgeschichte«, som ferst udkom
uden Forf.s Navn i hans >Repertorium< 1779
(senere udgivet med Anmserkninger af Gabler
1791—93), og »die hebraischen Propheten*
(1816—19, 3 Bd.); paa det nytestl. Omraadc

har han skrevet en commentariut in Apocalgp-
tin Joannis (1791, 2 Bd.), hvori han segte at
paavise, at Visionerne vare en dramatisk Digt-
ning. I sine Indlcdningsvserker gik han m. H.
til Formen i Michaelis's Fodspor og samlede i

et organisk Hele, hvad for var behandlet i 2
forskellige Videnskaber som critica sacra og
introductio, idet han sondrede mellem Iudled-
ningens aim. Del: Kanons Samling, Tekstens
og Oversaettelsernes Historie og dens specielle

Del: Indledningen til de enkelte Eager. M. H.
til Metode fulgte han den af Rich. Simon og
Semler anviste hist.-kritiske Metode, idet han
stillede sig uafhcengig af Traditionen, men til

Gcngield var meget tilbejelig til at sage Er-
statning i lerde Kombinationer. Selv roser
han sig af at have indfort Kanon-Kritik til

Forskel fra Tekst-Kritik, >N. T.s Skrifter skulle
lapses menneskeligt og proves menneskeligt*

;

2 Pet. og Jud. betragter han som uegte, Pa-
storalbrevene ere i deres Form upaulinske, de
synoptiske Evangelier have farst sent faaet

kanonisk Anseelse. Medens bans Samtid i hej
Grad skattede ham som Universitetsterer og
Forfatter, har Eftertiden vaeret mindre skaan-
som i sin Dom over hans Masseproduktion.
Dette gaelder saavel hans historiske Arbejder,
der nu nssten helt ere glemte, som hans
teologiske. E. var Rationalist, Barn af sin
Tid, og maatte som saadan forflygtige de bib-
elske Skrifters dybe Aandsindhold ved en
saakaldt naturlig Forklaring; men han maa
paa den anden Side bedommes ud fra sin Tid,
og man maa ikke miskende, at der gennem
hans Skrifter gaar en apologetisk Interesse for

at forklare Biblen efter den gamle Verdens
Trenkemaade og Anskuelse for paa den Maade
at forsvare den mod Bibelfjendernes Spot.
Ogsaa har han, ligesom Herder, forstaaet at

vffikke Kterligheden til og Interessen for srerlig

de gltestl. Skrifter, selv om han langtfra har
det Blik for disse Skrifters historiske Storhed og
poetiske Skenhed som hans beramte samtidige.

En Fortegnelse over E.s Skrifter Andes hos
Saalfeld, Gesch. der Universitat Gdttingen,

1820, S. 332 f, fortsat af Oesterley 1838, S. 287 f.

Se forovrigt E. og C. Bertheaus Artikel i Her-
zog 3. Udg., V. 234 f. og A. Bernus's Artikel i

Lichtenbergers Encyclopedic des sciences reli-

gieuses IV, 386. Sch. P. — 2) Karl Friedrich
E., Kirkeretlffirer, Sen af fernsvnte, blev fedt

i Jena 20. Nov. 1781. 1803 begyndte han som
jurid. Docent i Gottingen, 1805 blev han
jurid. Prof, i Frankfurt an der Oder og 1811
kaldet til Berlin som Prof, ved det nys op-
rettede Universitet. 1813 tog han Del i Fri-

hedskrigen; 1817 modtog han, efter sin Faders
0nske, en Kaldelse til Gdttingen, men 1831,

efter Faderens Dod, gik han tilbage til Berlin
som Prof, og Gehejme-Legationsraad, blev Med-
lem af Statsraadet og Lovkommissionen, Geh.-
Overjustitsraad og Savignys Efterfalger som
>Spruchmann< ved den tyske Forbundsdomstol.
1847 maatte han paa Grand af Sygdom nedliegge

sine Embeder, og 5. Juli 1854 dede han i

KOln i sin Sans Hus. Hans Hovedvasrk er
>Deutsche Staats- und Rechtsgesch.< I—IV
(sidste Udg. 1843); desuden har han, foruden
mindre kirkeretlige Arbejder, skrevet >Grund-
satze des Kirchenrechts der kath. nnd der

Digitized byGoogle



Eichhorn — Einarsson. 731

evang. Religionspartei in Deutschland* (I—II,

1831—33), der fegnes for hans modneste Ar-

bejde og giver ham Plads bl. den nyere Tids
betydeligste Kirkeretlserere. Fr. N.

Eielsen, Elllng, kirkl. Partistifter i Amerika,
var fadt paa Voss 19. Sept. 1804 og dede i Chicago
10. Jan. 1883. Vakt ved haugiansk Paavirkning
rejste E. omkrlng i Norge som Ltcgprsedikant

1832—37. 1837 drog han til Danraark, arreste-

redes her i Slagelse, fordi han (sammen med den
dske Laegmand Rasmus Sorensen) holdt >gudelige

Forsamlinger<, men blev frigivet ved Prinsesse

Karoline Amalies Indflydelse. 1839 udvan-
drede han til Amerika, hvor hans Virksomhed
fik en storre Betydning. Med utrsettelig Iver

og under de storste Opofrelser drog han om-
krlng og pnedikede overalt, hvor der fandtes

Norske. Nogle af Hauges Venner dannede
en Menighed og kaldte E. til sin Pnest.

Han ordineredes 3. Okt. 1843 og blev den
ferste norsk-luth. Pnest i Amerika. E. laa i

bitter Strid med de forste Praester, som fra

Norge kom over til Amerika. Hermed begynder
den Strid, der har optaget det norsk-luth.

Kirkefolk 1 Amerika. De, der sluttede sig til

E., kaldtes i Aim. Ellingianerne (sed. Art.).

Ogsaa som Pnest fortsatte E. sin omflakkende
Prsdikevirksomhed. En Rejse til Norge 1861

fik Betydning derved, at han ved sin Optneden
i Jarlsberg styrkede den Ensidighed hos de
vakte, der ledede til Dannelsen af den jarls-

bergske Frimenighed. E. var en ivrig Bods-
pnedikant af streng lovmaessig Retning, af

Karakter stivsindet og herskesyg (Chr. O. Bro-

haugh og I. Eisteinsen, Kortfattet Beretningom
E. E.s Liv og Virksomhed, Chicago 1883). C. B.

Eilbert, Biskop, var Navn paa en tyskfadt

Munk, der o. 1046 af Adalbert af Bremen blev

viet til Biskop over Farria (Helgoland eller

For) og Fyn. Han kom siden i Strid med
Adalbert, der 3 Aar i Track staevnede ham til

at mode paa en Provinssynode i Slesvig, som
skulde undersage hans Sag. 1065 blandede
Pave Alexander II sig i Sagen, og E. dode
1072 paa en Rejse til Rom, rimeligvis fore-

tagen, for at han personlig kunde sactte Paven
ind i Forholdene paa Fyn.

Eiler, Biskop, se Stygge.

Einarsson. 1) Gissur E., Islands forste

luth. Biskop, var en Bondesen fra Skaftafells-

syssel i det sydastlige Island; han blev fadt 1508.

Den begavede og smukke Yngling kom til Skal-

holtbispen 0gmundur Palsson, og denne tog

sig af ham som en god Fader og sendte ham
ned til Tyskland for at studere. Her opholdt
han sig adskillige Aar og stiftede Bekendtskab
med den nye Laere; der fortaelles, at han ogsaa

en Tid har opholdt sig i Wittenberg, hvilket

saa maa vasre sket uden Plejefaderens Vidende
og Vilje. Hans Hjemkomst falder o. 1533,

men stasrkt mistaenkt for Kastteri, fandt han
alle Dare lukkede og maatte i Begyndelsen er-

naere sig og sin fattige Moder ved Fiskeri, dog
blev han noget senere antaget som Lserer i Latin

ved et Kloster. Den alderstegne Biskop blev

imidlertid stadig mere uskikket til at varetage

sit dobbelte Embede, thi han forte ogsaa under
Grevens Fejde det verdslige Regimente i sit

Stift, og fik sin unge og energiske Plejesan til

Medhjslper 1536. Rimeligvis har E. ved den

Lejlighed. fort den alderdomssvage og blinde
Olding bag Lyset angaaende sin religiose Over-
bevisning. I de falgende Aar er E. 0gmundur Pals-

sons fuldt betroede Mand, og 1539 udvirker
Biskoppen hans Valg til sin Efterfolger. Det
falgende Foraar bispeviedes han i Danmark.
Her reunite han forst store Vanskeligheder, thi

efter hans Bortrejse fra Island vare Kongens
Folk slaaede ihjel i selve Bispegaarden SkaJ-

holt; men ved sin Smidighed og store Faerdig-

hed i det tyske Sprog opnaaede han Kongens
Gunst, og han lovede af al Kraft at indfore

Kirkeordinansen i Island. Trods stor Mod-
stand, lykkedes dette i Skalholt-Stift det falg-

ende Aar, men det nordlige Stift holdt fast ved
Romerk. under Biskop Jon Arason (se S. 131).

De 2 Modstandere, jasvnbyrdige i Klegt og
Kraft, holdt hinanden Stangen i E.s 8aarige

Bispetid. Ingen har virket saa meget for Ref.s

Indfarelse i Island som E., dog saerlig hvad de
ydre Kirkeskikke angaar ; den inderligere Tilegn-

else skyldes snarere hans Ven, den aedle Oddur
Gottskalksson (se d. Art.). E. stettede sig til den
verdslige Magt, til Gengaeld maatte han, sikkert

mod sin Vilje, se K.s Rettigheder og Ejen-
domme gaa over til denne. En kgl. Befaling

fra 1542 om Oprettelsen af 2 leerde Skoler og
3 Borneskoler skyldes uden Tvivl E.s lnitiativ,

men bar ingen Frugter i hans Tid, de kgl.

Befalingsrasend og deres Haandlangere fandt

en for sig fordelagtigere Anvendelse af K.s

rige Midler. E.s Minde plettes af hans Utak-
nemmelighed og lumske Fa?rd mod hans Vel-

gorer Ogmundur Palsson (se d. Art.). — Den
laerde Mand fik i sin korte og af stadige Kampe
optagne Bispestyrelse ikke Tid til Iitener Virk-
somhed, kun omtales Overs, af et Par Beger
fra G. T. Hans sidste Bispegeming var Ned-
rivelsen af et formentlig undergorende og meget
besegt Krucifiks inden Stiftet. Paa Hjemrejsen
paadrog han sig en Sygdom, hvoraf han dode
i Fastetiden 1548, efter de rom. Kat.s Mening
en Straf for den formastelige Gerning. 2 Aar
senere blev hans Lig opgravet og vanseret af

Jou Arason, men efter dennes Fald blev det

igen haederlig begravet i Dorakirken. — 2) Mar-
teinn E., isl. Biskop, var Sen af en Pnest til

Stadarstad i det vesti. Island. Hans Fodsels-

aar er ukendt; sine Ungdomsaar tilbragte han
i England, hvor hans Saster var gift med en
Kabmand, og efter sin Hjemkomst var han
forst Faktor paa Sydlandet, men lidt senere

kom han i Tjeneste hos Skalholtbispen Og-
mundur Palsson (se d. Art.), og 1538 omtales
han som Faderens Eftermand i Kaldet. Han
sluttede sig tidlig til Ref., men saare nedig

optog den fredsommelige og svage Mand, som
Gissur Einarssons Efterfelger til Skalholt 1549.

Kampen mod den rom. Kat. (om hans forste Bispe-

aar se Art. Jon Arason S. 131). Efter J. Ara-

sons Fald blev E. beskyldt for Delagtighed i

dennes ulovlige Henrettelse. Paa en Rejse

til Danmark for at forsvare sig mod de frera-

satte Beskyldninger udgav han i Kbhvn 1555

den forste isl. Psalmebog, indeholdende 35
Psalmer, hvoraf storste Parten, om end noget

forandrede, gik over i den isl. Psalmebog fra

1589. Overs, af disse Psalmer antages hoved-

sagelig at skyldes E. selv, og som Oversaetter

af de luth. Psalmer rager han betydelig op over
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de andre evangelske Bisper i 16. Aarh. Foran
Psalmebogen var et lille Manuale, >En kriste-

lig Haandbog for Pnester paa Island <. En
anbefalende Fortale af Biskop Palladius fulgte

Bogen. Skont frikeudt af Kongen nedlagde
han Bispeembedet 1556, harmfuld over den
verdslige Ovrigheds Overgreb og Plyndring af

K.s Ejendomme. I E.s Bispetid oprettedes

Latinskolen paa Skalholt med 40 Elever, der
forst blev nedlagt efter Jordsluelvet i 1784 og
flyttedes til Reykjavik. Sit gamle Prastekald
beholdt E. til sin Ded 1570. — 3) Oddnr E.,

Biskop til Skalholt, f. 1559 paa Gaarden M6-
druvallasel i 0fjorden. Under sin Studietid

ved Universitetet opholdt han sig en Tid hos
Tyge Brahe paa Uranienborg og omtales som
en serdeles >stjernekyndig< Mand. 1586 er

ban Rektor hos sin Velynder Bispcn paa Ho-
lar, Gudbrandur Thorlaksson, og paa dennes
Anbefaling bliver han Biskop til Skalholt 1589.

Disse to samtidige Bisper, der opnaaede hver
for sig inden sit Stift det hojeste Antal Bispe-
aar under Bispedemmernes o. 700aarige Be-
staaen, vare stadig inderlig forbundne, og
begge farte de som oftest en haard Kamp mod
den verdslige Ovrighed. E. var en stor Per-

sonlighed, Kcempe af Vskst, myndig og virke-

Iysten, men kan ikke frikendes for Nepotisme
og Havesyge. Hans Hovedfortjeneste er den
levende Interesse, han viste for Landets Hi-
storic, saaledes tog han sig af Annalforfatteren

Jon Egilsson (se d. Art.). Som musikkyndig
ydede han sin Kollega paa Holar Hja?lp ved
Udgivelsen af det isl. Graduate (1594). Slsegten

var digtersk begavet. Faderen Einar SigurSs-

son (d. 1626), der var Pnest 1 69 Aar, regnes
for Samtidens ypperste Digter, og en Broder-
son til E., Pnesten Stefan Olafsson (d. 1688), er
Islands ferste verdslige Digter i 17. Aarh. Af
E. haves ogsaa nogle Psalmer. Der fortelles

meget om E.s ma:rkv«rdige Forudseenhed, men
i 17. Aarh. var det ogsaa, at Overtroen tog saa
frygtelig Overhaand paa Island. Af bans mange
litersere Arbejder blev ikke meget udgivet,

Landets eneste Trykkeri paa Holar optoges
helt af hans Kollegas storartede Virksomhed,
og meget gik ogsaa tabt ved Skalholts Brand
1630. Dette haarde Slag overlevede E. kun en
kort Tid; han dode 28. Dec. 1630. Th. B.

Einhard (denne Form af Navnet er seldre

end Eginhard), middelalderlig Historieskriver,

f. o. 770 i Ostfranken, blev opdraget 1

Fulda-Klostret Abbed Baugolf sendte den
dygtige Discipel til Karl d. st.s Hof, og her
fik E. Alcuin Ul Laerer. E. var lille af Vaekst,
men viste sig som en mangesidig Begavelse;
saaledes var han ssrdeles kyndig i Bygnings-
kunst, hvorfor han i den herde Hofkreds gik
under Navnet Besaleel (Tabernaklets Bygmester,
2 Mos. 35, 30 f.). Ogsaa i Regeringssager blev
E. Karls Raadgiver og anvendtes oftere som
hans Sendemand. Hans Indflydelse holdt sig

ogsaa efter Karls Ded; dog mislykkedes hans
Forsog paa at mrcgle mellem Ludvig den
fromme og dennes Sen Lothar. E. havde
Here Abbedier under sig, men trak sig efter

830 tilbage til Ensomhed ved Muhlheim i

Naerh. af Mainz, hvorhen han 827 havde
bragt Benene af Helgenerne Marcellinus og
Petrus. 836 dede hans Hustru Imma, 14.

Marts 840 han selv. E. er mest bekendt som
Forf. af en Levnedsskildring af Karl den store.

Dette ferste Forsog paa verdslig biograflsk Hi-

storieskrivning er formet ganske efter antikt

Monster (Suetons Skildring af Augustus) og

indeholder adskillige hist. Fejl, men er dog

en vigtig Kilde. Af Samtiden blev Vita Caroli

Magni (udg. af G. Waitz, ed. IV, 1880;

overs, paa Dsk af P. Kierkegaard, Kbhvn 1878)

meget test og beundret; Walahfrid Strabo

inddelte det i Kapitler og forfattede en For-

tale dertil, som indeholder vigtige biograf. Op-

lysninger om E. E.s andet Skrift: Translatio

el miracula S. S. Marcellini et Petri (udgivet

af G. Waitz i Mon. Germ. Script XV) barer

Helgenlegendernes aim. Praeg. Desuden har

E. efterladt sig nogle Breve (udgivne af Jaffe

i Bibl. Rer. Germ. IV). Om E.s Forhold til

de under hans Navn gaaende Annaler (Franker-

rigets Historie 741—829) er der ikke naaet

Enighed mellem Forskerne (W. Wattenbach,
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel-

alter I; F. Kurze, E., Berlin 1899). V. A.

Einsiedel, Grev Detlev von, f. i Wolken-
burg 1773, var en tro Tilhaenger af den lnth.

Kirkeafdeiing. 1813 blev han kgl. sachsisk

Kabinetsminister under Friedrich August I,

men 1830 trak han sig tilbage fra Statstjenesten,

fordi han var en Fjende af Liberalismen, der

da begyndte at rejse Hovedet ogsaa i Sachsen.

1828 blev han President for den sachs. Mis-

sionsforening, 1847—53 var han Forstander

for det evang.-luth. Missions-Kollegium i Leip-

zig, efter 1853 Medlem af den sachs. Hoved-
missionsforening og tillige virksom for Bibel-

udbredelser og Israels-Missionen. Han dode 1

Dresden 21. Marts 1861.

Einsiedeln, beremt Benediktinerabbedi og

Valfartssted, ligger i Kanton Schwyz i en af

Floden Sihl gennemstremmet Dal. Allerede

tidlig blev E. en Munkebolig. Sagnet fortellcr

om den hellige Meinrad (f. o. 800), der skal

have tilhort Hohenzoller-Stegten, at han efter

at vs?re bleven undervist i Reichenau og have
aflagt Klosterlaftet der, senere trak sig tilbage

til Ensomhed, forst paa Etzelbjerget S. for

Zfiricherseen, men senere i en vild Bjerg- og

Skovegn, hvor den hi. Hildegard, som ned-

stammede fra Karl d. St., byggede ham en

Celle og et Kapel og skaenkede ham det be-

romte Mariabillede. 861 blev Meinrad myrdet
af to Revere, men hans to tamme Ravne flej

til Zurich, hvorved Mordet blev opdaget og

straffet. I Beg. af 10. Aarh. skal Benno, Dom-
herre i Strassburg, have slaaet sig ned samme
Sted. Lidt senere kom Eberhard fra Strass-

burg. Han begyndte paa at bygge et Kloster,

og allerede inden dette var nerdigt, udstedte

Otto 846 (?) et Fribrev for det Der fortelles,

at da Biskop Konrad af Konstanz skulde ind-

vie Klostret 14. Sept. 948. blev det ham for-

budt af Gud, som havde ladet Engle foretage Ind-

vielsen. Leo VIII tillagde dem, der besegte

E.s Kirke, Aflad. E. blev et rigt og maegOgt
Abbedi, men maatte ofte fere Strid med Bend-
erne; hertil gav sasrlig en Gave fra Henrik II

Anledning. Kejser Rudolf ophojede Abbeden
til Rigsfyrste, og paa Konstanzer-Konciliet reg-

nedes Abbeden i E. for den anden i Rang;
men under en Rsekke adelige Abbeder i Slut-
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ningen af Middelalderen og Reformationstiden
forfaldt det gamle Kloster i alle Henseendcr.
Zwingli, der fra Okt. 1516 til Dec. 1518 var

Prsest >zu E. im flnsteru Wald<, stod dengang
endnu vresentlig paa et humanistisk Stand-
punkt, og den beremte Prediken paa Engle-

indvielsens Fest (14. Sept.) holdt han forst

1522 paa et Besog i E. — Den forste borger-

lige Abbed Joachim Eicbhorn (1544—1569),
der deltog i Tricntennodet som en af Kontra-
reformationens betydeligste Maend, bragte Klo-

stret paa Fode igen. 1798 flygtede Munkene
med Madonnabilledet for de franske Revolu-

tionshaere, men 1803 kom de alle tilbage. E.

bar haft adskillige dygtige Historikere (saa-

ledes Gall Morel, d. 1872); der findes en Latin-

skole og et betydeligt Bibliotek. Mest be-

kendt er E. som Valfartssted, og Tilstromningen
vedbliver at vaere overordentlig (1861 og 1895
angives Pilegrimmenes Antal til 210,000). Val-

fartens Maal er et Mariabillede af Tree, hvis

sorte Farve maaske skyldes Rogen af de braend-

cnde Lys; det skal stamme fra Hildegards Tid,

men lader sig forste Gang paavise midt i 14.

Aarh. ; det staar i et saerligt, frit staaende

Kapel foran 1 Klosterkirken, ogMasser af Votiv-

tavler vidne om, hvor stor Tilliden har vaeret

og endnu er til >den sorte Madonnas* under-
gorende Magt. 1875—95 var Basilius Oberholzer
>Fyrste af E.< ; han blev efterfulgt af Kolumban
Brugger fra Basel (f. 1855), Klostrets nuvierende

Abbed (Beschreibung des Klosters und der Wall-
fahrt Maria-Einsiedeln, Einsiedeln 1898). V. A.

Eiriksson, Magnus, isi. Teolog, blev fadt

paa Island 22. Juni 1806 og kom forst i Bessa-

stad Skole. Efter i Kbhvn at have underkastet

sig Eksamen Artium blev han 1837 teol. Hand,
og var derpaa i nogle Aar en sogt Manuduktor.
Hans Manuduktionsvirksomhed faldt i Marten-
sens Professortid, og den Uvilje, E. i stigende

Grad naerede mod den spekulative Teologi,

der kom til Orde i Martensens Forelssninger,

gjorde ham til en bitter Modstander af den
fejrede Laerer. 1844 optraadte han med Skriftet

>Om Baptister og Barnedaab<, rettet mod
Barnedaaben, som Martensen paa sin aand-
fulde Maade havde forsvaret. Senere fulgte:

>Dr. Martensens trykte moralske Paragrafer<

(1846); >Spekulativ Rettroenhed og gejstlig

Retfaerdighed< (1849) og >Den ny-danske Teo-
logis Kardinaldyderc (1850). 1847 var E.s

Uvilje mod Martensen naaet til et saadant
Hojdepunkt, at han indgav en Klage over ham
i et Brev til Christian VIII. Da han imidler-

tid i dette Brev ogsaa tillod sig at kritisere

flere af Regeringens Handlinger, fik General-
fiskalen Ordre til at anlaegge Sag imod ham.
Kongens Dod og de aendrede Forhold gjorde

dog, at Sagsanlaeggelsen faldt hen. 1856 lod

E. sig af den isl. Biskop overtale til at soge

Prsestekald paa sin Fodeo, og han blev kaldet

til et saadant. Men han bad sig straks fri-

taget for Embedet. Ved at ransage sig selv

havde han maerket, at det ikke alene var
Barnedaaben og Uviljen mod Martensens Teo-
logi, der skilte ham fra den kirkelige Kristen-

dom. Ogsaa over for det ny Testament var
hans Kritik i Aarenes Lob bleven skarpere og
skarpere, og Nyrationalismen fik i ham en af
sine betydeligste Repraesentanter i Danmark.

1863 udgav han et stort Skrift >Om Johannes-
Evangelietc, der angreb dette Evangeliums
/Egthed. 1866 fulgte >Gud og Reformatoren<,
1871 >Paulus og Christusc, 1873 >Joder og
Kristne*. I disse Skrifter, der lide af en urime-
lig Bredde, aabenbarede sig en from Person-
lighed, for hvem Jesus Kristus kun stod som
Reformator af den jodiske Teologi. Det var
en moderne Ebionitisme, der i dem forte Ordet
med Angreb, der i lige Grad vare rettede mod
den johanneiske og den paulinske Teologi.

Lignelsen om den fortabte Son var for E. Kernen
i Evangeliet, og Bonnen hans deistiske Keligio-

sitets Aandedrag. Da det 4. nordiske Kirke-

raode blev holdt i Kbhvn 1871, folte han sig,

under Forhandlingerne om Nyrationalismen,
dreven til at fremtraede med et Vidnesbyrd
imod Troen paa Kristi Guddom, og der forefaldt

et pinligt Optrin, da den gamle Mand efter For-
naegtelsen af Kristi Guddom knselede og bad i

Forsamlingen (Forhdl. paa det 4. nord. Kirke-
mode i Kbhvn 1871, 46 f.). 3. Juli 1881 dode
han efter en Alderdom, der var market af Nod
og Savn og Sorg over ikke at finde Tilslutning

de>, hvor han heist onskede den. I >Flyvende
Blade* for 12. Juni 1875 har han givet en
Udsigt over sin Forfattervirksomhed. Ft. N.
Eisenach er Hovedstaden i det, nu til Sach-

sen-Weimar horende, tidligere Fyrstendomme
af samme Navn. Byen, der er en af Thflring-

ens aeldste Staeder, skal vaere bygget i 11.

Aarh. af Landgrev Ludvig, >Springeren«. 1498
— 1501 gik Luther i Byens Fransiskanerskole
(J. Stoughton, Luther ude og hjemme, Bergen
1880, 20 f. og E. Schneidewind, Das Luther-

haus in E., Eisenach 1883), hvis Rektor den-

gang var Grammatikeren Job. Trebonius. 1540
blev der i E., i Anledn. af Landgrev Philip af

Hessens Dobbeltaegteskab, holdt et teol. Konvent,
og 1556 samledes der en Synode af Mansfelds
Prsester, som afgav Kendelse i den majoristiske

Strid (se Art. Major, Georg). 1 E. dode Nicolai

von Amsdorf (S. 76), og der fedtes Joh. Seb.

Bach (S. 196). — 1851 dannedes den saakaldte

>E.-Kirchenkonferenz<, der i Beg. hvert,

senere hvert andet Aar traadte sammen i den
gamle Lutherstad, for at raadslaa om det evang.

Tysklands Anliggender. Det forste Mode holdtes

i Juni 1852, og da var der Ombud fra 0sterrig,

Preussen, Sachsen, Hannover, Wurttemberg,
Baden, Kur-Hessen, Hessen-Darmstadt, Braun-
schweig, Mecklenburg-Schwerin og -Strelitz,

Nassau, Sachsen-Weimar, Koburg-Gotha, Mei-

ningen og Altenburg, Anhalt-Dessau og -K6-

then, Schwarzburg-Sondershausen og -Rudol-

stadt, Reuss-Plauen og Lubeck. Til Formand
valgtes den wurtterabergske Overhofpraedikant

von Gruneisen, der senere blev efterfulgt

af Biskop Wilhelmi fra Wiesbaden, »Abt« Er-

nesti fra WolfenbOttel og andre ansete kirkl.

Personligheder. Konferensen, der i Reglen

varer 8 Dage, bliver indledet med en hojtidelig

Gudstjeneste paa Wartburg. hvor ogsaa dens
Arkiv er. Dens Droftelser have drejet sig om
Gudstjenesten, Forfatningen, Kirketugt og den
kirkl. Foreningsvirksomhed. Dens Organ var i

mange Aar >AHg. Kirchenblatt fur das evang.

Deutschland<, der forst blev redigeret af den
wfirttembergske Praelat von Moser, senere af

Arkivraad Stalin og Prof. Schott. E.-Konfercn-
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sen har bl. a. vaeret virksom for en Revision
af Luthers Bibelovers. og Katekisme og for

Samlingen af 150 tyske >Kernepsalmer«.
Eisenacher-Kirkekonferensen, se Eisenach.

Eisenmenger, Johann Andreas, f. 1654 i

Mannheim, studerede ved Universitetet i Heidel-

berg, hvor han ved sine hebr. Kundskaber hen-

drog Kurfyrstens Opmserksomhed paa sig. Ved
dennes Understettelse blev E. sat i Stand til

at foretage en Studierejse til Holland og Eng-
land. I Amsterdam var han Vidne til 3 Kristnes

Overgang til Jededommen ; dette i Forbindelse

med Jedernes hyppige Forhaanelser mod Krdm.
bragte ham paa den Tanke i et stortVterk at

samle alt det nfordelagtige. han kunde opspore

om Jededommen. Efter 19 Aars Studier var
Arbejdet fterdigt og forelaa trykt under Titlen

>Entdecktes Judenthumc Kurfyrsten billigede

Udgivelsen af Skriftet og udnasvnte E. til

Prof, i orient Sprog i Heidelberg; Kejseren

derimod forbod Salget af Bogen af Frygt for

Uroligheder blandt Joderne. >Entd. Juden-
thumt er et i hej Grad ukritisk Vacrk, fuldt af

Misforstaaelser og tendentiese Forvanskninger.

Det maa derfor beklages, naar man endnu i

nyere Tid gar Brug af det i polemisk Interesse.

Fornden dette Vaerk har E., sammen med Joh.

Leusden, udgivet en upunkteret Udgave af det

hebr. G. T. Han dede 1704. F. T.

Eisleben, By i det preuss. Regeringsdistrikt

Merseburg, var Hovedstaden i Grevskabet Mans-
feld. Da de mansfeldske Grever uddede 1780,

kom Byen til Kur-Sachsen; 1815 blev den ind-

lemmet i Preussen. Der fedtes Luther (J.

Stoughton, Luther ude og hjemme, Bergen
1880 1 f.), og i Byens St. Peterskirke blev han
debt; 1516 var han som Ordensvikar paa en
Visitatsrejse i sin Fadeby, 1518 kom han der-

til paa Tilbagerejsen fra Konventet i Heidel-

berg, i Foraaret 1525 opholdt han sig der en
kort Tid paa Grev Albrecht af Mansfelds Op-
fordring, sammen med Melanchthon og Joh.

Agricola, for at virke for Andreasskolens Ord-
ning; 1545—46 var han jaevnlig i Byen for at

maegle mellem Greverne af Mausfeld, 14. Febr.

1546 hoidt han der sin sidste Praediken (over

Matth. 11, 251), og 18. Febr. s. A. dade han
der i Byskriveren Joh. Albrechts Hus, der
tidligere havde tilhert Dr. Drachstedt. — I Faste-

tiden 1518 var Luthers Ordensbroder og Ven,
Caspar Guttel, i E. optraadt imod den rom.-
kat. Gerningsretfasrdighed, og i Juli 1525 var
den i E. fadte Joh. Agricola (Islebius) for

anden Gang i Byen for at ordnc Andreasskolen,
der kort efter blev aabnet med Agricola som
Rektor. Agricola var derpaa i 11 Aar Skolens
Styrer, og som saadan udgav han bl. a. >Eine
Christliche kinder zucht ynn Gottes wort und
lere. Aus der Schule zu Eisleben. 1527< og
>Elementa pietatis*, s. A. (G. Kawerau, Joh. A.,

Berlin 1881), der bragte Skolen i E. i stort

Ry. Samtidig pnedikede han ogsaa i St. Nikolaj-
kirken. 1533 blev Konvertiten Georg Witzel
Prsest ved St. Andreaskirken i E., og der udbrad
derpaa heftige Fejder mellem de to Pnester. —
Joh. og Cyriacus Spangenberg vare Generalsuper-
intendenter i E., Joh. Arod var 1608—11 Praest
ved St. Andreaskirken der (S. 146), og han blev
efterfulgt af Martin Rinckart. 1859—62 vir-

kede Rudolf Stier som Superintendent i E.

Eistein, se Eystein.
Eitzen, Paul von, Generalsuperintendent,

har haft meget stor Betydning for de slesvigskc

Kirkeforholds Udvikling i Ref.-Aarhundredrt.

Han blev f. i Hamburg 1521 og var af Patri-

cierslaegL 1539 blev han Student i Witten-

berg og sluttede sig neje til Melanchthon.
Efter et fleraarigt Ophoid i Rostock blev ban
1549 Prsest ved Domkirken i Hamburg, 1555

Superintendent og Lector primarius ssteds.

Det var Laerestridighedernes Tid indenfor den

evang. K.; men E. indtog stedse en nueglende
Stilling i de stterke Partikampe. Efter en

Sendelse til Kbhvn 1557 i kirkl. Anliggende blev

det ham s. A. af den gottorpske Hertug over-

drnget, i Forening med 2 andre Gejstlige, at

foretage en omfattende Visitats i de gottorpske

Landsdele. 1562 blev han Hertugens Hofprsest

og Superintendent i Slesvig; fra 1564 beklsedte

han tillige sidstnievnte Stilling i de Kongen
og Hertug Hans d. aeldre tilherende Dele af

Slesvig Stift. Han sagte at faa realiseret en

Plan om at faa en Art Hojskole i Slesvig By,

for at Landets Barn ikke skulde behove at

drage til fremmede Steder for at studere. An-
stalten sattes ogsaa 1 Gang, men herte op igen

efter en kort Virksomhed paa Grand af mang-
lende Understettelse. Han dede 28. Febr.

1598. E. var en grundlaerd Teolog og en frugt-

bar Forfatter. Hans Hovedvaerk, Ethicae doe-

trinae libri IV (Witteb. 1571—73), hvori han
i Tilknytiling til Dekalogen og efter Melanch-
thons Forbillede soger at give Etiken en selv-

stasndig Behandlingsmaade, opnaaede i kort

Tid 4 OpI. (om den se Luthardt, Gesch. der
chr. Ethik, Leipz. 1893, II, 97 f.). Han var en
bestemt Modstander af Konkordieformlen og
bektempede dens Indferelse i Slesvig, hvad der

rimeligvis ogsaa har haft Indflydelse paa, Kampen
mod den i Kongeriget Danmark. — Sagnet om
>den evige Jede< tager i dets nyere Form sit

Udgangspunkt fra, hvad E. siges at have be-

rettet, at han nemlig 1542 i Hamburg skal

have set ham og talt med ham. A. J.

Eja er et Udraab af Glaede eller Forundring,
stundum ogsaa af Harme. Det Slides i Here

af vore aeldre Psalmer (t. E. Ellen Anders-
datters >Eja, min SJael ret inderlig sig fryder<

;

ogsaa t E. 1 Grundtvigs »Lad det klinge sodt

i Sky<, en Gengivelse af den lat Resonet in

laudibus). Udraabet er en Gengivelse af det

gr. fa (Bydemaaden af Udsagnsordet &), der
ofte Andes hos de attiske Digtere, sjaeldnere

hos de prosaiske Forf., kun en enkelt Gang
hos Platon. Hos Romerne bruges eta baade
af Digtere og Prosalster, som et Udraab af

Glsede og Forundring og som Opmuntring, og
det Andes ofte i lat. Psalmer (t E Eia reeo-

lamus laudibus; Eia fratres celcbremus), ikke
sjslden som Omkvaed (t. E. Sunt impleta —
qua pradixit — Gabriel — Eia, Eia!)

Ejendom, det 3. Led i de relative, men
uundvaerlige Livsgoders Kreds (>*Ere, Liv
og Gods<), er det, enkelte eller hele Sam-
fund tilherende, til fri Raadighed staaende
Indbegreb af fornuftlase Genstande (res).

Paa Evangeliets Grand, hvor Individets Per-
sonlighedsudvikling og Selvhtevdelse er ubc-
graenset Ret og Forpligtelse, knnne Pornuft-
vsesener (persona") ingen Sinde blive Ejen-
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domsobjekter uden Tilbagefald til Heden-
skabets Slaved.

Det gaar ikke an, hvad nogle Etikere have
gjort, at identiflcere E. og Beslddelse. Vistnok
kan det altid med Rette siges, at Ejeren be-

sidder sit Gods, men ikke omvendt, at Besid-

deren ejer det (f. E. Familiebesiddelser under
testamentarisk Baand, Len og Fideikommisser,
vtere sig 1 Penge eller faste Grundstykker).

Kun hvor Raadigheden over Godset er fri i

alle Retninger (Salg, Pant, Gave), kan der vsre
Tale om en Ejendomsret for Besidderen. Men
en E., sterre eller mindre, er i sig selv en
absolut Nedvendighed for ethvert Menneske
som Betingelse for et virksomt og frugtbart

Liv, ikke blot til dets Arbejde og Erhverv, men
ogsaa til den Forskennelse og Nydelse af Livet,

hvis Ret tilsidst er begrundet i Skabelsen i

Gads Billede. En total Mangel paa E. med-
forer den lovbestemte Umyndighedstilstand
(Fattigvsesenet), hvori den paagseldende er af-

ded saavel fra alle borgerlige og politiske Ret-

tigheder som fra de til disse svarende For-

pligtelser og i alle andre jordiske Livsforhold

mere og mere nsrmer sig det vegetatives

Sfsere. — Af denne E.s Nedvendighed felger

med lige Nedvendighed i ethvert Kultursamfund
dens Retssikring, ikke blot hidfort ved dennes
naturlige og historiske Udvikling, men hvilende,

bevidst eller ubevidst, paa den universelle

Basis af Guds 7. Bud, om endog kun som en
Lovens Gerning, skrevet i Hjerterne. Ligesom
al Privatejendom, uden denne Stotte i den
offentlige Retsorden, for Besidderen i bans
Tid vilde vaere prisgiven til Ran og Svig, saa-

ledes udstnekker Samfundet sin beskyttende

Arm over Ejendomsretten ogsaa ud over den
besiddendes Levetid, idet Samfundet, under
Hensynet til Familien som en moralsk Kollek-

tivpersonlighed haevder Arveretten som et af

de staerkeste og i Forhold til Menneskets na-

turlige Felelser mest berettigede Motiver til

at samle Formue. Men til Gengteld for denne
Retssikkerhed afgiver E. paa sin Side vcesentlige

Stottepunkter for de borgerlige Ordninger.

Som den nemlig i ethvert Fald over en meget
vaesentlig Indflydelse paa Samfundets Artikula-

tion i Familier, hvori den dog tillige tildels

har sin Begrundelse, saaledes afgiver E. det

ifelge Sagens Natur nedvendige Objekt for Be-
skatningen, uden hvilken hverken Stat eller

Kommune kan bestaa.

Naar man nn vil fremstille E.s specifisk

etiske Betydning, kan man ikke komme bort

fra den betydningsfulde og udtemmende Op-
fattelse, der har gjort sig gaeldende hos en
Raekke af de nye Scedelcerere, at >E. er Per-

sonlighedens udvidede Legeme< (stammende
fra den seldre Fichtes >Sittenlehre< : >Die Welt
musz mir werden was mein Leib ist< ; optaget

af Schleiermacher, Rothe, Martensen, Schar-

ling). Heri ligger ikke blot, at uden Privat-

ejendom maatte Personligheden undvtere et af

de virksomste Midler, baade til at htevde sit

Selv under Tilfredsstillelsen af de jordiske

Fornedenheder og til Losningen af de den
ligefrem forelagte Livsopgaver, men isser at

den vilde savne et viesentligt Middel til >Aande-
liggerelse< (Vergeistigung)af denham omgivende
ydre Natur (Rothe, Chr. Ethik, II, 73). Dctte

Blik for E.s Betydning, som nekker langt ud
over det materielle og dybt ind i det godes
og skennes Tjeneste, staar 1 ojensynlig Sam-
menlueng med den under Forkrcenkelighed
lagte Skabnings Haab, at den skal blive fri-

gjort fra Forkraenkelighedens Tneldom (Rom.
8, 20. 21). Den nermeste, daglige Form for

denne aandelige Bestrtebelse bliver Hjemmets
Hygge baade hos rige og fattlge, under et lidt

idealere Synspunkt, den daglige Tilvterelses

Romantik. Jo mere omfattende Besiddelsen

er, jo mere den naermer sig til eller er en
virkelig Rigdom, desto bestemtere fremtrseder

selvfelgelig denne Naturens Aandeliggerelse
som en utvetydig Livsopgave; men ogsaa den
ubemidlede kan og bar aandeliggere det lidet,

som er ham betroet. >Das wirklich voile

Eigenthum ist allein das geistige, der geistige

Naturorganismus oder nSher beseelte Leib des
Individuums, nicht unmittelbar gegeben, son-
dern erworben durch den sittlichen Procesz«

(sml. den hermed i Forb. staaende Udvikl. Rothe,
IV, 2 f.). I det hele kommer E.s etiske Be-
tydning frem i Brugens og Misbrugens for-

skellige Ftenomener, som her knn kunne an-
tydes, selvfelgelig endda betingede ved E.s

Omfang. Som Former af den rette Brug nsevnes

her blot: et fyldigt Husliv; Gavmildhed med
dens indre Glsede (Ap. G. 20, 35) og dens For-
jiettelse (Lk. 6, 38); Gsestfriheden, ved hvilken

nogle have herbergeret Engle (Hebr. 13, 2);

al Msecenatvirksomhed, Fremhjaelp af Viden-
skab og Kunst, og fremfor alt, at den urette

Mammon bruges til Erhvervelse af den sande,

af de uforgsengelige Livsgoder (Lk. 16, 9—11),

til Fremme af de ssdelige Livsopgaver og isser

1 den kr. Barmhjertigheds Tjeneste (Jak. 2,

13. 16). Som E.s Misbrug demmer Guds Ord
Gerrighed, den paaholdende Rigdom, som i

Hovmod og Egenkterlighed lader sine Kheder
fordserves af Mel og sit Guld og Selv af Rust,

der bliver til en fortterende lid (Jak. 5, 2. 3);

0dselhed og Vellyst (1 Tim. 5, 6; Jak. 5, 5);

Dovenskab og kedelig Sorgleshed (Lk. 12, 19),

ikke sjjeldent forberedt ved karrig Sparsomme-
lighed (Sir. 11, 22-24). — Hvad angaar de om-
fattende Problemer om E.s Fordeling og For-

holdet mellem den individuelle og sociale Er-
hvervsvirksomhed se Art. Kommunisme og
Socialisme. F. V. A.
Ekbatana (hebr. Ahmota

;
pers. HaugmaUna)

Hovedstad i Medien (Esr. 6, 2). Judits Bog
beskriver dens Fsestningsmure vistnok over-

drevent; snarere kan man fteste Lid til Hero-
dot, der ogsaa meddeler, at Byen er bygget af
Dejokes o. 700 f. Kr. De persiske Konger
havde i E. deres Sommerresidens, ogsaa Alex-

ander d. st. yndede Byen, men snart efter

hans Ded dalede dens Anseelse, og efter en ny
Blomstring under Parthernes Herredemme sank
den under Sassaniderne og Muhammedanerne
ned til den ubetydelige Landsby Hamad&n,
der nu indtager E.s Plads.

Ekebom, Olof Andrea;, f. i Uddevalla 5. Nov.
1716, disputerede pro gradu phitos. i Lund
under Engestroms Presidium om >den kano-
niske Rigtighed af 1 Joh. 5, 7<; efter at have
vundet Magistergraden blev han 1746 prseste-

viet, 1749 Spr. i Ljungby, 1761 Domprovst i

Goteborg, 1762 Dr. theol. i Greifswald. Storst
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Opmserksomhed vakte han ved sin Indgriben

i den svedenborgske Strid i GCteborg. Dom-
kapitlets Sympati for Aandeseeren havde vakt

stor Uro i Stiftets Prsesteskab, hvilket gav sig

Luft i Provst Aurelius's frimodige Henstilling

til Domkapitlet ved Prrestemodet 1768 om, at

det vilde vedtage de kraftigste Foranstaltningcr

mod Vildfarelsens Udbredelse, samt i, at Provst

Kollinius nogen Tid derefter henvendte sig

til Kapitlet for at faa oplyst, om der laa

• noget virkeligt ondt i Svedenborgs Skrifter<.

Paa Domkapitlets Foranstaltningcr havde Lektor

Beyer konciperet en Besvarelse af nsevnte Sporgs-

maal, da E., som netop lige i et Brev fra Sve-

denborg var blevet anmodet om i Domkapitlet
at afgive en, som Svedenborg haabede, fordel-

agtig Bedommelse af >Nya kyrkanst Litre,

overraskede sine Kolleger- med den Erkhering,

at han paa Grund af de Forhandlinger, han
havde haft med Teosofen selv, og sit Studium
af Apocalgpsis reoelata, som Forfatteren havde
sendt ham, saa sig nodsaget til at udtale som
sin Mcning, at >de nye Lseresaetninger maatte
stemples som forforeriske, ksetterske, utilstede-

lige og i hojeste Grad forkastelige<. I samme
Rctning gaar den Betsenkning, han afgav i den
beremte Proces, som siden fortes, og som
endte med de kgl. Resolutioner, ved hvilke dels

Svedenborgs Loere udtrykkelig forkastedes, dels

de svedenborgsk sindede Lektorer Beyer og
Rosen opfordi-edes til at frasige sig al Tilslut-

ning til naevnte Ltere og forelobig afholde sig

fra al Undervisning i Teologi (Sundelin, Sve-

denborgianismens historia i Sverige, S. 58—115).

E.s Ortodoksi viste sig ogsaa i skarpe Udfald

mod Herrnhutismen. Han dode 14. Dec.

1784. O. A.

Ekendal, Jonas (Jon) Herman, sv. Skole-

mand og Praist, f. 13. Okt. 1809 i Mosjo Menig-
hed i Nerike, blev Student i Upsala 1829 og
viet til Priest i Strengnas 1832. Efter nogen
Tid at have hjulpet sin Fader i Embedsger-
ningen genoptog han sine akademiske Studier og

drev dem med saadan Flid og Fremgang, at

han 1838 blev Mag. phil. i Lund. 1841 blev

han Vicekollega i Strengnas, 1843 ordinter

Kollcga (a : Adjunkt) i Orebro. Med psedagogisk

Formaal foretog E. Here Rejser i Sverig og
Udlandet. 1856 udncevntes han til Spr. i Flo
Menighed i Skara Stift, hvor han dede 17.

Marts 1862. Foruden at vaere en nidkaer Ven
af Almueskolen og Praest var E. ogsaa en ret

flittig Oversiettcr og Forfatter. Blandt hans
Overs, fortjener isaer Taulers Prsedikener og
flere Skrifter af Luther og A. Tholuck at

liicvnes. E. udgav ogsaa >Bidrag till laseriets

historia i Sverige. Norrlandska laseriet< (1849);

>Den nya folkskolan i Sverige* (2 Hefter
1851—52); >Sv. rattstafnings 15ra« (1852,

2. Opl. 1864). 1848—52 udgav han »Tid-

skrift fdr folkskolelarare och folkskolebild-

ningens vanner<. H. L.

Eker, Son af Ram (1 Kran. 2, 27).

Ekkehart hed flere herde Munke i Klostret

St. Gallen. Den aeldste, E. I, d. 973, er be-
kendt som Forf. af Digtet Waltharius (udg. af
R. Peiper, Berlin 1873; overs, og forklaret af
J. v. Scheftel og A. Holder, Stuttg. 1874). —
E. II, palatinus, fik af sine Klosterbradre dette
Tilnavn, fordi han saa ofte opholdt stg ved

Otto I's Hof. Han var en af Otto IPs Lserere.

og han underviste ogsaa Otto I's Brodcrdatter.
den skonne Hertuginde Hedvig af Schwaben.
i de latinske Klassikere. — Mest bekendt er
dog E. IV, Forf. af Klosterkroniken Casus St.

Galli (udg. i Mon. Germania II og i >Mittheil.

des hist. Vereins von St. Gallen c 1877—79;
overs, paa Tysk af G. Meyer von Knonau,
Leipz. 1878). Han var en Discipcl af den
endnu mere beremte Notker og blev 1022, efter
sin Lierers Dod, af iErkebiskop Aribo kaldet
til Mainz som Forstander for Skolen der. Da
Aribo dode (1031), synes E. at were vendt
tilbage til St. Gallen, hvor ban skrev en Fort-
ssettelse af Ratperts Kronike (fra 9. Aarh.s
Slutn.); den omfatter omtrent hundrede Aar
af Klostrets Historie og ender ved 971. Skent
E. er i hoj Grad tendentios og alt andet end
paalidelig i Enkeltheder, ere hans biografiske,

med Anekdoter rigeligt spsekkede, Skildringer
i mange Henseender et vterdifuldt Arbejde.
Fra hans Krenike har Scheffel taget en stor Del
af Stofiet til sin kulturhist. Roman >Ekkebard<,
hvis Hovedperson er en Sammensmeltning af
E. I og E. II. E. IV er rimeligvis dod kort
efter 1060 (G. Meyer von Knonau, Die Ekke-
harte von St. Gallen, Basel 1876).

Ekklesiark kaldes i den gr. Kirke den, der
har Opsyn med Kirkebygningerne, i de gr.

Klostre den, der sorger for alt, hvad der ved-
rorer Gudstjenesten.

Eklund, Pehr Gustaf, f. i Lund 2. Marts
1846, Dr. phil. 1868, ekstraord. Prof, i Moral-
teol. og Symbolik 1882, Prof, i Dogmatik og
Moralteol. 1890, Dr. theol. 1893, forste teol.

Prof, og Domprovst s. A., forcslaaet til Biskop
i Visby 1885, Strengnas 1889 og Lund 1898.
E. har foruden adskillige Afhandlinger i Tids-
skrifter og Taler udgivet: en latinsk Afhandl.
om Betydn. af Ordet aa^l hos Paulus, 1871:
Om teologiens begrepp och indelning, 1874:
Om kenosis-dogmens utbildning pa Concordie-
formelns grundval, 1876; Om eden, 1880;
Grunddragen af den kyrkl. troslaran, 1880
(nyt Opl. 1881); ICyrkans allmanna historia, i

ofversikt framstalld, 1883; Sammandrag af kyr-
kans allm. hist., 1883; Om det kyrkl. guds-
tjanstfirandet, 1885; Om den kyrkl. veten-
skapen, 1885; Den Iuth. Endragtsboken, 1893;
Den apostoliska tron i Martin Luthers Kate-
kesutlaggning, 1897—99.
Ekman. 1) Olatts Jonae E., sv. Prsest, f. i

Fellingsbro i Vestmanland 1639, Mag. i Up-
sala 1672, blev Prsest 1675 og noget efter Prse-

dikant hos Feltmarskalk Horn, Anfereren for

Hseren i Livland, siden Superintendent ved
samme Hser; 1679 vendte han tilbage til Sverig,

blev 1681 Domprovst i Strengnas, 1688 Provst
og Spr. i Falun; 1692 udnaevntes han til Su-
perintendent i Visby, men afslog denne Stil-

ling og forblev som Spr. i Falun til sin Dod
23. Jan. 1713. Isser har denne ved sin From-
hed og Nidkterhed udmaerkede Mand vundet
Ry ved sit mserkelige Skrift >Sj6nodsISfte<

(udgivet 1680, 2. Opl. 1773). I Forordet for-

taeller han om Anledningen til det. Ved sin

Overrejse fra Livland i Okt. 1679 udstod han
en 6 Dages Storm; han tsenkte da paa et

Lofte til Gud, og det foresvaevede ham at od-
rette noget for den forfaldne Krdms Forbed-
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oring. Skibet gik under, han blev reddet. Han
faldt dog i Tvivl om, hvorvidt han burde ind-

fri Loftct. Imidlertid fortsatte han Rejsen 8

Dage senere med et af Statens Skibe; da blev

-det atter en vseldig Storm, i hvilken han for-

nyede sit Lofte. Dets Indfrielse blev naevnte

Bog, i hvilken han paa en om Speners Pia
-desideria mindende, men fuldt original Maade
skildrer farst >den forfaldne Krdm.< og der-

efter Midler til dens Ophjaelpning. I flere

Henseender er den af stor Interesse. Ved Skild-

ringen af Forfaldet gaar han ud fra Daabs-
pagtens Brud, og blandt Midlerne til Krdm.s
Oprejsning indskaerper han, at man daglig bar
betienke og forny Daabspagten o: Forsagelsen

og Troen. Med Forkaerlighed dvaeler han ved
<le oldkr. Forhold og Embederne i den apostol.

Menighed (efter 1 Kor. 12, 28; Ef. 4, 11).

Han ivrer for apostolsk Virksomhed ved Hed-
ningemission, Genindforelse af Diakonatet
(»Medhjaelpere«) og Presbyteriatet (>jEldste<,

som skulde have Opsigt, hver over sit Distrikt

i et Sogn), kr. Barnelaerdom og Opdragelse,

alvorlig Brug af Binde- og Losenoglen ved en
af Presbyteriet (det af Laerere, Hyrder og Me-
nighedens jEIdste bestaaende Kirkeraad) ud-
«vet Kirketugt, Genoplivelse af det >kongelige

Praestedemme< med broderlig Formaning osv.

Bogen, som paa det alvorllgste indskrerper

0vrighedens Pligt til at fremme Guds Rige,

dediceredes Kong Carl XI og Dronning Ulrika

Eleonora. O.A. — 2) Fredrik Joakim E., flnsk

Praest og Forfatter, f. 1. Sept. 1798 i Nystad,

hvor Faderen var Borgmester, blev Student

1818, fllos. Kand. og Dr. phil. 1823, Amanuen-
sis ved Universitetets Konsistorium 1827 og
1829 Gymnasialoverlaerer i Wiborg. 1838 blev

han viet til Praest, hvorpaa han gjorde Tjeneste

som saadan baade i sit Hjemland, i Stockholm
og paa Runo (i Riga Bugt). 1848 blev han
Kapellan i Abo, hvilket Embede dog siden

1853 blev passet ved en Stedfortraeder. Han
dode i Helsingfors 13. Marts 1872. E. har ud-

givet Ortus hierarchies disquisilio, 1832; Medi-
tationes circa ingenium poputi Romani poiti-

cum, 1834; >Beskrifning om Run6 i LifQand<,

1847; >Beskrifning om alfresco malningen i

Abo domkyrka< 1854 (disse Billeder udferte

bans Broder, Hofmaler K. W. E. 1850—54).
1860—65udgav han sit udforlige V«erk (3400 S.)

>Systematisk samling af utdrag utur forfatt-

ningar rorande Ecklesiastik- ock skolestaterna

i Finland'. A. N. — 3) Erik Jakob E., f. 8.

Jan. 1842 i Hille, Gefleborgs Len, praesteviet

1864, Komminister 1 Ockelbo 1868, afskedigedes

efter egen Begaering 1879 og blev Forstander
for »Sv. Missionsfdrbundets< (se d. Art.) Mis-

sionsskole i Kristinehamn 1879—86; flyttede

1886 til Stockholm for at overtage Ledelsen
af Selskabets indre og ydre Mission; Medlem
af Rigsdagens 2. Hammer 1885—87 samt fra

1891; blev 1891 af Beloit-University i Nord-
Amerika udnaevnt til Dr. theol. — 4) Johan
August E., sv. Biskop, f. 26. Nov. 1845 i Hjal-

stad, Skaraborgs Len; Docent 1 Eksegese ved
Upsala Universitet 1877, Prof, i teol. Pneno-
tioner og Encyklopaedi 1887, Dr. theol. 1893,

ferste teol. Prof, og Domprovst 1 Upsala 1896,

Biskop i Vesteras 1898. Ved Siden af adskil-

lige Afhandlinger i Tidsskrifter og kirkelige

Kiike-Loltsikon for Norden. T.

Talerhar han udgivet: >Likheter mellan Esaias
kapp. 40—66 och Jeremias<, 1877; >Det kr.

prestembetets ursprung< I, 1882; >Den natural-

istiska hedeodomeiK , 1888; >Den kr. religions-

laran enligt den hi. skrift<, 1888.

Ekmanson, Carl Gnstaf, sv. bomiletisk
Forfatter, f. 8. Sept. 1744 i Weta i Ostergdt-
Iand, hvor Faderen var Spr., blev Student i

Upsala 1760 og Mag. phil. sstedi 1767. E.

blev praesteviet 1768 og udnaevntes 1776 til

Komminister i Ortomta, 1783 til Spr. i Weta
og Wiby. 1800 blev han Dr. theol. og for-

flyttedes 1805 til Stora Aby og Odeshdg. D. 14.

Maj 1812. E. deltog i Rigsdagen 1786 og 1800,

hvor han bl. a. optraadte mod >Statsbraende-

vinselendigheden med det dertil harende konge-
lige Krohold«. Ved sine mange Opbyggelses-
skrifter har E. evet en udstrakt og langvarig

Indflydelse. Mest laeste af disse har vel hans
>Predikningar och Skriftetal, en argang< vaeret,

en Bog, som udkom i ikke mindre end 12 Opt.,

af hvilke det forste blev trykt 1 Norrkdping
1795, det sidste i Gdteborg 1874. Ganske vist

bemaerker Forf. i Fortalen: >For Laesere af en
nyere og Iiajere Smag har jeg ikke skrevet«,

men i Virkeligheden have hans Praedikener
just svaret til Tidens aandelige Smagsretning.
Sprogbehandlingen er omhyggelig, for ikke at

sige sirlig, og Forf.s Standpunkt er vsesentlig

neologisk, om end med sterre Tilslutning til

positiv kr. Betragtning end adskillige samtidige

Praedikanter, isaer i Tyskland. Foruden Prae-

dikener offentliggjorde E. >Utkast till skrifte-

tal, med indledning om skriftemal<, 1797;
>Tillfallige andelige tal«, 1800 osv. H. L.

Ekrebel (Judit 7, 12), By 3 Mil S0. for Si-

kem ved Jerikovejen; nu en Landsby ved
Navn Akraba.
Ekron, Hovedstad i Filistaea ved Siden af

Gaza, Askalon, Gat, Asdod, beliggende N0. i

Landet. Byen kom i Judas Besiddelse (Dom.
1, 8), men rev sig les i Dommertiden, og det

er tvivlsomt, om den senere blev erobret. E.

var Kultussted for Guden Baalzebub (S. 248),

hvis Anseelse var saa stor, at endog efraimit-

iske Konger hentede Orakelsvar i E. (2 Kong.

1, 2f.). Efter den Tid omtales Byen ikke i

G. T. undtagen i Profeternes Truselstaler og
1 Mak. 10, 89. Korsfarerne saa endnu Byen;
derefter sank den i Glemsel, indtil Robinson
genopdagede den i Landsbyen Akir o. 1 Mil

0. for Jabne. C. J.

Eksegese, se Hermeneutik.
Ekstase, se Henrykkelse.
Ekteni (af det gr. Ixrtvris, underf. Ivx^y en

vedholdende Bon) er Betegnelse for en, Lita-

niet lignende, Bon, der udger en vaesentlig Del

af det gr.-kat. Ritual. Den kaldes ogsaa >Syn-
apte« {avvanrri), fordi den er sammensat af

flere Bonner, >Eirenika< (flgt/vixd), fordi der i

den bedes om Fred, >Diakonike<, fordi den i

Reglen fremsiges af Diakonen. Den store E.

deles i 12, den lille E. i 2 Afdelinger, og
efter hver Afdeling falder Koret ind med et

Kyrie eleison! E. slutter med en Henvendelse
til Maria og alle Helgener om deres Forbon
og med en Lovprisning af Treenigheden.

Ekthesis (tx&ims nla-niat) kaldes en Troslov,

som den bysantins~ke Kejser Heraklios 638 ud-

stedte for at vinde Monofysiterne i Riget. 648
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738 Ekthesis — Eleasa.

blev E. af Kejser Konstans II sat ud af Kraft

ved en ny Troslov, den saakaldte Typos. Se

Art. Monoteletisme.
Ela. 1) Edomitisk Fyrste (1 Mos. 36, 41);

2) Kalebs Son (1 Kron. 4, 15); 3) Fader til en

af Salomos Befalingsmaend (1 Kong. 4, 18);

4) Konge i Nordriget, Sen af Baesa, 930—29;
ban var ikke saa tapper som Faderen, men
ligesaa ugudelig; ved et Gaestebud blev han,

i Fuldskab, draebt af Feltherren Simri, hvor-

paa hele Baesas Slsegt udryddedes; 5) Fader
til Kong Hosea (2 Kong. 15, 30); 6) Benjami-
nit, Ussas Son, 0verste i Jerusalem blandt de
fra Babylon hjemvendte (1 Kron. 9, 8).

Elafsen (Olufsen, Topaesen), Peder, Biskop
i Aarhus, var med 1238 i Stensby (i Naerh. af

Vordingborg), da den tyske Ordensmester Her-

man fra Livland i den pavelige Legat Vil-

helms Naervaerelse, sluttede Forlig med Valde-

mar Sejr for at hindre Kongens Tog til Est-

land. Han var ogsaa til Stede paa det vigtige

Danebof i Vordingborg 1241, hvor jyske Lov
blev kundgjort, og paa National-Konciliet i

Odense 1245, hvor der blev udtalt Band over
alle dem, der knenkede Kirkers og Klostres

Bettigbeder. Han dede 1246 og blev begravet

i 0m Klosters nye Kirke lige for St. Marias
Alter; til dette Kloster havde han skaenket

Tredjedelen af Sedringholm (Sythring). Efter

hans Dad stod Bispestolen i Aarhus ledig

i 3 Aar.

Elagabal (Valerius Avitus Bassanus),
f. 205 i Emesa i Syrien, blev 218, under Navn
af M. Aurelius Antoninus, udraabt til rom.
Kejser af Tropperae i Fenikien, der vare mis-
fornejede med Macrinus's Begimente. Kygtet
gik, at E.s myrdede Slaegtning Caracalla var
hans Fader. Da Macrinus var besejret, gjorde
Senat og Folk ingen Modstand mod E. Som
sin Fatter, Alexander Severus, var E. i sin

Barndom indviet til Praest for Guddommen
El-Gabal, hvis Navn han havde antaget. Tid-
lig edelagt af Udsvaevelser, gjorde han sig i

sin korte Begeringstid mest bekendt ved sin

Skamloshed og sine Kraenkelser af, hvad der
var Bomerne helligt. Med fanatisk Iver sogte

han at gore den vellystige syr. Kultus til Bigs-

religion. Til sin Guddoms hellige Sten fra

Emesa byggede han et pragtfuldt Tempel paa
Palatinerbjerget, og ligeledes bragtes Kybeles
hellige Sten fra Pessinus og den syr. Astartes
Billede fra Carthago til Bom. Til Forberedelse
af store religiose Fester udskrev han en tung
Skat, og Senatets Vaerdighed kraenkede han
dybt. Da hans Mistsenksomhed ramte Alex-
ander Severus, som han dog havde adopteret
og udnaevnt til Caesar, gjorde Tropperne Opror
og kastede E. og hans Moder i Tiberen (222).

Kirken havde Fred under E., og den Formod-
ning er fremsat, at den kristenvenlige Kejser-

inde, som Hippolyt helligede sin Bog om Op-
standelsen, var Julia Aquilia Severa, en Vestal-

inde, som E. havde aegtet, atter forskudt og
igen taget til sig. Har der end bag E.s For-
sog paa at gore El-Gabal til Bigsgud ligget en
politisk eller uklar religios lnteresse for en
Slags Monoteisme, udelukker dog E.s saedelige

Forvildelser, trods hans Venlighed mod Joder
og Kristne, en dybere Forstaaelse af Aaben-
baringens Gudsbegreb. J. O. A.

Elam. 1) Land og Folk 0. for Babylon.
Gr. Forf. kalde ogsaa Landet Elymais (1 Mak.
6, 1 bor laeses Landskabet, ikke en By E.),

men hyppigere, efter Hovedstaden Susan, Su-
siana. Nu hedder Egnen Kusistan (efter Byen
Kis; paa en af Sanheribs Indskrifter kaldes
Indb. Kissiei). Det gammelpers. Navn Uwaga
gik over i Gr. som Oxien. 1 Mos. 10 stilles

E. ved Siden af semitiseret Ord llamtu (»Hoj-
Iand<); men dette Navn have Beboeme aabeu-
bart ikke selv givet Landet, og desuden vidne
fundne Indskrifter imod semitisk Afstamning.
1 Mos. 14 omtales E. som selvstsendigt Rige;
forst Assyrerne undertvang Landet (Jes. 22, 6).

men ved Assurs Oplosning blev E. igen fri

(Jer. 49, 34 f.). At Landet udgjorde en Del af
Perserriget fremgaar af Darius's Behista-Ind-
skrift og af Esr. 4, 9. Senere hare vi intet i

Bibelen om E.s Skaebne, kun Ap. G. 2, 9
naevnes Elamiter a : Joder fra E. Sammen med
Mederne skildres E. som tapre og krigerske,

navnlig gjaldt de som fortrinlige Bueskytter.
— 2) Benjaminit, Sasaks Son (1 Kron. 8, 24). —
3) Asafide (1 Kron. 26, 3). — 4) 0verste blandt
de fra Babylon hjemvendte (Esr. 2, 7), var
med at undertegne Pagten 444 (Neh. 10, 14). —
5) Hjemvendt fra Babylon (Esr. 2, 31). —
6) Praest (Neh. 12, 42). C. J.

Elat, Havnestad ved Nordenden af Akaba-
Bugten, var udmaerket beliggende for Handelen
og derfor hyppig et Stridens .£ble mellem om-
boende Folk. Byen omtales allerede paa Abra-
hams Tid (1 Mos. 14, 6); paa Davids Tid til-

horte den Israel (2 Sam. 8, 14), og under Sa-
Iomo var den Basis for store Handelsfore-
tagender (1 Kong. 9, 26). Efter Rigets Deling
var E. tit i Fjendevold. Under Romerne
blomstrede Handelen paa ny, og E. var laenge

Bispesaede. Men efter Muhammedanismens
Fremtraengen tog Byens Betydn. af; en kort
Tid var den under Korstogene i kr. Besiddelse

;

derefter blev den viet til Undergang. Abul-
feda (o. 1300) kender kun dens Buiuer og et

Kastel til Herberg for Pilegrimme. Dette findes

endnu og giver Plads for en lille tyrkisk Gar-
nison. Ellers er Akaba, som E. nu kaldes,

ode. C. J.

Elberfeld, se Barmen (S. 218).

Elbetel (>Betels Gud<) kaldte Jakob (efter

1 Mos. 35, 7) det Sted, hvor Gud havde vist

sig for ham, og som han for havde kaldt
Betel (S. 282).

Eldaa, efter 1 Mos. 25, 4 Sen af Midjan,
Sonneson af Abraham.

Eldad, efter 4 Mos. 11, 26 f. en af Israels

70 jEIdste.

Elead, Sabads Son (1 Kron. 7, 21), Efraimit.

Eleada, Tahats Son, Efraimit (1 Kron. 7, 20).

Eleale var en By i 0st-Jordanlandet, ind-

tagen af Bubeniterne, men snart igen i Moabit-
ernes Eje (se Truselstaierne Jes. 15, 4; 16, 9
og Jer. 48, 34). Endnu findes Ruiner ',, Mil

NN0. for Hesbon med Here Levninger fra den
gr. Tid, derimod ikke fra den arab.

Eleasa. 1) Rafas Son, af Mefibosets Slsegt

(1 Kron. 8,37); 2) Heles Son, Judaeer (1 Kron.

2, 39); 3) Safans Sen, sendtes af Kong Sede-

kias til Babel sammen med Gemaria og fik et

Brev med til Eksulanterne fra Jeremja (Jer.

29, 1 f.); 4) Praest paa Esras Tid (Esr. 10, 22);
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Eleasa — Elevtheros. 739

5) Elasa eller Alasa, det Sted, hvor Judas
Makkaboeeren faldt (1 Mak. 9, 5); da det
maa have ligget naer Asdod, har man gaettet

paa en Ruinhob Ilasa V. for Jerusalem.
Eleasar, yndet Navn i Israel, navnlig blandt

Prsesterne. 1) Arons 3. Son, efter sine aeldre

Brodres Dod hans Medhjaelper, navnlig ved
Opsynet med Helligdommen og Gudstjenesten
og efter Arons Dod dennes Efterfolger (4 Mos.
20, 25 f.); under Josua er han endog denne
overordnet (4 Mos. 27, 21) og ntevnes altid far

ham ; han blev begravet i Gibea, og Sonnen
Pinehas efterfulgte ham; E.s Slaegt indehavde
Ypperstepraestedommet lige til Makkabaeertiden
(undtagen fra Dommertidens Slutning til Salomo,
da Itamariderne beklaedte Embedet), ogafde24
Praesteskifter nedledte de 16(8 fra Itamar)deres
Slaegt fra ham (1 Kron. 24—25); 2) Levit, Vogter
for Arken i Kirjat Jearim (1 Sam. 7, 1); 3) Do-
dais Son, Benjaminit, en af Davids 3 vaeldigste

Helte (1 Kron. 9, 4); 4) Mahelis Son, Lcvit

(1 Kron. 23, 21 f.); 5) Pinehas Son, Pnest paa
Esras Tid (Esr. 8, 33); 6) af Pareas Slsegt (Esr.

10, 25); 7) Priest paa Nehemjas Tid (Neh. 12,

42), maaske identisk med Nr. 5; 8) Son af

Mattatija, Makkabaeer, faldt i Slaget ved Bet-

sakarja 163 f. Kr. mod Antiokos V Evpator;

9) anset Skriftklog, pint til dode under Antio-
kos Epifanes (2 Mak. 6, 18 f.); 10) sendt til

Rom af Judas Makkabaeer (1 Mak. 8, 17);

11) en af Jesu Stamfaedre (Matt. 1, 15).

Elef, By i Benjamins Stamme (Jos. 18, 28),

maaske d. s. s. Lifta.

Elefantiasis, se Spedalskhed.
Elementer kaldes de ydre synlige Tegn ved

Sakramentcrne : Vandet ved Daaben, Brodet
og Vinen ved Nadveren.

Elers, Heinrich Julius, bed Grundlaeggeren af

Bogtrykkeriet og Boghandelen ved Vajsenhuset
i Halle. D. 13. Sept. 1728.

Eleutherus eller Eleutherios, rom.-kat. Hel-

gen, hvis Mindedag er 20. Febr., skal have
vaeret Tournais 3. Biskop og den hi. Medar-
dus's Forgaenger. Han skal efter en Bispe-

styrelse paa 45 Aar have lidt Martyrdoden 531

eller 532. De Skrifter, der — vistnok med
Urette — tillaegges ham, ere saralede i Bd. 65
af Mignes Palrologia Lalina. Se Elevtheros.

Eleutherus (o: den frie) var det Navn, Lu-
ther som Munk en Tidlang kaldte sig med efter

Humanisternes Skik.

Elevation (Oplaftelse af Brodet og Kalken i

den hi. Nadver). I de gl. gr. Liturgier, der
bsere Navn efter Jakob, Basilios og Krysosto-

mos, og hos Armenierne var det paabudt, at

Prsesten for Brodets Brydelse og Neddyppelse
i Kalken, skulde >opleftec den hellige Gave
og efter en stille Bon om Helliggerelse ved
Guds Naades Ord sige: >Det hellige for de
hellige I < Da denne >lndvielse< ved Bon
(avatft&s) gik for sig i Koret, inden Gardinerne
bleve trukne til Side, og de hi. Dore aabnede,
kunde det ikke vaere Meningen ved den at

fremstille Elementerne til Menighedens Til-

bedelse. Denne gr. E. skulde uden Tvivl kun
vaere en symbolsk Efterligning af Kristi Legemes
Ophojelse paa Korset, og den har intet at gore

med den >OpIoftelse< af Nadverelementerne,
der fra det 12. og 13. Aarh. blev gaengs i Vesten.

Den rom.-kat. E. var rimeligvis oprindelig et

Udtryk for Oppositionen imod Berengar fra

Tours's Nadverlaere (S. 265), og den skulde
vaere en liturgisk Stadfaestelse af Forvandlings-
laeren. Efter Konsekrationen bleve i Vester-

ledens Kirker, da E. der blev Skik, Nadver-
elementerne oploftede; en Klokke ringede til

Tegn paa, at Forvandlingen var sket, og Menig-
heden skulde da knaele i Tilbedelse af de for-

vandlede Elementer.
Paa Grund af E.s Sammenhaeng med Trans-

substantiations-Laeren var der i Ref.s Dage
mange Steder en stserk Uvilje over for den.
Luther selv forsvarede den imidlertid i >Deutsche
Messe< (1526) af Hensyn til de svage og i Haab
om, at den vrange papistiske Tilbedelse letvilde

kunne blive bekaempet gennem Praedikenen;

men Karlstadt og hans Tilhaengere angreb E. paa
det voldsomste. I Wittenbergs Augustinerkloster
havde Luther afskaffet den allerede 1524, men i

Sognekirken blev den forst afskaffet 1542 af
Bugenhagen. — I Udkastet til den dske Kirke-
ordinans stod der, at Prsesten >skal straks paa
Indvielsens Ord bekvemmelig oplofte og tingre

med Klokken, som Skik er«, og en lignende An-
visning Andes i den dske Messebog af 1529

og i Olof Persons sv. Kirkeordning. Men
allerede i selve den dske Ordinans er Anord-
ningen forvandlet til en Tilladelse ved Tilfojel-

sen: >om Tjeneren saa tykkes« og det Tillaeg,

at >her udi skal den kr. Frihed holdes ved
Magt< ; og 1539 forbod Frans Wormordsens
>Haandbog< E. Naeste Aar bestemte dog Synoden
i Kobenhavn, at der overalt far Uddelingen
skulde ske >en sommelig Oplaftelse (deceits

elevatio) uden de papistiske Misbrug< — en
Vaklen, der ikke gik upaatalt hen fra Tilhaeng-

erne af det gamle. 1546 indskaerpede endelig

Synoden i Andvorskov, at E. var >en menne-
skelig Skik<, og den forbad at genindfore den,

hvor den allerede var afskaffet, og raadede til

at afskaffe den, hvor det kunde ske i Fred.

Nogle Aar efter blev E. helt forbudt, og 1556
skrev Christian III til Bugenhagen, at den,

saa vidt Kongen vidste, var fuldstaendig af-

skaffet i alle dske Kirker; men skulde det et

eller andet Sted ikke va?re Tilfaeldet, vilde

han i saa Henseende foretage det fornodne.

E. var og blev derfor forbudt i Norden. Og
som det gik her, gik det ogsaa i de evang.

Kirkesamfund i Tyskland og i England. Der
kraevede allerede Edvard VI's ferste Prayer-
Book, at Konsekrationen skulde finde Sted
without any elevation or showing the sacra-

ment to the people, og dette Standpunkt, som
ogsaa er fastholdt i de 39 Artikler, har den
anglik. K. i nyere Tid haevdet over for ritualist-

iske Tilbejeligheder til at indsmugle E. Fr. N.

Elevtheros, rom. Biskop o. 174—189, rime-
ligvis Graeker af Fodsel, var Soters Efterfolger.

Under hans Bispestyrelse havde den rom. Me-
nighed i det hele taget blide Kaar, fordi Kejser

Commodus lod sig paavirke af sin Medhustru,
Marcia (S. 541); en Martyr, den rom. Filosof

Apollonius (S. 119), kende vi dog. I selve Me-
nigheden vakte Montanismen dengang ikke

ringe Uro, og Irenaeos blev sendt til E. med et

Brev fra de Kr. i Lyon ogVienne, der skulde
stemme Roms Biskop til Mildhed over for disse

Svaermere. — I Beg. af 7. Aarh., da man sagte at

haevde, at Britannien havde faaet Krdm. fra
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740 Elevtheros — Elias.

Rom og skyldte den rom. Pave Lydighed, blev

der opdigtet en Fabel om, at en britisk Konge
ved Navn Lucius havde henvendt sig til E.

for ved bans Hjaelp at blive en Kr. Beda for-

tseller denne Fabel med den Tilfajelse, at E.

opfyldte Kong Lucius's fromme 0nske, og i 9.

og 10. Aarh. (Pseudo-Nennius) hed det sig endog,

at hele det britiske Folk allerede dengang
havde modtaget Daaben. Lucius (se d. Art)
blev i Legenden gjort til Martyr og Helgen,

og man fortalte, at han 201 havde lidt Martyr-
doden i Chur i Graubiinden.

Elevtheros, Flod i Syrien (1 Mak. 11, 7;
12, 30), vistnok Nahr el Keblr, der falder i

Havet 2 Mil N. for Tripolis.

Elfric. 1) E., iErkebiskop af Canterbury,

blev 990 Biskop Sigerics Efterfelger i Rams-
bury og 5 Aar senere atter dennes Efter-

felger paa iErkestolen. Han dede 16. Nov.
1005. Han hentede selv sit Pallium i Rom
og ilk Lov til at laese en Messe ved St. Peters

Alter. Da han vendte hjera, var han opfyldt

af dyb Beundring for St. Peters Efterfelger og

af bnendende Kserlighed til Benedictiner-Or-

denen. — 2) E., Abbed for Benedictiner-Abbe-

diet Eynsham, havde faaet sin Uddannelse hos

iKrkebiskop Ethelvold af Winchester. Han
sksnkede den angelsachsiske K. 3 omfattende
Praedikensamlinger, der indeholdt Overs, af

Augustins, Hieronymus's, Bedas og iseer Gregor

d. st.s Pradikener. For yderligere at udbrede
relig. Oplysn. blandt angelsachsiske Lsegfolk

begyndte han ogsaa at oversaette det gl. T.

paa Angelsachsisk og en Del af en Overs, af

det gl. T.s hist. Beger skyldes ham. Hertil

sluttede sig hans >lndledn. til det gl. og det

nye Teste, der kunde yde angelsachsiske Bibel-

laesere en vaerdifuld Haandsraekning. Abbed
E. dede o. 1020 (Dietrich, Abt Aelfrik i Zeit-

schr. f. hist. Theol. 1855—56).
Elfving, Anders, f. 1. Jan. 1745 i Alems

Sogn, Kalmar Len, blev praesteviet 1767. I

sin Studietid havde E. gjort Bekendtskab med
P. Murbeck (se d. Art.) og var bleven dybt
paavirket af ham. Selv vakte han i sin korte,

kun 5aarige, Proestevirksomhed, stor Opsigt

som folkelig Taler og Vaskkelsespriedikant.

Hans Praedikener, frie for alt voldsomt og
larmende Vaesen, men baarne af en ejen-

dommelig Begavelse, skal have haft en ube-

gribelig fsengslende Magt, saa at Tilhorerne
ikke mserkede, at de stundum varede flere

Timer. E. virkede ferst i Kalmar Stift, siden,

i Sterstedelen af 1771, som Guvemementsprsest
i sv. Pommern efter Kaldelse af Generalguver-

neren der, den fromme H. H. v. Liewen, der-

naest i Karlskrona og sluttelig i Stockholm,
hvor han dede 31. Marts 1772. J. A. Alm-
quist udgav 1854 en Aargang Hejmesse-Praedi-

kener af E., der siden flere Gange er blevet

oplagt paany. O. A.

Elbanan. 1) Sen af Jair, Betlehemit, dnebte
(ifelge 2 Sam. 21, 18) Kaempen Goliat fra Gat.

Da David ellers sagdes at have nedlagt denne,
har Kronisten (1 Kron. 21, 5) udjaevnet Tra-

ditionens Uoverensstemmelse ved en Rettelse

i sin Kilde. Man vil have Valget imellem
felgende Antagelser: der har vteret to Ksem-
per af samrae Navn fra Gat, eller to Kemper,
den ene Goliat fra Gat, den anden unsevnt

og da af Traditionen blandet sammea med
Goliat, eller en af de to Overleveringer er

uhistorisk; 2) Sen af Dod, Betlehemit, Krigs-

everste hos David (2 Sam. 23, 24). C. J.

Eli. 1) Ypperstepraest ved Helligdommen i

Silo, var af Itamars Slsegt (se d. Art.) og Dom-
mer over Israel i 40 Aar, indtil Samuel frem-
traadte. Beretningen om ham (1 Sam. 1—

4

fremstiller ham som en sindig, fredsommelig
Mand, men svag og eftergivende navnlig over-

for sine ryggeslese Senner, Hofni og Pinehas.

Til Straf herfor draebtes disse i Kampen mod
Filisterne, og ved Budskabet herom og om, at

Pagtens Ark var falden i Fjendens Haender.

faldt den 89aarige Mand ned af Stolen og slog

sig ihjel; 2) en af Kristi Forfsedre, vistnok
Marias Fader (Lk. 3, 23), den samme, som
Traditionen kalder Jojakim eller Eljakim. C. J.

Eliab. 1) Helons Sen, Stammefyrste i Se-

bulon (4 Mos. 1, 9; 10,16); 2) Rubenit, Fader
til Datan og Abiram (4 Mos. 16, 1) og til Ne-
muel (4 Mos. 26, 8f.); 3) Sen af Isai, Davids
seldste Broder (1 Sam. 16, 6 f.), for sin Tro-
fastheds Skyld udntevnt til Stammefyrste i

Juda (1 Kron. 28, 18, hvor han dog kaldes

Elihu), Fader til Abihail (Svigermoder 1 2 Kron.

11, 18 efter Septuaginta, efter Grundteksteo
Hustru til Rehabeam); 4) stridbar Gadit. Til

haenger af David (1 Kron. 12, 9); 5) Levit paa

Davids Tid (1 Kren. 16, 18 f.); 6) Nahats Son.

Levit Samuels Oldefader (1 Kren. 6, 27); 7, en

af Judits Forfiedre ifelge Jud. 8, 1. C. J.

Eliam. 1) Fader til Batseba (2 Sam. 11. 3}.

hedder 1 Kren. 3, 5 Ammiel; 2) Sen af Ahi-

tofel, Krigseverste hos David (2 Sam. 23, 34

.

hedder Ahia 1 Kren. 11, 36 ved en Tekstfejl.

Elias. Bibelske Personer. 1) E„ Profet i

Efraims Rige. Var Jeroboams Indferelse af

Kalvedyrkelse i Efraim efter det samlede Riges

Deling af stor Fare for Gudsdyrkelsens Ren-
hed, saa blev Faren overhtengende, da Jesabel.

Akabs Dronning, fenikisk Prsestedatter, satte

alle Kraefter ind paa at skaffe Baaldyrkelsen Ind-

gang 1 Nordriget I denne Tnengselstid op-
traeder pludselig E. som Talsmand for den
forfulgte Jahvereligion, og i levende Billeder

skildres, hvorledes han som et Uvejr viser

sig paa Jesabels Forhaabningers Himmel Gang
efter Gang. Ferst forkynder han Torke som
Straf fra Herren; nacres paa underfuld Maade.
ferst ved Btekken Krit, senere hos Enken i

Zarpat. 3 Aar efter, da Neden var bleven

stor, dukker han frem igen; den store Offer-

scene paa Karmel synes at vende Sagen til

hans og hans Guds Gunst, men alt strander

paa Jesabels Haardhed og Had. E. maa igen

flygte; han begiver sig til Horeb, Bjerget med
de store Minder fra Folkets Barndom, og faar

nye Straffebefalinger, nemlig at salve Hasad
til Konge over Syrien, Jehu til Efraims Konge
og Elisa til sin Efterfelger. Kun det sidstc

ilk han selv udfert. Et sidste Sammensted
med Akab havde han, da han efter Nabob
Henrettelse forkyndte Akab og hele hans Sbxgt

Undergang. Tilsidst farer han, hinsides Jordan
(i den Egn, hvor ogsaa Mose havde forladt

Jordelivet paa hemmelighedsfuld Maade). til

Himlen paa en Udvogn uden at se Deden.
ligesom Henok, efterladende Elisa sin Kappe
og sin Aand tilligemed sin store Opgave, der
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dog snart tabte sin Betydning i den sserlige

Form af Kamp mod fonikisk Afguderi, da
Akabs Hus's Uciryddelse og Jehus Tronbestigelse

stillede Profetlen ganske nye Kampe i Udsigt. —
E.s hele Person og ejendommelige, storslaaede

Fremtrsden gjorde ham selvskrevcn til en
Yndlingsplads i sit Folks Bevidsthed. For-
tsellingerne om> ham (1 Kong. 17 f.), sikkert

overleverede igennera Profetsamfundene, ere

saa msettede med Undere som intet andet
Punkt i Israels Historie. Fra Himlen, mente
man, fulgte han stadig Begivenhedernes Gang
i Israel; derfra sendte han Brev til Joram af

Juda, som ved Bcsvogring med Akab ogsaa
var dragen ind i Baalsraseriet. Derfra ven-
tede man ham som Forleber for Guds afslut-

tende Dom (Mai. 3, 1 ; 4, 5 1.% en landgaengs

Forestilling paa Kristi Tid, som N. T. paa
mange Steder viser. Og selv efter at Kristus

havde udlagt dette paa aandelig Vis om Jo-

hannes Doberen (Mt. 11, 14; 17, 10 f.), holdt

man fast, at han skulde komme som Forlober
for Kristi Genkomst. Denne Forventning ses

aandeliggjort i Joh. Aab. Kap. 11 i Beret-

ningen om de to Vidner; men lige til Re-
formationstiden holdt den sig, ofte i den
groveste Form. Og Tallet paa de Sagn, hvor-
med Kristne, Muhammedanere, Persere, for

ikke at nevne Joderne, have omslynget E.s

Billede, er Legio. Flere psevdepigrafe Skrifter

tillaegges ham, navnlig en E.s Apokalypse,
der efter Origenes's Angivelse skal vsere citeret

1 Kor. 2, 9. — En Skriftbetragtning, der

vil niegte det underfulde, kommer i stor For-

legenhed overfor E. En eminent Betydning
maa han have haft for Israels relig. Udvikling;

, men hvis man vil udsondre det underfulde af

hans Historie som uhistorisk, beholder man
ikke meget mere tilbage end selve Navnet. Hans
mermere Forhold, selv hans Fodeby, Tisbe,

vil det ikke lykkes at fastslaa. Saa meget maa
dog staa fast for alle, at hans Optreden og
Virkning ikke kan forklares ud fra Gisninger
om Statte, han skulde have fundet hos et Hof-
parti, i Profetsamfundene osv., men maa til-

skrives en storslaaet relig. Urkraft, der i Tillid

til den Gud, i hvis Tjeneste den staar, tor

stille sig imod hvilken som heist Modstander. —
2) Jehorams Son, fornem Benjaminit, boende
i Jerusalem (1 Kren. 8, 27). — 3) Harimit, Pnest
efter Hjemkomsten fra Babel (Esr. 10, 21). —
4) Elamit, Pnest paa Esras Tid (Esr. 10, 26). C. J.

Elias Levit, jodisk Grammatiker, blev fedt

i Neustadt ved Aisch, NV. for Nurnberg, 13.

Febr. 1469. Efter at have laert Hebraisk i sit

Hjem, rimeligvis af sin Fader, gik han til lta-

lien og studerede i Padova, Venezia og Rom.
Han boede i Rom, dengang Luther 1511 kora til

Byen, og da han med sin Familie (i hele 10

Aar) havde frit Ophold hos Augustiner-Gene-
ralen Egidio fra Viterbo (se S. 727), som Lu-
ther forhandlede med, have mange ment, at

ogsaa Luther af E. L. bar faaet en Haands-
raekning til Fremgang i det hebr. Sprog. Eck
var i hvert Tilfaelde, ligesom Egidio fra Viterbo,

en Discipel af E. 1527, da Rom blev plyndret,

mistede E. alt, hvad han ejede, og i de folg-

ende Aar tog han Ophold i Venezia. 1540
vendte han tilbage til Tyskland for at hjaelpe

Paul Fagius i lsny iWurttemberg ved Anlseg-

gelsen af et hebr. Trykkeri og Udgivelsen af

hebr. Skrifter. I 1543 var han atter i Venezia,
og der dode han 28. Jan. 1549. Paa hans
Gravsten roses han for >at have opklaret Gram-
matikens Morke og forvandlet det til Lys<.

E. var og blev Jade, men ved sine gramma-
tiske og leksikalske Arbejder gav han de Kr.

et staerkt Stad til Studiet af Hebraismen, og
Ma?nd som Seb. Munster og Paul Fagius skyldte

ham overordentlig meget i den Retning. Hans
Trosfseller bleve mistamksomme ved at se ham
fandes saa meget blandt Kr., men E. modte
deres Misttenksomhed med den uforbeholdne
Erklsering, at han >Gud ske Lov! endnu var
Jode«. Vanskeligere faldt det ham at berolige

dem, da de havde taget Forargelse af, at han
havde vovet at sige, at Vokalerne i det gl. T.s

Tekst vare en sen Frugt af Skriftlserddommen

i Tiberias.

Elias fra Cortona, beromt Fransiskaner-

general, f. o. 1170 i en Forstad til den hi.

Frans's Fodeby, Assist, indtraadte o. 1215 i

dennes nydannede Orden. Allerede nogleAar
tidligere havde Frans selv missioneret i Syrien

og Marokko. 1218 fulgte E. hans Eksempel og
begav sig med ligesindede Brodre til Syrien for

at prsedike Kristi Evangelium. Denne Missions-

ftcrd synes, ligesom Fransiskanernes tidligere,

at vaere bleven temmelig resultatles. Fra Sy-

rien vendte E. tilbage til Europa senest 1220.

Det nseste Aar udncevnte Frans ham til sin Vikar.

Med Smerte saa Stifteren den Udvikling, Or-

denen havde begyndt at tage, idet Brodrene
stadig mere og mere opgav det oprindelige Ideal

:

Fattigdommen paa Gods og Lsrddom. Frans
drog sig nu tilbage og overlod efterhaanden
Ledelsen til E., som allerede fra Begyndelsen
arbejdede paa at give Broderskabet en fastere

Organisation. Da E. efter Frans's Ded (1 226) blev

valgt til Ordensgeneral (1232—39) af General-

kapitlet, brugte' han sin store Indflydelse til at

skabe fastere Former for Ordenens Virksom-
hed ved at gennemfore en miidere Observans,

men banede derved atter Vej for storre Pragt i

den. Modsat Frans's oprindelige Plan indfortcs

med E.s Bifald (se Antonius fra Padova S. Ill)

videnskabeligt Studium paa Ordenens Program.
Maaske var det under Indflydelse fra E., at

Gregor IX allerede som Kardinal gav Regelen

en slappere Fortolkning end tidligere, idet det

tillodes Brodrene at lade en Tillidsmand inden-

for Ordenen (nuncius) modtage Pengegaver til

den ; hos ham, som Reprasentant for Giverne,

kunde saa Brodrene hente, hvad de behevede
til Livsfornodenheder og til deres Byggefore-

tagender. Ganske vist skulde de paa denne
Maade indsamlede Gaver betragtes som Givernes

og ikke som Ordenens Ejendom — Ordenen
skulde kun eje Brugsretten, ikke Ejendoms-
retten over det — men det hele indeholdt en

afgjort Slappelse af den oprindelige Observans,

og den givne Fortolkning vakte ikke ringe

Misfornojelse indenfor den konservative Ret-

ning i Ordenen, som holdt fast ved det op-

rindelige Ideal. E.s Strsben efter, at Brodrene
skulde UeggeVind paa menneskelig Lcerddom,
vandt heller ikke almindeligt Bifald. Da hertil

kom, at Generalen ikke i sit Privatliv foregik

Brodrene med Eksempel paa Nojsomhed og
Forsagelse, — man fortalte, at han havde en
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statelig Bolig, et godtBord, lod sig opvarte af

tint klaedte Tjenere og hellere red end gik —
steg Misfornejelsen til heftig Uvilje. Klager

indlob til Kurien, og paa det 1239 i Rom
holdte Generalkapitel blev E. afsat. Han, der
havde vseret Pavens Ven og med Talent havde
brugt sin Indflydelse til at bilaegge Stridighederne

mellem denne og Kejser Frederik II, stillede

sig nu helt og holdent paa sidstnaevntes Side

og blev paa Grund deraf 2 Gange ekskommu-
niceret, nemlig 1240 af Gregor IX og 1244 af

Innocents IV. De sidste Aar af sit Liv var

E. endog udstodt af Ordenen, men paa sit

Dedsleje blev han forsonet saavel med den,

som med Kirken. E. dede 1253 i Cortona.

E.s Betydning i Fransiskaner-Ordenens Hi-

storic er ikke ringe. Han var utvivlsomt dens
mest fremragende organisatoriske Talent i dens
aeldste Tid. Verdensklog og skarpt seende,

som han var, indsaa han Nodvendigheden af

at skaffe Ordenen en fast Organisation, og han
har sikkert haft stor Andel i den Reform, som
kodiflceredes i den af Honorius III 1223 stad-

faestede Ordensregel. Rimeligvis vare Frans-
iskanerne, uden E.s Virksomhed, aid rig komne
til at spille den betydningsfulde Rolle i Mid-
delalderens K.- og Kulturliv, som de i Virke-

ligheden kom til (Rybka, Bruder E. v. C.,

der 2. General des Franciskanerordens, 1874;
K. Mfiller, Die Anfange des Minoritenordens
u. die Bussbruderschaften, Freiburg 1885;
Ehrle, Die Spiritualen, ihr Verhaltniss zum
Franciskanerorden u. zu den Fraticellen, i

Archiv f. Litt. u. Kgesch. des Mittelalters III,

S. 553—614). H. L.

Elias af Ribe var Flamlacnder af Fodsel.

1142 blev han Biskop i Ribe og som saadan
oprettede han 1145 Domkapitlet der ved et

Brev, i hvilket han klagede over, at Guds-
tjenesten i Domkirken var saare tarvelig, og
over at der var knappe Indtaegter og faa Per-

soner til at forrette Tjenesten. Han var en
Ven af det kanoniske Liv, og hans Efterfolger

(Radulph) flk Pave Alexander III til at udstede
en Bulle, der paabed, at Kapitlet i Ribe neje

skulde folge Augustins Regel. E. var, i Mod-
saetniug til Jyllands Indbyggere, der holdt med
Knud Magnussen, en ivrig Tilhaenger af Sven
Grade, og hans Stilling var derfor saa truet,

at han fandt det rigtigst at befteste sine Gaarde,
og en Tidlang maatte han endog skjule sig i

Domkirken. Da Sven havde sejret, fik E.

store Privilegier for sin Bispestol, og han var
Maegleren, da der 1157 paa Fyn sluttedes Forlig

mellem de 3 Prinser. E. dede 1. Marts rimelig-

vis 1162 og blev begravet i sin Domkirke.
Elias-Folket, se Kleven, Elias Olsen.

Eliata, Levit og Sanger af Hemans Slaegt

(1 Kren. 25, 4).

Elidad, Sen af Hisloa, Benjaminit (4 Mos.
34, 21).

Eliel. 1) Stammefyrste i Manassa i Basan
(1 Kron. 5, 24); 2) Toas Sen, blandt Samuels
Stamfaedre (1 Kron. 6, 34; V. 27 kaldes han
Eliab, 1 Sam. 1, 1 Elihu); 3) Son af Simei,
Benjaminit (1 Kren. 8, 20); 4) Sen af Sasak,

ogsaa af Benjamin (1 Kren. 8, 22); 5) Mahe-
viter (1 Kren. 11, 46), Krigseverste hos David,
ligesom 6) fra Mehobaja (V. 47); 7) Gadit, Til-

hasnger af David (1 Kron. 12, 11); 8) Levit af

Kahats Stegt (1 Kron. 15, 9); 9) Levit paa
Hiskias Tid (2 Kren. 31, 13).

Elienaj, af Simei Slaegt, Benjaminit (1 Kren.
8, 20).

Elieser. 1) Abrahams Husfoged, vistnok fra

Damaskos; inden A. flk Bern, taenkte han at

lade E. arve sig (1 Mos. 15, 2 f.), senere ben-
tede E. Rebekka, Isak til Hustru (1 Mos. 24).

omTrovaerdigheden sml. Art. Abraham; 2) Most*
anden Sen med Midjauiterinden Sippora (2 Mos.
4, 24 f.; 18, 2); 3) Bekers Son, benjaminitisk
Familieeverste paa Davids Tid (1 Kren. 7, 8)

:

4) Praest paa Davids Tid (1 Kron. 15, 24):

5) Sen af Sikri, rubenitisk Overste paa Davids
Tid (1 Kren. 27, 16); 6) Profet, Son af Dodava
fra Maresa, spaaede Kong Josafat de Skibes
Undergang, denne havde udrustet i Faellig med
den ugudelige Ahasja af Efraim (2 Kren. 20. 37);

7) Leviteverste paaEsrasTid (Esr. 8, 16), Sam-
tidig af 8) Prawt (Esr. 10, 18); 9) Levit (Esr.

10, 23); 10) af Harims Shegt (Esr. 10, 31);

11) Jorims Sen, en af Jesu Forfaedre (Lk. 3, 29).

Elifal, en af Davids Krigseverster (1 Kren.
11, 35).

Elifas. 1) Efter 1 Mos. 36, 4 Esaus teldste

Sen; 2) en af Ijobs Venner (Ijob 2, 11), „€t-

ling af Teman, der igen skulde vaere Sen af
E. 1; hans Taler Andes ljob 4—5; 15; 22:
de lastes af Elihu og Jahve.

Elifeleja, Levit og Sanger (1 Kren. 15, 18 t.\

Elifelet. 1) og 2) Senner af David (1 Kren.
3, 6 sml. V. 8; 14, 5 sml. V. 7); 3) Ahasbais
Sen, Krigsoverste hos David (2 Sam. 23, 34):
den samme som Elifal; 4) iEtling af Meflbosct
(1 Kren. 8. 39); 5) en af dem, der fulgte med
Esra fra Babel HI Jerusalem (Esr. 8, 13k
6) Hasumide (Esr. 10, 33).

Eligins, Biskop af Noyon, tilherte en kr.

Familie og var oprindelig Guldsmed, efter Le-
genden en Lasrling af den kgl. Mentm ester i

Limoges. Mentmesteren Bobbo i Paris an be
falede ham til Kongen, og under Dagobert I

og Clodovech II arbejdcde E. for HofTet og
prregede Menter. Han og en af hans Venner.
Audoen. senere Biskop af Rouen, kom imidler-
tid under Columba af Luxoviums (S. 537 ) Paa-
virkning og forlod HofTet. Eligius blev der-
paa (641) Biskop af Noyon, og som saadan
dede han 30. Nov. 659 efter at have udfoldet
en nidkser Missionsvirksomhed blandt de hed-
enske Frankere og Friesere, der boede i han s

Naerhed. E. har efterladt sig flere Praedikener.
der, som det synes uden tilstnekkelig Grund.
ere blevue ham frakendte.

Elihorst, Skriver hos Kong Salomo sammen
med sin Broder Ahia (1 Kong. 4, 3).

Elihu, 1) se Eliel 2; 2) Fyrste fra Manasse.
kom til David i Siklag (1 Kren. 12, 20): 3) af
Semajas Slaegt, Levit paa Davids Tid (1 Kren.
26,7); 4) se Eliab 3; 5) Ven af Ijob. optrader
med en kcngere Tale (Kap. 32—37, se Art.
Ijob). Efter Ijob 32, 4 er han Efterkommer
af Abrahams Broder Nahor.

Elika, Harodit, Krigseverste hos David
(2 Sam. 23, 25).

Elim, Lejrplads for Israel under Orken-
vandringen paa Vejen fra Mara til Orkenen
Sin og til Sinai. Blandt mange Gaetniuger synes
efter Oplysningerne (2 Mos. 15, 27; 16. 1 og
4 Mos. 33, 9f.) at maatte vaslges mellem 2
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Oaser, Wadi Useit ogWadi Gharandel, et Par
Mil S. for Ajun Musa (se Mara). Det sidst-

ntevnte Sted er endnu en vigtig Station paa
Karavanvejen fra Suez til Sinai. Munkelegen-
<ier, der henleegge E. langt lcengere mod Syd,

ere nden Vterdi.

Elimelek, Judseer fra Betlehem, gift med
Naomi (se Art. Rut).

Elimaeus, Olavns Erici, finsk Biskop, f. i

Elima, formentlig o. 1560—70, blev sendt til

Nabosognets Preest for at here at lsese Sv. og
T>atin, kom siden til Katedralskolen i Abo,
men maatte fiygte derfra under Pesten ; efter at

have opholdt sig i Wiborg vendte ban dog til-

bage til Abo, begav sig derpaa til Stockholm
og blev 1595 Student i Upsala. Da han flk

Del i en Arv efter en velhavende Sltegtning,

sattes han i Stand til at fortssette sine Studier

i Udlandct, hvor han 1597 opholdt sig i Rostock,

1601 i Wittenberg og Helmstadt, og under
disse Studier erhvervede han sig Magister- og
maaske ogsaa Doktorgraden. Hjemvendt fra

Udlandet var han en Tidlang Lserer vcd Upsala
Akademi, 1603—09 i Enkoping, og 1609 blev

han Rektor i Stockholm samt 1611 Spr. ved
Nikolajkirken der. 16. Juli 1618 udnnvntes
E. til Biskop over Wiborg Stift samt Kexholm
Len og Ingermanland, som nylig var under-
lagt den sv. Krone. I den lnstruktion, som
Kongen s. Aar udstedte for ham, opstilledes

de Regler, han burde folge m. H. til de >i

overtroisk Afgudsdyrkelse< nedsunkne, >mod
vor kr. Religion genstridige* Bekendere af den
gr. Konfession i Kexholm Len og Ingermanland.
Til Fremme af de gr. Katolikers Omvendelse til

Lutherdommen indkaldtes en Skriftstober 1618,

der 1625 fik Fuldmagt som >russisk Bogtryk-

ker<, da man ved Boger paa Russisk eller

Finsk (med russiske Typer) vilde udbrede lu-

therske Lare- og Andagtsskrifter. Iovrigt synes

E. at have vseret ivrig for at have det for-

faldne Skole- og Kirkevaesen i Wiborg Stift,

der siden 1578 havde haft fcelles Biskop med
Abo Stift. Ailerede 1626 var E. dog saa med-
tagct af Alder og Skrebelighed, at der gjordes

Forslag om at give ham en Coadjutor. Da
Hertug Karl Filip, Gustaf II Adolfs yngre
Broder, der 1611 indkaldtes til Czar i Rut-

land (en Vaerdighed, som han 1614 frasagde

sig) 1622 dode i Narva, fik Biskop E. Ordre
til at begive sig til Narva for at holde Lig-

praediken over ham, og det paalagdes ham
>at tage med sig Wiborg Skole og saa mange
Praester, han kunde fere med sig< . Man kender
5 Ligpradikener af E., udgivne i Stockholm
1615— 18; et Oplag af Jacob Fenno Suomalai-
nens finske Psalmebog, indeholdende 150 Psal-

mcr, besergede han 1621. E. dode 1629. A.N.
Eliot, John, f. i England 1604, drev grundige

Studier i Cambridge, men udvandrede 1631

som Nonkonformist til Boston og var fra 1632
til sin Dod(1690)Pnest i Roxbury ved Boston,

hojt anset for siu dybe Fromhed, hellige Nid-

kaerhed og overvaettes Kaerlighed. Efter at

have haft en Indianer i sit Hus for at laere

Sproget, opsogte han Indianerne 1646 ved Grand
River i Massachusetts. Det var den ferste

Gang, Guds Ord blev forkyndt i Indianernes
Sprog, og E.s Ord gjorde et dybt lndtryk ved
dette og de folgende Beseg; men han turde

ikke debe Indianerne, forend han havde fort

dem ind i et ordnet Liv med Agerdyrkning
og andet Arbejde. Flere Landsbyer (Nonan-
tum, Concord) gav han en teokratisk Sara-

fundsorden med Israels Lov (2 Mos. 18, 13 f.)

som Monster. Siden sogte han at samle dem
i en kr. Koloni Natick, ikke langt fra Boston
(1651), og efterhaanden opstod der 14 kr. Lands-
byer med 1100 >bedende Indianere<. E. over-

sale Biblen (fuldfort 1663), gav Indianerne en
Katekisme og uddannede 24 unge Ma-nd til

Pnester. Under alt dette Arbejde blev han
ved at rogtc sit Embedc. Ogsaa andre optog
Arbejdet blandt Indianerne, og der fandtes
3600 kr. lndianere i Ny-England, da en Indianer-

krig 1675 lagde Vaerket ode. Nogle af de kr.

Landsbyer oploste sig, andre forstyrredes af

de hvide, der nu kastede Mistro og Fjendskab
ogsaa paa de kr. lndianere, og med Sorg saa

E. sit Vaerk forfalde, medens han selv, skent
blind og alderdomssvag, holdt ved til det sidste

med sit Kaerlighedsarbejde. De Stammer, han
virkede iblandt, ere nu forsvundne, og det

Sprog, hvori hans Bibelovers. er skreven, for-

staas ikke mere (G. Fritschel, Geschichte der
chr. Missionen unter den Indianern). V. Sn.

Elipandns, Ophavsmand til den adoptianske
Vranglrere, er fodt o. 718. Han blev o. 780
Biskop i Toledo og maatte som saadan bekaempe
en ksettcrsk Retning, Migetianerne, som han
fordomte paa en Synode i Sevilla o. 782. Da
der blandt Migetianernes Kaetterier ogsaa var en
sabelliansk Opfattelse af Treenigheden, fortes

E. saa vidt i modsat Retning, at han erklaerede

Marias forstefodte for kun at vtere Guds Adop-
tivson (se Art. Adoptianismen S. 28). Mod E.

optraadte straks et Par asturiske Gejstlige

(Beatus og Heterius), og Pave Hadrian er-

klaerede, at E. var falden i Nestorios's Be-

spottelse. E. forsvarede sin Opfattelse i Breve
til Galliens, Akvitaniens og Asturiens Bisper

og til Karl den store. Efter Frankfurter-

Synodcn 794 sendte Karl de der fremkomne
Modskrifter, sammen med Breve baade fra

Hadrian og sig selv, til E., men da denne i

Modsaetning til Felix fra Urgel var maurisk
Undersaat, kunde han indtil sin Dod (o. 809)

trodse Paven og Frankerkongen. V. A.

Elisa. 1) Son af Safat fra Abel Mehola (se

Abel, 2), kaldet af Elias til dennes Arvetager

som Profet og fra da af (1 Kong. 19, 16 f.)

hans Ledsager (se Art. Elias). Efter Elias's

Himmelfart vendte E. tilbage, besegte Profet-

samfundene i Jeriko og Betel, levede en Tid
ensom paa Karmel og tog saa fast Ophold i

Samaria (2 Kong. 2, 25), hvorfra han dog
gjorde hvppige Rejser bl. a. til Sunem og

Gilgal (2 "Kong. 4, 8f.; 4, 38). Modsat Elias,

hvis Gerning forlober i en Raekke pludselige

Optrin, lever E. stille, samler en Krcds af tro-

faste Venner om sig (2 Kong. 4, 23), ja staar

endog i taalelig god Forbindelse med Akabs
Sen Joram, under hvem Jesabel tabte det meste
af sin Indfiydelse. E. hjnlper endog Joram i Krig

mod Moab (2 Kong. 3, 16 f.) og Syrien (6, 8 1).

Dog kan Dommen over Akabs Hus ikke rendres;

dette bliver end klarere for E., da Joram styrter

sig ind i det gamle Fjendskab mod Jahves Pro-

feter, lader Jesabel igen faa frit Spil (Kap. 7;

9, 22), ja endog drager Judas Konge, sin Svoger,
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med ind i Afguderict (8, 18, 27). E. gaar da
til Damaskos, hvor ban siden Naamans Hel-

bredelse (5, 15 f.) er vel anset, og forkynder
Kong Hasael Sejr over Efraim (8, 7 f.); snart
efter lader han Jehu salve til Konge over Efraim
og til Fuldbyrder af Haevnen over Akabs Hus.
Disse Skridt har man lagt E. meget til Last,

dog maa man betaenkc, at i Efraim bavde
man ved de hyppige Revolutioner mistet Be-

vidstheden om al Fasthed i Arvefolgen, og at

Jahve for Profeterne var den egentlige Konge,
der hersker gennem Folkets Konger, og har
Ret til — selvfelgelig — at afsaette disse, naar
de oprere sig mod ham. Under Jehu-Slaegtens

Regering here vi intet om offentlig Virksom-
hed fra E.s Side ; dog ses af Kong Joas's Klage

ved hans Dodsseng, at der har vaeret et nogen-
lunde godt Forhold mellem clem (13, 14).

Formodentlig har han i disse sine sidste Aar
virket mere stille opbyggcnde blandt sine Tros-
fseller; ganske vist var Faren for fenikisk

Baalstjeneste dreven over, men Jehu fortsatte

Jeroboams Dyrkelse af Jahve under Skikkelse

af en Tyr. Mod den Slags urene Elementer
var der nok at virke for Maend som E. —
Beretningen om E., der tydelig nok stammer
fra de samme Kredse som Elias-Fortrellingerne,

er ligesom disse fuld af Undere. Nogle af

disse ligne saa paafaldende Elias-Undcrne, at

man bliver mistaenksom ; men i det hele have
de et andet Praeg end dennes, svarende til For-

skellen i begges Karakter og Gerning. Var
Elias en fyrig Luther, havde E. derimod mest
af en Melanchthons mere stille Natur. Var
Elias's Optrseden som et Tordenvejr, pludselig,

men snart ovre igen, virkede E. langt mere jaevnt

og vedholdende. Elias's Undere vare saedvanligt

Udferelser af Herrens Stranedomme, E.s deri-

mod mest hjaelpende og velsignelsesrige, flere

ligne i hej Grad Kristus's. Elias's Virksom-
hed havde beredt den Jordbund, hvori E.s

Arbejde skulde slaa Rodder. — 2) Efter 1 Mos.
10, 4 (1 Kron. 1, 7) Son af Javan. Da Javan
er Navn for Gnekerne (egentl. Jonierne), maa
E. betegne en grask Stamme, og da Ordet
nsevnes mellem Tarsis (i Spanien) og Kittim
og Dodanim (Kypriere og Rodiere vistnok),

ligger det naer at taenke paa de gr. Udflyttere

i Syditalien. Da imidlertid efter Hes. 27, 7

Fonikierne hentede Purpur ved E.s Kyster,

have nogle gsettet paa Peloponnes, hvor Purpur-
muslingen optraeder i Miengde. Man har an-
fort, at NV.-Landsdeleu der lied Elis, og
gjort opmaerksom paa Ligheden med Ordet
Hellas; dog kan dette bcdrage. Andre Gaet-

ninger ere vaerdilose. C. J.

Elisabet, af aronitisk Slaegt, gift med Prse-

sten Sakarias, var Moder til Johannes Dober
(Lk. 1, 5f.).

Elisabet. 1) E. af Brandenburg, Datter
af Kong Hans af Danmark, f. 1485 i Nyborg,
blev 1502 i Stendal gift med Kurfyrst Joachim I

af Brandenburg, en begavet og laerd Maud.
Da Christiern II blev fordreven fra .Danmark,
opholdt han sig gentagne Gange i Berlin hos
Sosteren, og denne fulgte ham 1523 til Witten-
berg, hvor hun, ligesom han, blev dybt greben
af Luthers Praediken. Denne Paavirkning fik

stor Betydning for E.s Liv, thi den medferte
et fuldstaendigt Brud med hendes Mand. Da

E. tilmed i sin varme Hengivenhed for Bro-
deren paa alle Maader segte at stette hans
Sag, truede den heftige ^Egteherre, der nu
viste hende den mest kraenkende Foragt, hende
paa Livet. I Marts 1528 flygtede E. til sin
Morbroder, Kurfyrsten af Sachsen, der anviste
hende Ophold paa Lichtenberg ved Witten-
berg. Her besegte Luther hende gentagne
Gange og var den fromme Kvinde til stor
Trost. Forseg paa Forlig med Joachim I

strandede paa hendes bestemte Fastholden af
sin nye Trosoverbevisning. Bitter Sorg voldte
Broderens haarde Lod hende, men hendes
Forseg paa at fri ham fra hans Fangenskab
vare forgaeves. Skont hendes Mand var dad
1535, tiltraadte hun dog forst 1546 sit Enke-
saede Spandau, hvor den haardtprevede Fyrst-

inde hensov 11. Juni 1555. — 2) E.af Braun-
schweig, Datter af ovennsevnte, blev 1525 Her-
tug Erich I af Kalenberg-Gottingens 2. Hustru.
1538 tilegnede hun sig, da Antonius Corvinus
praedikede i Munden, den evangelske Lsere og
var fra det 0jeblik af ivrigt virksom for, at

Evangeliet kunde sejre i Landet. Hertugen
vedblev at vaere rom. Katolik, men tillod, at
Corvinus kom fra Marburg og praedikede for E.

Da Erich I dode 1540, overtog E. Formynder-
skabet for sin Sen Erich II, og nu sejrede Refor-
mationen. Corvinus blev Superintendent og ud-
gav en Kirkeordning(1542), og Dr. Joachim Mor-
lin blev Spr. i Gottingen. E. onskede ikke
Klostrene saekulariserede, men reformerede,
saaledes at de brugtes til Kirke- og Skoleformaal.
1542—43 afholdtes en Generalvisitation af Fyr-
stendemmerne Kalenberg og Gottingen, og 1544
—45 afsluttedcs Vaerket med 2 Landssynoder.
Da Sennen var traadt tilbage til Romerk. og
vilde gennemtvinge Interimet, fordrev Prwsterne
og sendte Skarer af uvaerdige rom. Kat ind i

Landet, samlede E. sine Gejstlige i Munden og lod

Corvinus og Morlin udarbejde en Gendrivclse,

men Hertugen lod forstnaevnte kaste i Faengsel

og kun ved E.s Hjaelp undkom Morlin til Erfurt.

En Ulykkestid begyndte (>vorSen raser vaerre

end nogen Papist mod Kristi Kirke «, skrev E.),

men Forbitrelsen mod den udsvaevende og odsle

Fyrste, der na?sten altid var udenlands, stcg

saaledes, at han 1552 maatte leslade de fangne
Praester og tillade Ref.s Bestaaen. E. dede 1558
(v. Heinemann, Gesch. v. Braunschweig und
Hannover II, 1886). — 3) E. af Braunschweig-
Wolfenbtittel, Datter af Frederik II afDanmark,
f. 1573, d. 1626 i Braunschweig, blev 1590 gift

med Hertug Henrik Julius og fik under dennes
Fravasrelse stor Indflydelse paa Landets Ledelse.

Hun var den hajortodokse Hofpraest Basilius Satt-

lers (>Generalissimus<), Prof. Dan. Hofmanns
og hendes seuere Hofpraest M. Walters Stottc

i deres Kamp mod Helmstadter-Universitetets
Humanister, Caselius, Martini og Calixt, men
da Friedrich Ulrich 1613 fulgte sin Fader i

Regeringen, fik Humanisterne Magten ved Uni-
versitetet, og Martinis rationaliserende Filosofi

og Calixts Synkretisme bragte Helmstadt i Vanry
hos alle ortodokse. — 4) E. (Isabella) af
Danmark, Christiern Il's Dronning, Kejser
Karl V's Soster, f. i Bruxelles 18. Jnli 1501.
blev opdragen af sin Faster, Regentinden Mar-
grete af Nederlandene, da Faderen allerede
dede 1506, og Moderen var vanvittig. Blandt
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E.s Laerere var den senere Pave Hadrian VI.

1514 viedes hun i Bruxelles ved Prokuration
til den danske Konge, blev neeste Aar afhentet
af iErkcbiskop Erik Valkendorf, og 12. Aug.
1515 fejredes hendes Bryllup i Kbhvn. E. var
da kun 13 Aar gammel. Hun var en ual-

mindelig aedel Personlighed, hvis Hengivenhed
for sin strenge, selvraadige iEgteherre stod sin

Prove i Ulykkens Dage. Med sine 3 smaa
Born fulgte hun ham 1523 i Landflygtigheden
til Nederlandene, England og Tyskland, og i

Wittenberg blev ogsaa hun greben af Luthers
Forkyndelse. Paa Rigsda'gen i Nurnberg 1524
talte hun med stor Varme sin Mands Sag,

men da hun tillige aabent vedkendte sig sin

Lutherdom, vakte hun sin Broders, jErkehertug
Ferdinands, Harme. Efter en pinlig Adskillelse

modtes hun atter med Christiern i Lier i

Brabant, hvor et mindre Hus (het hof van
Dennemarken) anvistes dem. Her maatte de
3 Rigers Dronning, iEtlingen af Europas for-

nemste Fyrstehus, for at bestride Husholdnings-
omkostningerne lade sine Klenodier og Born-
enes Legetoj vandre til Pantelaanerne og selv

sy sine afiagte Klaeder om til Bornene. Lid-

elser og Savn nedbrod snart hendes Kraft, og
19. Jan. 1526 dode hun paa Slottet Zwijnaerde
ved Gent. Den luth. Praest, Jens Mikkelsen
Moenbo, stod ved den fromme Kvindes Dods-
leje, men da hun havde tabt Maelet, gav man
hende den sidste Olie efter rom.-kat. Ritus, og
en offlciel Beretning meddelte derpaa, at hun
var dod i den hellige Kirkes Tro. 1883 flyt-

tedes hendes og Sonnen Hans's Ben fra Gent til

St. Knud 1 Odense. J. O. A. — 5) E. af Eng-
land var en Datter af Henrik VIII og bans
2. Dronning, Anna Boleyn. Hun blev fodt

7. Sept. 1533. Da hun var 2 Aar gl., blev
hendes Moder henrettet, og hun savnede kaerlig

Omsorg, indtil, fra hendes 10. Aar, Henriks
6. Dronning, den begavede og hojt dannede
Katarina Parr, viste hende Hengivenhed og
tog sig af hendes Uddannelse, men senere var
hun under Marias Regering Here Gange fsengslet

og forvist. Boglige Sysler, hvortil hun hengav
sig, skaerpede hendes Intelligens, og de alvor-

lige Oplevelser udviklede hendes maegtige Viljes-

kraft og Evne til Selvbeherskelse, men laerte

hende ogsaa den Forstillelseskunst, som hun
senere med Faerdighed udovede i sin Politiks

og sit Hoflivs mangfoldige Intriger. Parla-

mentet hindrede Sosteren i at bereve hende
Arveretten til Tronen, og 1558 besteg hun den.

Hun blev en dygtig og energisk Herskerinde,

der satte en ^Ere i selv at afgore alle Stats-

sager og ikke at dele Magten med nogen Mand.
Ved en klog Politik udadtil og en omsigtsfuld
Styrelse af Landets indre Anliggender lykkedes
det hende i en lang Regeringstid at haeve Eng-
lands dybt sunkne Magt til en hidtil ukendt
Hojde og at vinde sit Folks Hengivenhed. For
Englands K. flk hendes Regering stor Betyd-
ning. Hendes Stilling var vanskelig paa Grand
af den rom.-kat. Reaktion, der havde om-
styrtet Edvard VI's Reformer, og om hun end
var sig sit Ansvar for Gud bevidst og til Tider
kunde blive religiost bevaeget, stod hun dog
uforstaaende overfor det kirkl. Gennembrud,
idet hun mere var paavirket af Renaessancens
end af Ref.s Aand. I sin Faders Tid havde

hun laert at afsky Pavedommet, men var til-

lige bleven vamnct til den rom.-kat. Guds-
tjeneste, som tiltalte hendes pragtlystne Sind,

under Edvards Regering havde hun tilegnet

sig protest. Ideer, og ved Marias Kontraref.
var hun naesten bleven rom. Kat. igen. Disse
Omskiftelser havde gjort hende tolerant. Da
hun efter sin Tronbestigelse aabnede Parla-
mcntet, blev der holdt en Messe, hvori hun tog
Del, og derefter praedikede Dr. Cox, en af de
protestantiske Flygtninge, som nu vare vendte
bjem fra Geneve, og hun horte ogsaa ham. I

hendes Omgivelser fandtes der Maend af begge
de kirkl. Partier. Men idet Paven ikke aner-

kendte hende som aegtefodt, og Parlamentet
maatte stadfseste hendes Arveret til Tronen,
nedtes hun fra Begyndelsen til at stette sig

til Protestanterne, som til Gengaeld betragtede

hende som deres Beskytterinde. Med sin

mandlige, kritiske Forstand indtog hun et polit.

Standpunkt overfor de kirkl. Modsaetninger og
satte sig af Hensyn til Landets indre Fred
det Maal at udjaevne dem 1 en, ydre Konform-
itet. Hendes Ref. fulgte derfor en Middelvej.

Ved Uniformitets-Akten og Supremats-Akten af
1559 konstitueredes en anglikansk Statskirke

med en protest. Laere, en Gudstjeneste, som
bevarede det gamle Grandpraeg, og en erasti-

ansk Forfatning. Den maeglende Tendens
viste sig i Formuleringen af de 39 Art. (se

S. 151) og i Revisioiien af Book of Common
Prayer (se S. 360). Mange rom. Kat. flygtede,

og i Douai samledes unge Englaendere, der
uddannedes til rom.-kat. Praester for at virke

som Missionaerer i deres Faedreland; de fleste

fandt sig dog til Rette med Brugen af den
aendrede Liturgi, men det forekom ogsaa, at

en rom.-kat. og en anglikansk Praest skiftevis

fungerede ved samme Alter, hver efter sit Ri-

tual. For den i Henhold til Supremats-Akten
oprettede Court of High Commiision skulde

Gejstligheden aflaegge Ed; Biskopperne paa In
naer vaegrede sig og bleve afsatte, ligeledes

mange Arkidiakoner og Dekaner, hvorimod de
fleste Praester ved at undlade at mode undgik
denne Skaebne. Tilsidst maatte Kommissionen
inddrages, men der var nu anglikanske Bi-

skopper, og E. fandt i .(Erkebiskop Matthew
Parker en Mand, der forstod at gennemfore
hendes Planer. For den storste Del af Befolk-

ningen Iettede den lempelige jEndring af Guds-
tjenesten Overgangen til Protestantismen. For-

gaeves sogte Pius V at bringe England tilbage

under Pavedommet. E. vaegrede sig ved at

anerkende Tridentiner-Konciliet; Paven forbod

da de rom. Kat. i England at bruge Book o.

C. P. og sendte Skarer af Jesuiter ind i Landet,

men paa Grand af denne Propaganda udstedte

E. Love, ved hvilke rom. Kat. udelukkedes

fra Deltagelse i Rigets Styrelse. Paa den anden
Side forbod hun den protest. Polemik mod
Rom. Da Filip II havde sejret i Nederlandene,

og Guiserne i Frankrig, ansaa Pius Tiden for

gunstig til at ramme E. Ved en Bulle band-
lyste han hende og erklaerede hende for afsat,

men de fleste rom. Kat. i England viste sig

loyale mod deres Dronning, og et begyndende
Oprer i de nordlige Egne blev undertrykt.

Subskriptions-Akten af 1571 var isaer rettet

imod de rom. Kat., og efter dens Udstedelse
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blev derfor Propagandaen sterkere, men jo
flere Jesuiter der kom over Kanalen, og jo
ivrigere de bleve, des haardere blev Forfolgel-

sen imod dem, isser efter 1580. Gentagne
Sammensvsergelser mod E.s Liv forte til Maria
Stuarts Henrettelse 1587; E. onskede at skaane
sin Medbejlerinde, men blev af Folkestem-
ningen dreven til at fuldbyrde den grusomme
Handling. Det var nsermest polit. og person-
lige Motiver, der havde fremkaldt den Konflikt,

under hvilken de 2 Dronninger saa laenge

intrigerede mod hinanden, men, selv om E.

ikke var sig det bevidst, var den en Kamp
mellem Romerkirken og Protestantismen ; Pres-

byterianerne sejrede i Skotland, og derved
mistede de rom.-kat. Elementer i det nordlige
England deres Stotte. England blev den sterk-
este protest. Magt i Europa; ved dette Lands
Hjselp vandt Holland Frihed, og Spaniens Over-
magt, og dermed den rom.-kat. Reaktion, blev
brudt. Ved engelsk Indflydelse blev Henrik af
Navarra Konge af Frankrig, og han tilsikrede

Hugenotterne tfi Religionsevelse. At England
flk en saadan Magt, skyldtes ikke blot E.s

polit. Klogt, men ogsaa Folkets moralske Kraft

;

der var kommet en ny Generation, som var
vokset op i Protestantismen, og et maegtigt

Opsving i Landbrug, lndustri, Handel og So-
fart havde udviklet en staerk Patriotisme, som
bl. a. gav sig Udtryk i en national Literatur.

Slutningen af E.s Regering blev en Stortid i

Englands Historic, men for hende selv var den
lidet lykkelig; Hoflivet havde mistet sin For-
tryllelse, Smigeren, som hun ikke kunde und-
vsere, begyndte at forstumme, Samvittigheds-
nag over Grusomhed, hun havde udvist, pinte
hende, og efter megeu Grsemmelse dode hun
24. Marts 1603 (M. Creighton, E., Queen of
England, London 1899; E. Marcks, Kdnigin
E. von England, Bielefeld 1897); H. Gee, The
Elizabethan Clergy and the Settlement of Re-
ligion 1558—1564, Oxford 1898). C. E. F. —
6) E. Albertine af Kurpfalz, Datter af den
ulykkelige B6hmer-Konge Friedrich og Elisabet
Stuart, f. 26. Dec. 1618 i Heidelberg, flk, medens
Forreldrene levede som Flygtninge i Holland,
en fortrseffelig Opdragelse, der tidlig modnede
hendes sjaeldne Evner. I Kundskaber kappedes
hun med Uerde Msend, og Descartes's Beundring
for hendes klare Forstaaelse af de matemat.
og filos. Discipliner (sserlig Metafysik) var ingen
Smiger. Den franske Filosof tilegnede sin Elev
sit Hovedvaerk, Principia philosophies, og han
flk navnlig stor moralsk Betydning for hende.
Men sin dybeste Paavirkningmodtog hungennem
den ref. K.s alvorlige Religiositet, og allerede
1636 naegtede hun at blive Kong Ladislavs af
Polens Dronning, da hun i saa Tilfelde skulde
trade over til Romerk. Fra 1639 havde hun ogsaa
staaet i ntert Forhold til Vidunderbegavelsen
Anna Maria v. Schurmann, »den hollandske
Minerva*, >Pigen fra Utrecht<, lige beundret i

den lierde og ortodokst ref. Verden. 1650
vendte E. tilbage til Heidelberg, hvor hendes
letsindige Broder nu residerede som Kurfyrste.
Her omgav hun sig med laerde Maend som
Sam. Pufendorf, men da hun tog sin ulykke-
lige Svigerindes Parti overfor hendes voldsomme
og utro ^Egtefselle, maatte hun 1662 begive
sig til sin fromme Tantes, Hedvig Sophies Hof.

Gennem hende traadte hun i Forbindelse med
Coccejus og fordybede sig med ny Forstaaelse

i et ivrigt Skriftstudium, baaret af en inderlig

Erfaring om Naadepagtens Velsignelse. Hun
bidrog sit til Formidlingen mellem den cartes-

ianske Filosofi og den coccejanske Teologi,

der flk saa mange dygtige Talsmiend, og Coc-
cejus tilegnede hende sin Fortolkning af Hoj-
sangen. Efterat hun 1661 var bleven Coad-
jutrice hos Abbedissen i Herford, et rigs-

umiddelbart protest. Damestift, introniseredes

hun 1667 som Abbedisse. I denne betydnings-
fulde Stilling blev htin ikke blot ved sit aedle

Sind, sin rige Begavelse, uskramtede Fromhed
og store Nidkaerhed i sine Barmhjertigheds-
gerninger til stor Velsignelse for sine under-
gone, men hun har faaet kirkehist. Betydn.
ved den Beskyttelse, hun gav fromme Separat-
ister som Labadie og hans >Familie<, der 1670
kom til Herford, men 1672, trods E.s Bestneb-
elser, maatte forlade Stiftet. Blandt Labadist-
erne var Schurmann og en Tid Fr. Breckling.

Siden 1677 korresponderede E. med Kvaekeren
W. Penn, og baade denne og Fox vare >dyre-

bare Vennerc for E. 1677 vare Penn og Barc-

lay hos hende, og hun satte dem i naermere
Forbindelse med Labadies Kreds saint intcres-

serede dem for Gichtel. Den Trang til en fuldere

Hengivelse til Herren, som Labadisterne havde
vakt hos hende, steg ydermere ved Deltagelsen

i »Vennernes« Forsamlinger, og hun vendte
sig nu ganske fra sine tidligere humanistiske
Sysler. >Menc, som hun sagde til Penn under
et nyt Besog, >mine Synder ere for store, det

er saare vanskeligt at folge de Grundsaetninger,
om hvis Rigtighed man er overbevist; jeg

frygter min Aandskraft ikke slaar til*. Fra
en vis Side paastodes det ogsaa, at E. A.s Re-
ligiositet svaekkede hendes Aandsevner paa det

sidste. Dog traadte hun netop i de sidste Aar
i Forbindelse med en Mand som Leibnitz og
vakte ogsaa hans Beundring. E. dode 11. Fcbr.

1680. I 2. Udg. af No Cross, no Croivn (1682)

satte W. Penn den aedle Fyrstinde et smukt
Mindesmaerke. — 7) E. af Schonau, f. o. 1129.

kom som Barn i Nonneklostret SchSnau i

Nassau, der var forbundet med det bckendte
Benedictiner-Abbedi af samme Navn. Allerede
hendes ivrige Bodsevelser gav hende et anset

Navn, dog endnu mere de maerkelige Syner,
hun havde siden 1152. Medens Sjaelen gennem
Smerte hsevedes til himmelsk Fryd, faerdedes

de hellige hos hende og talte med hende.
Hendes 3 Boger reoelationes, der flk deres Red-
aktion af Broderen Ecbert, hvem E. havde
faaet til at nedlaegge sit Kanonikat og gaa i

Kloster, bleve epokegerende for Helgenhistorien.
E. vidste saaledes, at Maria legemlig var faret

til Himmels, og hun har i det hele bidraget
sit til at forvanske Historien med legendeagtige
Tilsaetninger. En Vision forsikrede hende ogsaa

om JEgtheden af de 11,000 Jomfruers Relikvier
i K61n. Paavirket af sin aeldre Veninde, den
hi. Hildegard, angreb hun i Breve og i sin

litter viarum Dei (en Efterligning a&Hildegards
scioias, og maaske mest Ecberts Vaerk) den i

Verdslighed nedsunkne Gejstlighed og Pave-
stolens Ugudelighed. Hun tog Parti for Mod-
paven Victor. E. dode, 36 Aar gl., 1165 og
asredes straks som Helgeninde, 1584 optoges
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hun i det rom. Martyriologium. — 8) E. af
Thtiringen, Datter af Korsfarereu, Kong An-
dreas II afUngarn, f. 1207 i Pressburg, blevop-
dragen paa Wartburg, dengang Midtpunkt for

Tysklands ridderlige Hofliv. 1221 formseledcs

hun med Landgrev Ludvig, en sedel, tapper
og from Herre, der elskede sin gudhengivne
Hustru og tillod hendes edsle Godgorenhed,
der isair overskred alle Granser under Dyr-
tiden 1226. Da Rygtet om Fransiskanernes
fromrae Liv kom til E., fik hun sig en Broder
af denne Orden til Skriftefader, men fra o.

1225 kom hun under Paavirkning af Korstogs-

pnedikanten Konrad af Marburg, der, skent
han ikke var Klostermand, levede som den
strengeste Munk. Konrad ledede hendes An-
dagtsovelser og segte med raa Midler at knuse
al Egenkaerlighed hos hende. Da hendes iEgte-

feelle 1227 var dod i Otrantro paa Korstogs-

rejse, var >al hendes Ghede i Verden forbi<.

En Tid skal hun have levet i Nod i Eisenach,

og da hendes Sltegt endelig overlod hende Mar-
burg, paalagde hun sig de strengeste Spsegelser.

Alle sine Indkomster brugte hun til et Hospital

og selv plejede hun de vaerste syge. For at

fuldkommengere hende fjernede Konrad hendes
Born, og med Pisken knuste han ethvert Tegn
paa Selviskhed bos E. Hun dode 19. Nov.
1231, blev allerede 1235 kanoniseret og straks

efter skrinlagt i Kejser Frederik II's N»rvserelse.

E.-Kirken i Marburg, en af Tysklands skenneste
gotiske Kirker, grundlagt 1235, blev et segt

Valfartssted, indtil Landgrev Philip 1539 lod

Relikvierne fjerne. E.-Legenden blev en af
det tyske Folks ksereste Ejendomme, og baade
Digtere og Kunstnere have med Begejstring

skildret den sdle, selvhengivende Kvinde (F.

X. Wegele, Die hi. E. i Hist. Zeitschr. V og
C. Wenck ssteds. Bd. LXIX). J. O. A.

Elisabet-Sestre kaldes 2 forskl. rom.-kat
Foreninger for Syge- og Fattigpleje. Den teldste

fores, uden tilstrcekkelig Grund, tilbage til Eli-

sabet af Thuringen (se ovenfor), der da ud-
gives for at have vceret en kvindelig Tertiar

af Fransiskaner-Ordenen. De sldste E.-S.

starnme uden Tvivl fra Angela fra Corbara
(f. 1377, d. 1435), Datter af Greven af Corbara
og Tisiguiano i Kongeriget Napoli, som efter et

kort iEgteskab i en meget ung Alder (1394)

lod sig optage blandt Fransiskaner-Ordenens
Tertiariere og Aaret efter i Foligno grundlagde
et Kloster, der underkastede sig Reglerne for

de fransiskanske Tertiariere og streng Klavsur.

Under Martin V fik E.-S. Tilladelse til at bygge
Here Klostre. De kom da til Perugia, Pia-

cenza osv., og 1428 dannede de en Kongrega-
tion, der stillede sig under Generalen for Fran-
siskanerne af den strenge Observans og havde
et failles kvindeligt Overhoved. 1436 stad-

faestede Eugen IV denne Ordning, og i den
felgende Tid udbredte E.-S. sig en Del. Nogle
af dem vedbleve at staa under Observanter-
Generalen, andre stillede sig under de ved-
kommende Biskoppers Tilsyn. I Beg. af 17.

Aarh. havde E.-S. 135 Huse med 4300 kvindelige
Beboere ; men efter Revolutionen gik det ogsaa
tilbage for dem, og mange af deres Huse bleve
lukkede eller brugte til andet. I Frankrig
havde de 1880 ialt 16 Huse med henved 305
Sostre, men nu (1899) skal der kun vtere £t

tilbage der (i Rue de Turenne i Paris). I Bel-

gien have de 1 Hus, i Baiern 3; i Preussen
liar Moderhuset i Aachen fl. Filialer, og baade
i Bdhmen, Osterrig og Ungarn er der fl. Huse
for dem. Deres Klcedning er graa; derfor

kaldes de >de graa Sostre« (soeurs grises, graue
Schwestern), i Frankrig ogsaa soeurs de la

faille, efter deres store Kappe med en Hsette

til at treekke ned over Ansigtet for at skjule

dette. —
Ved Siden af denne «ldre Kongregation har

der i nyere Tid dannet sig et andet Samfund
med samme Navn. I Neisse i 0vre-Schlesien
bleve 1842 4 ugifte Kvinder, Maria ogMatilde
Merkert, Fransiska Werner og Klara Wolff
enige om at vie deres Liv til Syge- og Fattig-

pleje. Kapellanen Franz Fischer (d. 1879 som
Pnest ved St. Mauritius i Breslau) hjalp disse

4 Kvinder til en Organisation, og senere fik

det Samfund, de dannede, Navnet »Vcrein fur

aussere Krankenpflege<. En Tidlang virkede
Maria Merkert og hendes Veninder ved det
biskoppelige Hospital i Neisse; men dette blev
senere overladt til Borromeo-Sostrene fra Prag,

og Maria Merkert besluttede herefter kun at

virke for Sygepleje udenfor Hospitaler. Hun stil-

lede sin Forening under den hi. Elisabets Vaern, og
det graa Terklede og den graa Hat, som dens
Medlemmer, naar de gik ud, bar over den sorte

Dragt og den hvide Kappe, gjorde, at ogsaa hun
og hendes > Sostre* i Folkemunde bleve kaldt >de
graa Sestre*. Maria Merkert, der ledede For-

eningen til sin Dod (14. Nov. 1872), havde den
Glsede at se den bredes vidt om. 1852 fik den
i Neisse et Hus, der 1865 blev ombygget til

et stort Moderhus, og den preussiske Regering
overdrog de graa Sestre Sygepleje ved Here La-
saretter. Da der imidlertid var Fare for, at

Foreuingen kunde faa en rent verdslig Karak-
ter, fik Maria Merkert Fyrstebiskop FOrster af

Breslau til (4. Sept. 1859) at godkende den
som >St. Elisabets Forening«, og 5. Maj 1860
fik de seldre Sostre Lov til at afkegge Lofterne.

1864, efter den dansk-tyske Krig, under hvilken

de havde gjort god Tjeneste i Slesvig og Hol-
sten, skaffede den davserende preuss. Kron-
prins Friedrich dem Statens Anerkendelse og
Korporationsrettigheder som »kath. Wohl-
thatigkeitsanstalt zur heil. Elisabeth*.
Senere gjorde de Tjeneste i den tysk-esterrigske

og i den fransk-tyske Krig, og 12. Maj 1871 bleve
de godkendte af Pius IX. 1892 havde de hen-
ved 140 Huse med o. 800 Sestre lige fra Rom
(Mariahospitiet i Palazzo Gabrieli) til Maimo,
Stockholm og Hammersfest. I Spidsen forFor-
eningen staar et kvindeligt Overhoved, som
bor i Moderhuset, der nu er i Breslau. Ved
Siden af hende er der en Overstyrelse, som
dannes af 3 kvindelige Assistenter og Novitse-

mesterinden, og i ekonomiske Sporgsmaal tages

den biskoppelige Kurator med paa Raad. De
enkelte Huse have Forstanderinder. De graa
Sestre afkegge, efter en Prevetid og et Novit-
siat, Lofterne for 3 Aar. Kejserinde Augusta,
der paa det sidste blev plejet af en graa Se-
ster, gjorde meget for dem, og de give sig nu
ikke alene af med Sygepleje i private Huse,
Lasaretter og Hospitaler, men de tage sig ogsaa
af gamle og svagelige og Iede Skoler og Under-
visning i Haandarbejde (Jungnitz, Die Kongreg.
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748 Elisabet-Sostre — Elkos.

der grauen Schwestern von der hi. E., Breslau

1892). — I Tyskland Andes der ogsaa frie E.-
Foreninger, dannede af gifte og ugifte Kvinder
af alle Stsender, som have sluttet sig sammen
for at afhjaelpe aandelig og legemlig Ned (G.

Ratzinger, Gesch. der kirchl. Artnenpflege, 2.

Aufl., Freib. 1884, 590 f.). — E.-Ordenen er

en baiersk Orden, stiflet 1766 af Kurfyrstinde
Elisabet Auguste og godkendt af Pave Cle-

mens XIII 31. Jan. 1767. Betingelse for Op-
tagelse i denne Orden er rom.-kat. Kon-
fession og oprindelig tillige Opvisning af 16

adelige Aner; efter 12. Juli 1873 er det dog
tilstnekkeligt at kunne opvise 8 saadanne.
Medlemmerne baere et hvidt Emaljekors med
den hi. Elisabets Billede. I Baiern betale de
aarlige Bidrag og 500 Reichsmark for at komme
ind i Ordenen; Ikke-Bairere betale 1000 Reichs-

mark for Optagelsen (E. v. Destouches, Gesch.

und Statuten des kdnigl. bair. St. E.-Ordens,

Munchen 1873).

Elisafan eller Elsafan, Soskendebarn til

Aron, Sonneson af Kahat, naevnes 4 Mos.

3, 30 som Slasgtsoverste over Kahatiderne;
en talrig fra ham nedstammende Slaegt naevnes

paa Davids (1 Kren. 16, 8) og Hiskias Tid
(2 Kren. 29, 13).

Elisafat, Hovedsmand, var med i Ypperste-
praesten Jojadas Sammensvsergelse om at af-

saette Dronning Atalja og saette Joas paa Tronen
(2 Kron. 23, 1 f.).

Elisama. 1) Efraimit, Stammefyrste (4 Mos.

1, 10), Fader til Nun, Bedstefader til Josua

(1 Kron. 7, 26); 2) Son af David (2 Sam. 5, 16;

1 Kron. 3, 8); 3) ligesaa (1 Kron. 3, 6), kaldes
ogsaa Elisua; 4) Kansler paa Kong Jojakims
Tid; hos ham laeste Baruk Jeremjas Straffe-

taler op for Kongen (Jer. 36, 12 f.); hans Senne-
son, Ismael, draebte Gedalja (2 Kong. 25, 25;
Jer. 41, 1); 5) Judaeer (1 Kren. 2, 41); 6) Pnest
paa Josafats Tid (2 Kren. 17, 8).

Eliseba, Datter af Amminadab, af Juda
Stamme, gift med Aron (2 Mos. 6, 22).

Elisua, se Elisama 3.

Elisnr, Stammefyrste i Ruben (4 Mos. 1, 5).

Eliu, efter Jud. 8, 1 en af Judits Forfaedre.

Eliud, en af Kristi Forfsedre (Mt. 1, 14).

Eljada, 1) se Beeljada; 2) Fader til Syrer-

kongen Reson (1 Kong. 11, 23); 3) Krigseverste

paa Josafats Tid (2 Kren. 17, 17).

Eljakba, en af Davids Krigsoverster (2 Sam.
23, 32).

Eljakim. 1) Paladskommandant hos Kong
Hiskia, forte Forhandlingcrne med Sankeribs
Sendebud (2 Kong. 18, 18 f.); Jesaja havde
forudsagt ham den hoje Stilling, han skulde
opnaa (Jes. 22, 20 f.) paa Grund af sin Guds-
frygt og Dygtighed; 2) Son af Josija, indsat af
Farao Neko til Konge i Broderen Joahas's
Sted under Navnet Jojakim, se d. Art. (2 Kron.
36, 4); 3) Pnest paa Nehemjas Tid (Neb. 12, 41);

4) Abiuds Son, en af Kristi Forfsedre (Mt. 1, 13);

5) Meleas Son, en af Kristi Forfsedre (Lk. 3, 30).

Eljasaf. 1) Deguels Son, Stammefyrste i Gad
(4 Mos. 1, 14); 2) Levit, Slsegtseverste blandt
Gersoniterne (4 Mos. 3, 24).

Eljasib. 1) Pnest, Formand for 11. Skifte

(1 Kron. 25, 12); 2) Son af Eljoenai, af Seru-
babels Slaegt (1 Kren. 3, 24); 3) Yppersteprsst
paa Nehemjas. Tid, Son af Jojakim, Sonneson

af Josua (Neh. 12. 10 f.); han byggede Faare-
porten (Neh. 3, 1) og havde selv et praegtigt

Hus paa SV.-Siden af Tempelpladsen; E. var
besvogret med Nehemjas Fjender, Ammoniteren
Tobia og Sanballat, og var Modstander af hans
Foranstaltninger til at udsondre Israel fra alt

Samliv med de omboende Folk; denne bans
Stilling indtog hans Efterfolgere efter ham;
4) Sanger (Esr. 10,24); 5) Sattuide (Esr. 10, 27);

6) Banide (Esr. 10, 37).

Eljoenaj. 1) Mtling af Serubabel (1 Kron.
3, 23); 2) Fyrste i Simeon paa Hiskias Tid
(1 Kren. 4, 36 f.); 3) benjaminitisk Familie-
overste paa Davids Tid (1 Kren. 7, 8); 4) Asa-
fide, Levit (1 Kren. 26, 3); 5) af Patah-Moabs
Familie, drog tilligemed 200 af samme Familie
til Jerusalem sammen med Esra (Esr. 8, 4);

6) Pnest af PashursiEt (Esr. 10, 22); 7) Efter-

kommer af Sattu (Esr. 10, 27); 8) Pnest paa
Nehemjas Tid (Neh. 12, 41).

Elkana. 1) Levit, Korahide (2 Mos. 6, 24-
2) Korahs Sonneson (1 Kron. 6, 23); 3) JEt-

ling af E. 2 (1 Kren. 6. 24 f.); 4) dennes Efter-

kommer (1 Kren. 6, 26); 5) igen iEtling af

foreg. og Fader til Profeten Samuel (1 Kron.
6, 27 f.); for Rigtigheden af hans levitiske Af-

stamning tale de 2 Slaegtsraekker 1 Kren. 6.

18—28 og 33—38; der ere uafhaengige af hin-

anden; imod taler, at han 1 Sam. 1, 1 kaldes

Efraimit (hvad dog er forklarligt ud fra, at

han boede i Rama paa Efraims Bjerge, jvfr.

Dom. 17, 7), og at Nedstamningen fra Levi

kunde vaere opstiliet for at bortskaffe det

uhorte og stodende i, at Samuel, en Ikke-Levit.

turde ofre og udfere praestelige Funktioner;
Navnet E. forekommer kun i Levi Stamme
(undtagen 2 Kron. 28, 7) og specieit hyppigt

blandt Korahiderne (jvlr. Art. Samuel); 6) Kor-
hide (= Korahide?; Benjaminit, da Omgivel-
sernc tale om Benjaminiter?), Tilhaenger af

David (1 Kren. 12, 6); maaske senere Levit

(1 Kren. 15, 23); 7) Stormand ved Kong Ahas's

Hof (2 Kron. 28, 7); 8) Levit (1 Kron. 9, 16;.

Elkesaiter kaldtes nogle jodekr. Gnostikere

i 2. og 3. Aarh. Deres Navn have de enten,

hvad der er sandsynligst, faaet efter en Bog (kel-

Ucsaj, den skjulte Kraft) eller efter en Mand ved

Navn Elxaj. Deres Laere, som vi navnlig kende
fra Origenes og Hippolyt, var en saelsora

Blanding af Jodedom, Kristendom og Heden-
skab. De synes at have holdt paa Omskaer-
elsen og Sabbaten, men forkastede Ofrene og

forholdt sig kritisk over for det gl. T. Kristus

var for dem >den store Konge< ; snart vilde

de, som Kirken, vedkende sig Troen paa hans
Fodsel af Jomfruen, snart betragtede de ham
kun som en Engel og tsenkte sig en fortsat

Inkarnation af ham. De talte meget om Daab
og Tvsetninger, holdt Nadver med Bred og Salt,

spiste aldrig Kod, men satte iEgteskabet hojt.

Fra Hedenskabet havde de taget Astrologi og

Magi; for de foretog sig noget vigtigt, vilde

de laese i Stjernerne.

Elkia naevnes i Judits Stamtavle (Jud. 8, 1).

Elkos, Profeten Nahums Fedested (Nab. 1, 1

.

Traditionerne om Beliggenheden ere meget
usikre. En fra 16. Aarh. naevner Alkush
N. for Mossul, altsaa maatte Nahum vaere en

af de fordrevne Efraimiter; en seldre (fra Hie-

ronymus) naevner Galilaea og fortjener storre
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Tiltro. Dog synes (se Art. Nahum) saa meget
vist, at Profeten skrev i Syd-Riget og efter Nord-
Rigets Indtagelse. Vi maatte da snarere holde

os til Epifanios's Angivelse om et Sted i Egnen
V. for Jerusalem. Alt er kun Gisninger.

Ellasar, mesopotamisk Rige, hvis Konge,
Arjok, var med Kedorlaomer paa Toget mod
Sodom (1 Mos. 14, 1). E. er sikkert identisk

med Larsa i Syd-Babylonien (nu en Ruinhob
Senkereh).

Ellen Andersdatter skal have vseret gift

med Borgeren Hans Hansen i Maribo og vaere

dod 1643. Hun har forfattet Psalmen >Eja.

min Sjael ret inderlig sig fryder« (Psbog for

K. og Hjem Nr. 638); Begyndelsesbogstaverne

til dette Akrostikons 15 Vers danne Navnet:

Elle Andersdater. I Sverig, hvor man lsenge

med Urette har tillagt Christian IV's Sviger-

moder, Ellen Marsvin (hvis Fader ikke hed
Anders, men Jergen), Psalmen, gaar den under
Navnet >Nafwerwisan<, fordi den efter et Sagn
forst skal vaere skrevet paa Barkstumper (in

corticibus). Den gaengse svenske Form afPsalmen
skyldes rimeligvis J. O. Wallin.

Ellerske Sekt kaldes saaledes efter dens
Stifter, Elias Eller, f. i Beg. af 18. Aarh. i

Ronsdorf, hvorfor Sekten ogsaa baerer Navnet
>Ronsdorferne<. Som Fabriksarbejder i Elber-

fcld blev E., under Paavirkning af nogle Sekt-

erere, greben af svaermerske Ideer. Et iEgte-

skab med en rig Enke, i hvis Tjeneste han
var, satte ham i Stand til at sarnie sine Be-

undrere i sit Hjem til Dreftelse af profet. og
apokalypt. Emner. En ung Kvinde, Anna von
Buchel, optraadte her som Profetinde og vars-

lede, at E. skulde vaere Grundlaegger af det

nye Jerusalem. Efter hans forste Hustrus Ded
jegtede E. denne Profetinde, og derpaa dreves

Svarmeriet endnu videre; E.s Hustru skulde

vaere >Zionsmoder< ; hun skulde fode Frelseren,

der atter skulde aabenbares osv. Da Kirke-

styrelsen gjorde Mine til at ville skride ind,

trak man sig tilbage til Ronsdorf, hvor en Kirke

blev opfert, til hvilken den reformerte Praest

Daniel Schlelermacher, den beromte Teologs

Bedstefader, en Tid var knyttet. Da E.s San,

der som den formentlige Messias havde faaet

Navnet Benjamin, dode knapt 1 Aar gammel,
og forskellige andre Omstaendigheder stedtc til,

tabte Daniel Schleiermacher Troen paa E.s

Sanddruhed og forlod ham med en Del af Menig-

heden. E. bevarede dog en betydelig Indflyd-

else til sin Dod 1750. Men kort Tid derefter

oplostes Sekten, i hvilken svaermerske Ideer

om Guddommens Fylde som boende i E., som
saa ofte i lignende Bevaegelser, gik Haand i

Haand med en slap Moral. F. T.

Ellicott, Charles John, eng. Biskop, f. 25.

April 1819 i Whitwell i N«rh. af Stamford,
studerede i Cambridge, blev praesteviet 1847
og var 1845—48 fellow i St. John's i Cam-
bridge, 1848—58 Prasst i Pilton, 1858—60
Prof, i Teol. ved King's College i London,
1860—61 Hulsean Professor i Cambridge. 1861

blev han dean i Exeter, 1863 Biskop af Glou-
cester og Bristol. 1868 tilbed Disraeli ham
jErkestolen i Canterbury. Han var Formand
for Komi tfen, der reviderede det eng. N. T.
Blandt hans Skrifter maa, foruden Praedikener

og mindre Afhandlinger, maerkes: The Hist.

and Obligation of the Sabbath (1844); Kommen-
tarer til en Del af Paulus's Breve ; Life of our
Lord (Hulsean lectures for 1859; 6. Udg. 1876);
Modern Unbelief (1876); Are we to modify
Fundamental Doctrine (1885); Christus Com-
probator (1891) og Foundations of Sacred Study
(I, 1893). Han har endvidere udgivet en af
forskl. Forf. udarbejdet Fortolkn. baade af det
gl. og det ny T. 1897 bleve Gloucester og
Bristol adskilte. E. har i mange Aar haft

Fribillet til alle eng. Jsembaner, fordi han som
ung Mand var med ved en frygtelig Jaernbane-
ulykke ved Tottenham og ved den Lejlighcd

lagde saa stor Aandsnaervaerelse og kristelig

Visdom for Dagen, at Jaernbaneselskaberne
senere, som Udtryk for deres Taknemmelighed,
gav ham fri Rejse med alle Tog.

Ellingianerne kaldes et kirkl. Parti i Amerika,
der har sit Navn efter Ellin g Eielsen (se

S. 731). 1846 antog de en egen Kirkekon-
stitution og organiserede sig til en Synode
under Navn af >Den evgl.-luth. K. i Amerika*.
Bestemmelserne i Konstitutionen viser Sam-
fundets Karakter. Ingen maa optages som
Medlem, der ikke har gennemgaaet en sand
Omvendelse eller er paa Omvendelsens Vej (§ 2).

Den aim. Prwstedragt forkastes, da Jesus og
hans Apostle ikke har brugt den eller befalet

den, Jesus derimod straffet dem, som gik om-
kring i lange Klaeder (§ 6). Den norske Alter-

bog folges, dog bruges ikke Haandspaalaeggel-

sen ved Absolutionen, da Jesus og hans Apostle
ikke har brugt den ved Nadveren (§ 20). Der
rejste sig inden Samfundet Opposition mod
den donatistisk-lovmaessige Aand, og fiere Ud-
skillelser skete. Den dybeste Spaltning ind-

traadte 1875, da Konstitutionen revideredes,

og navnlig Bestemmelserne om Optagelse for-

andredes. De fleste Menigheder dannede paa
Grundlag heraf et nyt Samfund under Navn
af Hauges Synode, medens Eielsen selv og
nogle faa Menigheder med ham blev staaende

i det gl. Samfund med stiv Fastholden af dets

Ensidigheder. Hauges Synode har dog efter-

haanden mere aabnet sig for nye Indflydelser

og naermet sig de andre kirkl. Samfund, medens
den lille >evgl.-luth. K.< er det mest eksklusive

af de norsk-luth. Samfund i Amerika. C. B.
Ellis, William, f. 1794 i London, gik 1816

som Missionaer under Londonerselskabet (L.

M. S.) til Sydhavet, hvor han i 6 Aar virkede

paa Ejmeo, Huahine og Tahiti, derpaa i 2 Aar
paa Havaji. Paa Grund af sin Hustrus Syg-
dom drog han 1824 hjem til England og virkede
her for Missionen ved Rejser og Meder, i

Aarene 1832—41 som Sekretaer for L. Af. S.

Derefter var han Praest for en kongregationali-

stisk Menighed i Hoddesdon til 1852. Det
felgende Aar sendtes han af L. Af. S. til Ma-
dagaskar for at undersege Forholdene der,

hvor den grusomme Dronning Ranovalona
havde fordrevet Missionaererne og forfulgte de
Kr. Hverken ved dette eller det felgende Be-

sog 1854 kom han laengere end til Havnebyen
Tamatave. Men 1856 kom han igen, i en
Sendelse for den engi. Regering, og naaede nu
Hovedstaden, hvor han opholdt sig i flere

Uger og styrkede de Kr., men Landet vedblev
at vaere lukket for Missionen indtil Rano-
valonas Dod 1861. Nu ilede E. derud, fik en
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udmarket Modtagelse og arbejdede sammen
med det ferste nye Hold af Missionserer ind-

til 1865. Han kom saa hjem, opfyldt med
Fryd over, hvad han havde set — et Folk
fodt paa en Dag — men ogsaa med hajst over-

drevne Forestillinger om Madagaskars Martyr-
tid og om Dybden og Felgerne af den nu ind-

traadte Masseomvendelse. Hans idealiserende

Skildringer af disse Forhold i Tale og Skrift —
The Martyr Church, a Narrative of the Intro-

duction, Progress and Triumph of the Christia-

nity in Madagascar, London 1870 — satte

deres Frugt i en overfladisk Missionspolitik af

L. M. S. paa Madagascar, hvis Fejlgreb, med
altfor faa europseiske Missionserer og altfor

stor Selvstaendighed for den indfedte K., vel

efterhaanden erkendtes, men aldrig helt ere

blevne rettede, hvorfor ogsaa dets Menigheder
have holdt sig slettest efter den franske Erob-
ring af 0en. E. dode 1872 i Hoddesdon. V. Sn.

Elmenhorst, Heinrich, tysk Praest, blev

fadt 19. Okt. 1632 i Parchim. 1660 blev han
Diaconus ved Katrinekirken i Hamburg; han
dade 21. Maj 1704 som Archidiaconus ved
denne Kirke. E. virkede med til Oprettel-

sen af den ferste tyske Opera i Hamburg og

forsvarede dette Foretagendes Tilladelighed i

Dramaturgia antiqoohodierna; ja, han skrev

endog, til manges Forargelse, 3 Syngespil

(»Orontes< 1678, >Michal und David c 1679 og
>Charitine oder GOttlich Geliebte), til hvilke

J. Theile og J. W. Franck satte Musik. Da I.

F. Meyer begyndte sit Angreb paa Pietismen,

stillede E. sig ved nans Side. E. udgav 1681
»Gejstl. Lieder, theils auff die Paszion oder
Leiden Christi, theils auff unterschiedliche

Vorfallungen im Chrthum gerichtet< med Me-
lodier af J. W. Franck; 1682 udkom >Ferner
besungene Vorfallungen im Chrthum< ; nye,

forogede Udgaver kom 1685 og 1700. Kun faa

af disse Sange have vundet Indgang i Kirke-

psalmebegerne. Mest kendt i Norden er vel

»Du skeenker mig dig selv, du selv min Del

vii vsere<, som H. A. Brorson oversatte og
optog(1734) i >Nogle Psalmer om Troens Frugt«

(J. Geffken, Der erste Streit fiber Zulassigkeit

des Schauspiels, og sammes, Die altesten Ham-
burgischen Opern, i Zeitschr. des Vereins f.

hamb. Gesch. III).

Elmodam, nxvnes i Jesu Stamtavle (Lk. 3, 28).

Elmquist, Thorvald Jergen Adolf, dansk
Prast, er fadt 17. Okt. 1847 i Aarhus. Han
blev Student 1866, Cand. theol. 1872 og s. A.

Kapellan i Aarslev og Horning i Aarhus Stift.

1876 blev han Spr. for Ore og Sinding i Ribe
Stift, 1878 for Ry i Aarhus Stift, 1882 for

Gudum, Lillevorde og Sejlflod i Viborg Stift,

1889 for Fledstrup og Ullerslev paa Fyen,
1898 for Nakskov. Han har skrevet >En Kirke
under Korset, Skildringer fra de russiske Oster-

soprovinser« (1895), desuden mange Smaaskrifter
og Bladartikler, isaer i >Kirkebladet<, hvoraf han
1883 blev Medudgiver, 1894 ved Thomas Rer-
dams Dad Eneudgiver. Han tilherer den grundt-
vigske Retning, men betoner staerkt Onskelig-

heden af et Samarbejde med de andre kirke-

lige Retninger, ligesom han har vteret virksom
for »Stefanforeningen<. V. A.

Elnaam, Fader til to af Davids Krigsaverster

(1 Kren. 11, 46).

Elnatan. l)San af Akbor og ligesom denne
i Kong Jojakims Tjeneste (Jer. 26, 22); maaske
var han endog dennes Svigerfader (2 Kong. 24, 8)

;

2) 3 Leviter af dette Navn omtales Esr. 8, 16.

Elohim er det hebr. Ord for Gud. Sa?rlig i

digterisk Sprog (saaledes hyppig i Ijob) fore-

kommer ogsaa Enkelttalsformen eloah : desuden
Andes ofte den kortere Form el, sjsldent Fler-

tal elim. E. bruges dels som virkeligt Flertals-

ord om Afguder, dels med Enkelttals Betyd-
ning, og da baade om en Afgud og om den
sande Gud, undertiden ogsaa i Betydningen et
Aandevaesen (f. E. 1 Sam. 28, 13; Ps. 8, 6),

enkelte Gange (som Ps. 45, 7) maaske om en
jordisk Hersker. Naar E. bruges om Jahve.
staar Verbet eller det tilfojede Adjektiv i

Reglen i Enkelttal; de Undtagelsestilfaslde,

hvor E. i denne Betydn. gramraatisk korrekt
behandles som Flertal, kunne ikke anses for
Rester af en gammel israelitisk Polyteisme, da
disse Undtagelsestilfselde forekomme saa sent
som Jer. 10, 10, hvor en saadan polyteistisk

Levning er utamkelig. Hvad man end vil

mene om en oprindelig Polyteisme i Israel

(jvfr. Josua 24, 2. 14), har Flertalsformen E. i

G. T.s Sprogbrug i alt Fald ikke et saadant
polyteistisk Begreb, men betegncr suarere den
Fylde af Krafter, som udgor Guds Vresen

(jvfr. ogsaa Brugen af Ord, der betyder Herre,
i Flertal, f. E. adonim, bealini). Angaaende
Etymologien af E. er man ikke naaet til noget
sikkert Resultat, kun enes de nyere Forskere
i at forkaste Afledningen af arab. alah = frygte,

hvorefter E. skulde betegne Gud som den frygt-

indgydende. Mange anse E. for en Flertals-

dannelse af el (jvfr. amahot, Flertal af ama
= Tralkvinde), eloah vilde saa vrere en sekun-
dser Enkelttalsdannelse (her imod talcr dog,

at en saadan Enkelttalsform forekommer hyppig
i andre semitiske Sprog). Formen el har man
udledet af ul, enten i Betydning: vsere stork
(andre, som anse Vokalen i el for oprindelig

kort, gaa ud fra en Form ala med samme Be-
tydning som ul) eller i Betydningen : va?re

foran, betegnende Gud som Farer. Endelig
har man sat el i Forbindelse med Prxepositionen

el = til; Gud skulde da ved dette Navn be-

tegnes som Maal for alle Menneskers Liengscl

og Stra;ben ; den sidste Formodn. har dens Op-
havsmand Lagarde dog senere selv opgivet, og
ingen af de andre Hypoteser have opnaaet aim.
Anerkendelse. — Vekslingen af Navnenc E. og
Jahve i 1 Mos. har i Pentatevk-Kritiken va?ret

et vigtigt Middel til at adskille de forskellige

Kiider. V. A.
Eior. 1) Efter 1 Mos. 26, 34 Hetit, Sviger-

fader til Esau (sml. 1 Mos. 36, 2); 2) en af

Sebulons Senner (1 Mos. 46, 14) og Stamfader
til en anselig Slregt (4 Mos. 26, 26), hvortil

vistnok harte 3) Dommer i Israel (Dom, 12, 11),

begravet i Ajalon eller med anden Udtale

(LXX) Elon, i Sebulon ; 4) By i Dan (Jos. 19, 43\
nser Betsemes, men endnu ikke bestemt funden.

Elot, se Elat.

Elpaal, Benjaminit (1 Kron. 8, 11).

Elsabad. 1) Gadit, Tilhamger af David.

(1 Kron. 12, 12); 2) Levit paa Davids Tid

(1 Kren. 26, 7).

Elsass-Lothringen. Rigslandet E.-L. havde
1895 ialt 1,650,986 Indbyggere; af disse vare
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1,256,791 rom. Katoliker, 356,498 Evangelske,
32,859 Joder; 4367 vare Tysk-Katoliker eller

>frireligiose« eller tilherte Baptisterne, Men-
noniterne, der i Nedre-Elsass have 2449 Til-

haengere, eller andre Sekter. De rom.-kat. Ind-
byggeres Overtal stammer dels fra den Om-
strendighed, at Huset 0sterrig, Hertugerne af

Lothringen og Biskopperne af Strassburg i

16. Aarh. havde vaesentlige Dele af Rigslandet
under deres Herredomme, dels fra den Udryd-
delse af Protestantismen i disse Egne, som
skyldcs Ludvig XIV's Dragonnader og jesuitiske

Missionaerer. Reformationen slog dog faste

Rodder i den frie Rigsstad Strassburg og dens
Omraade, i Kolmar, Muhlhausen og andre
storre Byer samt i en Del af de Landskaber,
der horte til Wurttemberg, Baden og Kurpfalz,

og i nogle af de frie Landstnekninger.
De Evangelske i E.-L. ere delte i Luther-

anere og Reformerte. Lutheranerne, der
vedkende sig den augsb. {Confession som deres
symbolske Bog, have faaet deres kirkl. Forfatn.

ved de saakaldte >organiske Love< af 18. Germ.
X og ved et Dekret af 26. Marts 1852. De 198
enkelte luth. Menigheder med deres 146 An-
nekser eller Filialer have hver et iEldste-Raad
eller Presbyterium, der ledes af en af Menig-
hedens Praester. Hele Rigslandet er inddelt

i 38 luth. Konsistorier, der i de storre Byer
kun oraslutte den enkelte Bys luth. Indbyg-
gere, andensteds indtil 9 luth. Menigheder.
Disse 38 Konsistorier ere atter samlede i 7

Inspektioner, og i Spidsen for hver Inspektion
staar der 1 gejstlig og 2 verdsl. Inspektorer.

Over alle de luth. Menigheder staar et Direk-

torium, der har den overste Forvaltning i

Haende, og et Over-Konsistorium, der forer

Overopsynet med alt og har den lovgivende
Magt. Direktoriet dannes af en af de gejstl.

Inspektorer og 4 Iaege Medlemmer, og Direk-
toriets Praesident forer tillage Forsaedet i Over-
Konsistoriet. Direktoriet har det overste Op-
syn med K.s Ejendom, det indstiller, i den
nyeste Tid forst efter at have indhentet ^Eldste-

Raadenes og Konsistoriernes Bctaenkning, Ud-
naevnelsen af alle Praster til Kejserens Stad-

fxstelse og er i alle Henseender Mellemled
mellem K. og Regeringen. Over-Konsistoriet,

der i Reglen varer 6 Dage, afholder hvert Aar
sine Moder i en kejserlig Afsendings Naer-

vaerelse. Det bestaar af 24 Medlemmer : Direk-

toriets Praesident, der cr dets Formand ; det af
Regeringen udnaevnte verdsl. Medlem af Over-
Konsistoriet; de 7 gejstl. Inspektorer; et Ombud
for Thomaskirkens Kapitel i Strassburg og 2
Isege Ombud for hver af de 7 Inspektioner.

Halvdelen af dets Medlemmer skifte hvert 3.

Aar. — Thoraas-Kapitlet, der spiller en be-

tydelig Rolle, bestaar ifolge en Lov af 29. Nov.
1873 af 11 Medlemmer: Praesidenten for Direk-
toriet, de 3 aeldste Praester ved 3 gamle strass-

burgske Kirker, der fra Arildstid have staaet

i Forbindelse med Thomasstiftelsen, de 2 aeldste

teol. Professorer, den aeldste protest, jurid. og
den aeldste protest, filos. Professor, 2 af Direk-
toriet og 1 af E.-L.s Overpraesident udnaevnte
Stiftsherrer. —
Det ref. Kirkesamfund er ordnet paa

samme Vis med iEldste-Raad og Konsistorier,

men det har aldrig faaet den i Loven af 18.

Germ. X paataenktc Faellcssynode. Der findes

i E.-L. 5 ref. Konsistorier, til hvilke der horer
31 ref. Menigheder med 57 Filialer. —
Det rom.-kat. Kirkesamfund staar under

Biskopperne i Strassburg og Metz, der i 1874
bleve udloste af Metropolitanbaandet til iErke-
bispedommet Besancon, og nu ere de und-
dragne enhver aerkebiskoppelig Jurisdiktion.
Der findes i E.-L. for Tiden 22 klosterlige

Samfund (Redemptorister, Trappister, Capu-
cinere osv.); de fleste af Klostrene i E.-L,
ere beregnede paa Kvinder.

Eisner, Samuel, f. i Berlin 11. Dec. 1778,
stammede fra en bdhm. Eksulantfamilie. Han
var oprindelig Fabrikant og Kobmand i Ber-
lin, men gav sig senere kun af med Udbred-
elsen af Bibler og opbyggclige Skrifter. 1832
udgav han saramen med Langbecker og Kopf
en omfangsrig Psalmesamling >Geistlicher
Liederschatz<, der i mange og store Oplag
har fundet en vid Udbredelse. E. stiftede

ogsaa en preuss. Forening for Udgivelse af op-
byggelige Skrifter, der endnu er i Virksomhed.

Elteke, By i Dan; her kaempede Sanherib
med iEgypterne. E. hedder i de assyr. Ind-
skrifter Altaku, men dens Beliggenhed kan
ikke angives besterat.

Eltekon, By i Juda (Jos. 15, 59). Dens Be-
liggenhed er usikker, sandsynlig laa den N.
for Hebron.

Eltolad, By i Juda henimod Edoms Graense
(Jos. 15, 30). Senere blev den afstaaet til Si-

meon (Jos. 19, 4). Den kaldes i 1 Kron. 4, 29
Tolad.

Elul, eftereksilsk Navn (Neh. 6, 15) paa den
6. Maaned i Jodernes kirkelige Aar, den sidste

i det borgerlige. Den svarer til Slutn. af Aug.
og Beg. af Sept.

Elusai, Benjaminit, kora til David i Siklag

(1 Kron. 12, 5).

Elvenlch, Peter Joseph, rom.-kat. Filosof

af Hermes's Skole, blev fodt 29. Jan. 1796 i

Embken ved Aachen og studerede i K61n,
Munster og Bonn. 1823 blev han Privatdocent,

1826 ekstraord., 1829 ord. Prof, i Filosofi i

Breslau. 1837 gik han, sammen med en anden
Hermesianer, Braun, til Rom for at udvirke
en Tilbagekaldelse af Fordammelsen af Hermes-
ianismen. Da det mislykkedes, nedlagde han
sin Stilling som Rektor for det leopoldinske
Gymnasium i Breslau, men vedblev at virke
som Prof, og kgl. Bibliotekar. Han har ud-
foldet en ret betydelig Forfattervirksomhed,
navnlig som Apologet for Hermesianismen.
Efter Vatikaner-Konciliet stillede han sig paa
Gammel-Katolikernes Side. Han dode 1886.

Elvira, spansk By, er rimeligvis identisk

med det nuvaerende Granada, der endnu har en
>E.-Port<. Det nye Navn stammer maaske
fra det fonikiske Carnattah (car, Citadel, findes

i Carthago, Carmona, Cartega osv.), »Hojenes
Fcestningi. De> holdtes (300, 306 eller 313,

Aarstallet er usikkert) en stor Landssynode,
der skulde bringe Orden i de kirkl. Forhold.
Den betegner et vigtigt Led i Synodernes Ud-
viklingshistorie (A. W. W. Dale, The Synod of
E., London 1882). 711 var E. en af de
faa andalusiske Byer, der gjorde alvorlig Mod-
stand mod Muhammedanerne.

Elwert, Eduard, wurttembergsk Teolog, f
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i Cannstatt 22. Febr. 1805, studerede i Tu-
bingen, men kom 1829 til Berlin, hvor han
blev Schleiermachers Discipel. 1830 blev han
Repetent i Tubingen, 1832—36 var han Praest

i Nagold, 1836 blev han kaldet som Prof, i

Kirke- og Dogmehistorie til Zurich, men maatte
allerede 1837, efter at have afslaaet en Kaldelse

til Tflbingen, paa Grand af legemlig Svaghed
trtekke sig tilbage til en wurttembergsk Landsby-
prtestegaard, Motzingen. Der blev han til 1850
med den Afbrydelse, at han 1839—41 virkede

som teol. Prof, i Tubingen. 1850 blev han
Efor for Seminariet i SchSnthal, 1865 sogte

han sin Afsked, og 9. Juni 1865 dede han i

Cannstatt. Som Teolog var han Schleier-

macherianer, paa det konfessionelle Omraade
en afgjort Ven af Unionen.

Elxaj, se Elkesaiter.

Elymais, se Elam.
Elymas, se Barjesus.

Elzevier var Navnet paa en hollandsk Bog-
trykkerfamilie, fra hvis Offlcin der 1583—1680
udgik en stor Maengde nojagtigt og smukt
trykte Udgaver af Klassikerne. Fra Brodrene E.s

Offlcin i Leiden stammer ogsaa den maerkelige

Recension af det gr. N. T., der i Fortalen til

2. Udg. 1633 blev betegnet som textus nunc
ab omnibus receptus (se Art. Textus receptus).

Emanation (Udstromning) er Navnet paa en
saeregen Teori om Verdens Tilblivelse, hvilken

man herefter forestiller sig som en Udstrem-
ning fra Guds Vaesensgrund. Det er en pan-
teistisk Tankegang, som her kommer til Orde.
Gud og Verden sammenblandes og opfattes

vaesentlig som eet; i Stedet for at vaere grundet
paa en Viljesakt fra Guds Side betragtes Verdens-
livet kun som en fortlebende nedvendig Proces.

I de gamle hedenske Religioner er en saadan
Forestilling almindelig. Den optoges ogsaa i

Oldtiden af adskillige filosoflske Systemer som
Gnosticismen og Ny-Platonismen og i nyere
Tid gaar den igen indenfor den spekulative

Panteisme (Schelling-Hegel), hvor Verden op-
fattes som en saeregen Fremtrseden af det

absolute eller Ideen a: Gud. F. C. K.
Emancipation, Jedernes. Ordet Emancipa-

tion, som stammer fra Roraerretten, betyder
Udfrielse af et Afhaengighedsforhold. Om Jo-

dernes Frigarelse til at nyde lige Rettigheder

med alle andre Borgere i Stat og Kommune
kom Ordet i Brug fra 1830, da den jodiske

Forfatter, Dr. jut. Gabriel Riesser i Hamburg,
en af Sagens navnkundigste Forkaempere, havde
udglvet sit Skrift >Cber die Stellung der Be-

kenner des mosaischen Glaubens in Deutsch-
land<. Men for Sagen selv havde Raster haevet

sig fra sidste Fjerdedel af det 18. Aarh. Lea-

sing og Moses Mendelssohn banede Vejen.

Under Paavirkning af sidstnaevnte optraadte

den kr. Statsmand og Historiker C. W. Dohm
(f. 1751, d. 1820) som Jodernes Talsmand i

det opsigtvaekkende Skrift >0ber die bflrger-

liche Verbesserung der Juden< (1781). Med
ham kom ogsaa Grev Mirabeau i naer For-
bindelse under en diplomatisk Sendefaerd i

Berlin og begejstredes saaledes for Jodernes
Frigarelse, at han talte dens Sag for det franske
Publikum i et Skrift, som flk stor Indflydelse,

>Om Mendelssohn og om Jodernes politiske

Reform* (1787). Ved Siden af ham maa ogsaa

Gregoire (se d. Art.) naevnes med de 2 vasgtige

Indlaeg: >Gives der Midler til at gare Jederne
lykkeligere og nyttigere i Frankrigc, et Pris-

skrift, og >Forslag til Gunst for Jaderne< (1789).

Neppe var Dohms Skrift udkommet, Wend
Kejser Joseph II i Osterrig gjorde de ferste

Skridt til Forbedring af de trykkende, umen-
neskelige Kaar, hvorunder Jederne havde levet

siden Middelalderen. Bl. a. var han den ferste.

som ophsevede den nedvaerdigende Kopskat.
hvormed Jederne maatte betale ligesom Told
af deres Person overalt, naar de rejste fra et

Sted til et andet. De fik ogsaa Adgang til

Uddannelse i Haandvaerk, Kunst ogVidenskab;
men fulde Borgerrettigheder var det ikke
Joseph II's Tanke at give dem endnu. Ferst
1849 haevedes alie Indsknenkningerne i Osterrig.

Efter en Reaktion i 1853 genoprettedes deres
borgerlige Ligestilling 1859, og ved Statsgrund-
loven 1867 bleve Jederne fuldstaendig eman-
ciperede, idet Udevelsen af borgerlige og poli-

tiske Rettigheder gjordes uafhamgig af deres
religiose Bekendelse saavel i Ungarn som i

Osterrig.

Det ferste Land, hvor alle Undtagelseslove
haevedes, og fuldkommen Ligestilling blev ind-

rommet, var Frankrig (ved Nationalforsam-
lingens Beslutning 27. Sept. 1791, stadfsestet

af Ludvig XVI 13. Nov. s. A.). Emancipationen
gennnemfertes ved Loven af 1831, som fast-

satte Statstilskud til Jodernes Gudsdyrkelse
ligesom til den kr. Kirke. Fra 1870 fik de Ret-
tigheder som fr. Borgere i Algier. De fr.

Grundsaetninger vare ogsaa gennemforte i Bel-
gien siden 1796. I Holland havde Jederne
haft Asylret fra 1603; ubeskaarne Borgerrettig-

heder fik de 1796; Grundloven af 1814 stad-
faestede Emancipationen.

I England fik Jederne Ret til at erhverve
Grundejendom allerede 1723, 1832 Valgret, 1858
Saede i Parlamentet. Til kommunale Embeder
fik de Adgang 1845 og til Statsembeder 1859.
I Kanada sejrede E. 1832. Men allerede fra

1778 havde de forenede Stater i Nord-
amerika ligestillet Jederne med alle andre
Konfessioner. Australien, hvor mange Je-
der have bosat sig, har fulgt Nordamerikas og
Englands Eksempcl.

Efter at Kopskatten for rejsende Jeder var
haevet i Tyskland 1803, blev Westfalen det
ferste Land, hvor de tyske Jeder fik Borger-
rettigheder, 1808 under Jerome. Et preussisk
Edikt af 1812 erkherede dem for Statsborgere
med Indfedsret. Fra 1814 indtraadte en Reak-
tion rundt om i Tyskland; men med Aaret
1831 vandt E.-Bevasgelsen atter Fremgang.
Foruden Riessers ovennaevnte Skrift og samme
Forf.s Tidsskrift >Der Jude< fik navnlig I.udwig
Philippsons >AUgemeine Zeitung des Juden-
thums< Betydning, grundlagt 1837. Preussens
Forfatning af 31. Jan. 1850 gav Ligestilling, men
dens Gennemferelse medte adskillige Hindringer.
Den tyske Forbundslov af 3. Juli 1869 optuevede
alle Saerbestemmelser for Jader i Stat og Kom-
mune, og ved Oprettelsen af det tyske Rige
indtraadte ingen Forandring heri, undtagen at

Rabbinernes Jurisdiktion, som endnu delvis

bestod, blev inddragen.

I Danmark gav Frederik VI ved Anord-
ningen af 29. Marts 1814 Jederne Naerings-
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frihed >paa enhver lovlig Maadet, derimod
endnu ikke Adgang til Embeder. Til Staender-

forsamlingerne flk de Valgret, men ikke Vaig-

barhed. Grundloven af 1849 gav .dem Del i

den almindelige Religionsfrihed, og Adgangen
til Embeder i Stat og Kommnne staar dem
aaben. Nsermere Oplysninger om Jederne i

Danmark fra det 17. Aarh.s Begyndelse indtil

Nutiden Andes i et Tilheg til M. A. Levys
danske Oversaettelse af Kayserling, >Jadernes
Hlstorie< (Kbhvn 1890). I Sverig, hvorde 1776
fik Adgang til Stockholm og Goteborg, opnaaede
de 1854 Nedsaettelsesret i alle Byer, 1860 ogsaa

paa Landet. Fern Aar senere fik de Valgret,

1870 Valgbarhed og Adgang til de fleste verds-

lige Embeder og have nu ligesom i Danmark
fold Ligestilling. Ferst 1 det sidste Tiaar blev
Norge aabnet for Jodcr. Efter Folketaellingen

1890 fandtes der 214, nu vistnok en Del flere,

mest Indvandrere fra Rusland.
Schweiz havde indtll den nyeste Tid kun

tilladt Jederne at bo i de to Landsbyer En-
dingen og Langenau, medens dog franske

Jeder turde opholde sig i enkelte Kantoner.

Efter en haardnakket Kamp blev E. gennem-
fart 1863. I Italien gav Sardinien dem Borger-
rettigheder 1848. Fra 1859 gik Frigerelsen

videre til det avrige Land, og Kongerigets Grund-
laeggelse skaffede dem fuld Ligestilling, som
traengte hurtigere igennem end de fleste andre
Steder. Spanien har endnu ikke ophasvet

det gamle Landsforvisnlngsedikt; men siden
1837 indremmes der dog de faa Jeder, som
have bosat sig i Landet, fri Religionsevelse.

Heller ikke Portugal har givet dem Borger-

ret ; det er naesten kun tyske og ehgelske Je-
der, som opholde sig der. Det osmanniske
Riges nyeste Forfatning har formelt udtalt

Jedernes E., men i Virkeligheden leve de under
mangehaande Tryk, paa hvis Afhjaelpning der
arbejdes stadig fra Vesteuropa. fornemmelig ved
Alliance Isratlite universelle (S. 57), der i det

hele seger at frigere og forbedre deres Kaar i

Orienten. Sserlig sergelige ere deres Forhold
i Persien og Arabien. Rusland fastholder

fremdeles sine trykkende Undtagelseslove, lige-

saa Rumaenien. Grusomme Forfelgelser ud-
brod 1881 og 1887 og have bevirket store Ud-
vandringer til Vesteuropa og Amerika (Anatole

Leroy-Beaulieu, Israel chez les nations, 6me

edition, Paris 1893 ; sserlig for Ruslands Ved-
kommende: Les Juifs de Russie, recueil d'ar-

ticles et deludes, Paris 1891). A. S. P.

Emancipation, Slavernes, se Wilberforce,
William.

Emancipations-Acten kaldes den eng. Lov
af 13. April 1829, der aabnede de rora. Kato-
liker i Storbritannien og Irland Adgang til

Parlamentet og alle Embeder med Undtagelse
af nogle faa hajere civile og militaere Poster
(>Katolikernes Emancipation'). Loven blev
gennemfert af Tory-Ministeriet under Hertugeu
af Wellington, som kun paa den Maade mente
at kunne opretholde den indre Fred i Riget.

Forud for dette imedekommende Skridt var
der gaaet en lang og heftig Kamp, som ofte

havde fremkaldt alvorlige Kriser (W. J. Am-
herst, The Hist, of Cath. Emancipation I—II,

London 1886, omhandler Tiden 1771—1820).
Emanuelsson, Per Jakob, f. 27. Marts 1802

Kirko-Lekslkon for Norton. I.

i Krokeks Sogn, Ostergdtland, Dr. phil. i Upsala
1827, Docent i Gr. 1829, Lektor i Gr. og Hebr.
ved Gefle Gymnasium 1837, Spr. i Hallestad i

Linkdping Stift 1843, Kontraktsprovst 1847,
Dr. theol. 1860, Medlem af den Kirkelov-

Kommission, der udarbejdede >F6rslag till

kyrkolag och kyrkostadgar< 1873. Ded 8. Jan.
1888. E. var en saerlig fremragende Pnest,
nidkeer for Afholdssagens Fremme og for kr.

Tugt, og vidnede med Kraft om Synd og Naade.
Som Forfatter har han gjort sig bekendt ved
en lat. Afhandling, i hvilken han sammenligner
en af iEskylos's og en af Evripides's Tragedier,

ved sin Overs, af Sofokles's Antigone og Kvin-
derne i Trakis, samt fremfor alt ved sine staerkt

udbredte 3AargangeHejmesse-Pnedikener. O.A.
Embede, det kirkelige. Et Embede er et

Hverv, der udferes paa Samfundets Vegne, —
en Samfundsfunktion, der er overdraget be-

stemte Personer som deres stadige Kald.

Herren har selv indstiftet et Embede i Menig-
heden, idet han baade i Ord og Gerning har
kundgjort det som sin Vilje, at Naademidlernes
Forvaltning ikke skal udeves af alle Menlg-
hedens Medlemmer uden Forskel, men skal

overdrages til enkelte bestemte Personer. Han
udvalgte og indsatte ud af Discipelkredsen de
12 Apostle (Mk. 3, 14; Lk. 6, 13; Joh. 20, 21

;

Mt. 28, 19—20); og skent det apostolske Em-
bede har sin saerlige Opgave, som hverken kan
eller skal gentage sig, nemlig den at grund-
laegge Menigheden, indbefatter det dog ferst og
fremmest de Funktioner, som altid skulle ud-
feres i Kirken, nemlig selve Naademidlernes
Forvaltning og hvad dertil knytter sig; till

Kirken kan kun grundlaegges ved de samme
Midler, hvorved den senere bestaar. Saa sandt
som Tjenesten altsaa er den samme, maa det,

at den i ferste Led betros til enkelte bestemte
Personligheder, vaere en Anvisning, til at det

bar ske paa samme Maade derefter. Dette er

ogsaa bestemt antydet i de Ord, hvormed
Herren efter sin Opstandelse overgav Apost-

lene Embedets Gerning. Det Livskald, som
i Mt. 28, 19—20 er udtrykt ved Befalingen

til >at gaa ud«, maa vaere et bestandigt sig

fortstettende; thi han tilfejer, at han er med
dem i denne Gerning >indtil Verdens Ende<.
Og det Hverv, hvortil han >udsender< dem i

Joh. 20, 21—23: at forlade og beholde Synder,

er et saadant, der ikke kan undvaeres, saa-

ltenge Kirken staar. Naar Herren endelig i

Joh. 21, 16 f. overdrog Peter at vogte bans
Hjord, saa forudssetter den samme Apostel

1 Pet. 5, 1—2, at Menighedens >iEldste<

(n{>iafivTt(>ot) have den samme Gerning, og kalder

sig deres >Medaeldste< i Udevelsen af den. —
Ifelge alt dette er det Herrens Vitfe, at der

altid skal udsendes og udgaa bestemte Maend
til Naademidlernes Forvaltning. Apostlene

handlede i Overensstemmelse hermed, naar de
indsatte sidste overalt i de nystiftede Menig-

heder (Ap. G. 14, 23; 1 Thess. 5, 12; Rom.
12, 8; Fil. 1, 1; Tit. 1, 6; Hebr. 13, 7. 17);

og de tale ud fra den Forudsaetning, at et

stadigt tilstedevserende Embede er Herrens

Vilje (1 Kor. 9, 13—14); de henvise til, at

det er Herren selv, der sksenker Menigheden
de skikkede Personligheder (Ef. 4, 11; 1 Kor.

12, 28; Ap. G. 20, 28), og at han vedbliver
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denned, indtil Menigheden naar sin fulde

Beredelse (Ef. 4, 12—13). Derfor har Augs-
burger-Bekendelsens 5. Artikel Ret i, at >Gud
har indsat Prsedikeembedet* (se isser den tyske

Tekst).

Embedets Gerning betegnes gennemgaaende
i N. T. som Ordeta Forkyndelse og Sakrament-
ernes Forvaltnlng (Mt. 28, 19; Joh. 20, 23).

Naar den tillige betegnes som en Hyrdeger-
ning (Joh. 21, 16—17; Ap. G. 20, 28—30;
1 Pet. 5, 2), naar de iEldste kaldes Forstand-
ere (Rom. 12, 8; 1 Thess. 5, 12; 1 Tim. 5,

17; Hebr. 13, 17), og naar Styrelsen er deres
Naadegave (1 Kor. 12, 28), saa viser dette, at

Embedsgerningen tillige indeholder den styrende
og ledende Omsorg for Menighedens aandelige

Vel: baade Sjceleplejen overfor de enkelte

(Ap. G. 20, 31; 1 Thess. 5, 12; Hebr. 13, 17;
Jak. 5, 14 f.) og Styrelsen af Samfundslivet

(1 Kor. 5, 3; 11, 34; 1 Tim. 2, 12; 5, 19; Ap.
G. 15, 6; 21, 18), ogsaa i udvortes Anliggender
(Ap. G. 4, 35; 6, 2—4; 11, 30). Men den styr-

ende Virksomhed er ikke noget i Vtesen for-

skelligt fra Naademidlernes Forvaltning; den
vil kun vaere tjenende for denne ved at frem-
hjeelpe Naademidlernes rette Tilegnelse. Der-
for kan hele Embedets Gerning sarnies i

>Ordets Tjenestei (Ap. G. 6, 4; ministerium
verbi, Apologien S. 201).

Naar Spargsmaalet derefter bliver om Em-
bedets Stilling til Menigheden, lyderSvaret
hejst forskelligt i Romerkirken og i de protest.

Kirkeafdelinger. Efter den rom. Betragtning
er K. den synlige frelsesformidlende Anstalt,

som Jesus Kristus har oprettet paa Jorden.
I denne fortswttes hans tredobbelte Embede
ved Prsestestanden (Klerus, Hierarkiet) som det
af ham selv indsatte Organ. Han bar selv

overgivet Apostlene Sakramentforvaltningen
(potestas ordinit) og Regeringsmyndigheden
(potestas jurisdictionis), i hvilken sidste Lsere-

embedet (magisterium) ogsaa er indbefattet.

Denne deres Magt have Apostlene ifelge Herrens
Befaling atter overgivet til Biskopperne som
deres Efterfolgere, ligesom de ogsaa have op-
rettet de to underordnede hierarkiske Trin:
Presbyteratet og Diakonatet. Prsestestanden

fortssetter sig fra Slsegt til Slsegt (den biskoppe-
lige Succession) gennem Ordinationssakra-
mentet, som meddelerdet >uudslettelige Prseg<,

der ssetter Kleften mellem Hierarkiet og Menig-
heden (laid), mellem dem, der laere og styre,

og dem, der here og adlyde. Prsestestanden
er Midleren mellem Gud og Menigheden; kun
gennem den kan nogen faa Del i Frelsens
Gaver. Menigheden har intet med Naademid-
lernes Forvaltning at gere, er i ingen Hen-
seende Subjekt, men kun Objekt for den. —
Indenfor den luth. Kirkeafdeling er der ved
Midten af det 19. Aarh. optraadt en Retning,
der i Principet ntermer sig staerkt til den rom.
Betragtning, uemlig de saakaldte Ny-Luther-
anere (W. Lohe, Th. Kliefoth, A. F. C. Vilmar
og Kirkeretslsereren F. J. Stahl). Embedet er
forud for Menigheden, er af Herren overdraget
til Apostlene, fra disse igen til Presbyterne,
gennem hvilke det forplanter sig gennem en
successio presbyteralis ved Ordinationen. Me-
dens det almindelige Prsestedemme, der er
Menighedens Selvofring til Gud, er en Virken

nedenfra opad, virker Embedet ovcnfra nedad-

som Guds Organ for Naadeknefternes Med-
delelse til Menneskene; Embedet alene hai-

Kristi Befaling og Fuldmagt til at meddele-
Syndsforladelse i hans Navn, og kun det har-

den sikre Forjsettelse om at pnedike Ordet
med Velsignelse.

En saadan Stilling kan ikke tillsegges Pneste-
embedet, uden at det kommer i Strid med
Krdm.s Vaesen. En Midlerstand behevedes
under den gl. Pagt; men efter at Forsoningen.

er fuldbragt, og den Hellig-Aand har taget

Bolig i Guds Boras Hjerter, staa de alle i

umiddelbart Forhold til Faderen. Dette umid-
delbare Gudsforhold er det, som N. T. ud-

trykker ved de Kristnes aandelige Prasste-

demme {ttQonvfta aytov, flaoikuov 1 Pet. 2r

5. 9), et Begreb, som Luther fra Reformation-

ens Begyndelse fremhsevede med indtraeng-

ende Kraft, efter at dets Betydning laenge havde
vseret glemt og udslettet. Det er nemlig ikke

blot, som Romerk. mener, et andet Udtryk for

Helliggorelsen : at vort Levned skal vtere et

Offer til Gud ; men det indeholder tillige dette

Offers Udspring af det umiddelbare Guds-
forhold; thi en Offerprsest (ItQ(vs) betyder

(2 Mos. 19, 22; 4 Mos. 16, 5) den, der har
umiddelbar Adgang til Gud, den, der ikke blot

som enhver Israelit kan ofre, men som kan
bringe Ofret ind i Helligdommen selv. Men
hvad den gltestl. Prcest kun kunde have paa
udvortes og symbolsk Maade, er for Guds Barn
under den nye Pagt til Stede som en aandelig.

Realitet. Gudsforholdet er her et Forhold paa
ferste Haand, en personlig Vekselvirkning

mellem Mennesket og den nservserende Gud.
Den praestelige Livsndvikling er en fremskrid-

ende Sammenlevelse af Guds og Mennesket*
Aand, og den prsestelige Offervirksomhed er
en Leven ud af denne Besiddelse af Guds Aand,

der forklarer Guds Ord og Vilje for Menneskets.

Erkendelse og gor det til it med den menne-
skelige Vilje. Det aandelige Prsestedemme
indeholder derfor, at den Kr. kan og skal

bringe Guds Aand og Ord ind i alle sine Ger-

ninger og Forhold. Den Kristne staar ikke

blot overfor Gud som den modtagende, men
staar ogsaa overfor Menneskene som den, der
kommer fra Gud og er i Stand til at vtere

hans Ords og Viljes Tolk. Derfor virker han
med Guds Ords Formaning og Trast i de Om-
givelser, hvori han er stillet(Kol. 3, 16; 1 Thess.

5, 11. 14; Ef. 6, 4). Han kan i og for sig

have den samme Indsigt i Guds Ord, som be-

hoves ogsaa til dets offentlige Forkyndelse.

Derfor kan Guds Ord ikke vtere betroet nogen
enkelt Stand indenfor K., medens Menighedens
evrige Medlemmer skulde vsere indsknenkede
til et blot receptivt Forhold. >Neglerne til-

hare umiddelbart den hele Kirke< (Tillseget til

de schmalk. Artikler, S. 345); og N. T. be-

tegner Menighedssamfundet som Sandhedens
Pille og Grundvold (1 Tim. 3, 15X som Mo-
deren, der gennem Naademidierne feder og
plejer den cne Kristenslsegt efter den anden
(Gal. 4, 26); og Fuldmagten til at lose og binde,

der Mt. 16, 19 og Joh. 20, 23 gives Apostlene,

overdrages Mt. 18, 18 til Menigheden, Discipel-

kredsen overhovedet, som Vidnesbyrd om, at

Menigheden fra Begyndelsen ejer Naademidierne,
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og at selv Apostlene kun have deres scerlige

Stilling som Menighedens ypperste Medlemmer.
AUigevel er der en aandelig Nedvendighed for,

at Naademidlernes offentlige Forvaltning kon-
ctntreres i og overdrages til et E. Thi der
er en afgarende praktisk Forskel mellem den
private Brug af Naademidlerne, som begren-
str tig til den enkeltes sterlige Kreds, og den
offentlige, hvorigennem Samfundet som saa-

dant sarger for alle sine Barns Betjening ved
GudsOrd. Det vilde allerede af blotte Ordens-
hensyn vsere en Utanke at lade denne be-
wrge af Samfundets samtllge Medlemmer; thi

det vilde vsere det samme som at aabne Vejen
for Forvirring og Individuel Vilkaarlighed

;1 Kor. 14. 40). Det samme falger af Hen-
sjnet til Samfundets Ret. I ethvert Samfund,
der ikke udelukkende er Udtryk for Aandens
Drift, men som maa erkende Nedvendigheden
af en retslig Orden, gaelder det, at ingen kan
optraede paa Samfundets Vegne, indadtil eller

odadtil, uden ifelge Bemyndigelse og Over-
dragelse fra de andre Medlemmer eller fra den
i Samfundet raadende Autoritet. Og endelig,

brad der er Hovedsagen for at erkende Em-
bedets aandelige Nedvendighed: en Besergelse
af Naademidlernes offentlige Forvaltning ved
alle Samfundets Medlemmer i Flaeng vilde

ire ganske stridende mod Menighedssam-
fundets Natur. Thi et Samfund er en Or-
ganisme, et Legeme, hvor ikke alle Lemmer
have det samme Kald eller den samme Op-
gave. Der er de Funktioner, i hvis Udfarelse
alle Lemmer maa tage umiddelbar Del: saa-

kdes i det menneskelige Legeme de centrale
wm Blodomlebet, Stofskiftet osv. Men de
evrige Funktioner have deres sserlige Or-
ganer blandt Legemets Lemmer. Ikke ethvert
Lem paa Legemet harer og ser; alligevel er
Legemet som Helhed horende og seende, men
kun gennem enkelte Organer. Paa samme
Maade forholder det sig med Menigheden
1 Kor. 12, 14—30). Det almindelige Praeste-
demme udtrykker Delagtigheden i alle de cen-
trale Funktioner: Gudsforholdet indadtil og
Vidnesbyrdet i Ord og Gerning udadtil. Men
den offentlige Samfundsvirksomhed, baade den
Izrende og den styrende, er saa langt fra at

bare med til de for alle Samfundsmedlemmer
Mies Funktioner, at Dygtigheden dertil af
Paulas alle Vegne henregnes til de sterlige

Naadegaver, idet han ved saadanne forstaar

iodividuelle naturlige Anlseg, som den Hellig-

Aand gennemtranger og overferer til Udfoldelse
paa kristelig Grand: Rom 12, 4—8; 1 Kor.
12. 28—30; Ef. 4, 11 f.; 1 Tim. 4, 14; 2 Tim.
1. 6. Ved saaledes at uddele sine Gaver ud-
peger Herren selv, hvem han vil have Em-
bedets Gerning betroet, og derved viser han,
trad der var bans Mening med Embedets Ind-
itiftelse. Dets indre Nedvendighed grunder
sig paa Samfundslegemets Natur og paa den
«f Herren selv satte Forskel mellem Naade-
pnerae.
Embedet er efter sit Vaesen kun£t: »Ordets

Tjcnestec, der indbefatter baade den lcerende
eg den styrende Virksomhed. Det er kun
diue Funktioners etnbedsmaessige Udferelse,
wm Herren har indstiftet; om de skulde samles
i et eller fordeles i flere Embeder efter Op-

gavernes og Naadegavernes forskellige Natur,
harer ikke ind under Herrens Indstiftelse,

men er overladt til den hlstoriske Udvikling
og Forholdenes Krav. Det er Presbyteratet,

som efter Apostolatet danner Udgangspunktet
for Embedet i de felgende Tider; i Forhold til

dette var Diakonatet kun hjtelpende og tjen-

ende. Presbyteratet begyndte i Aposteltiden

som et Styreembede, medens Ordets offentlige

Forkyndelse i Menighedsforsamlingerne sasd-

vanlig besergedes af de frit virkende Naade-
gaver, kun under Embedets Ledelse og Tilsyn

(1 Kor. 14; Jak. 3, 1). Men jo mere Sam-
fundet organiserede sig i retslige Former, jo
mere de frit virkende Naadegaver traadte til-

bage, og jo mere fremtnedende Faren for

falsk Lsere blev, desto mere maatte Embedet
selv overtage Ordets Forkyndelse, hvilket der-

for allerede i 1 Tim. 5, 17 fremhseves som
Adkomst til saerlig Paaskennelse. Men i Aar-
hnndredernes Lab blev Embedet mere og mere
en Ceremoni- og Offertjeneste i Lighed med
G. T.s Praesteskab, indtil Ref. atter fremdrog
Ordets Tjeneste som dets aandelige Opgave
(Augsb. Bek., Art. 5 og 14). Reformatorerne
beholdt Inddelingen i polestat ordinis, d. e.

Ordets Forkyndelse og Sakramenternes For-
valtning, og potestas jurisdiction™, hvorved
man forstod Absolutionen og de denned be-

sleegtede styrende Funktioner: at udelukke og
genoptage grove Syndere, at demme om Laeren

og forkaste den falske (Augsb. Bek. Art. 28,

S. 39; Apolog. S. 294). Naar man foruden

Prsesteembedet beholdt et overordnet Tilsyns-

embede over de sterre Kredse, saa er dette

kun en menneskelig Ordning, der har a?ld-

gammel Hsevd i den hist. Udvikling og er
tjenlig for kirkelig Orden; farst i Slutn. af
Aposteltiden kan Beg. dertil spores; i N. T.

ere n^tcfivttQot og inlaxonot Betegnelser for det

ene og samme Embede (Ap. G. 20, 17. 28;
Tit. 1, 5. 7; jvfr. Till, til de schmalk. Art.

S. 352).

Ved Ordinationen (se d. Art.) udsondres og
indvies de, der erkendes at have de aandelige

Betingelser, til Embedets Gerning. Ordina-
tionen saetter Skel mellem Embedet og Laeg-

folket indenfor Menigheden. Men dette Skel

betyder ikke et >aandeligt Sserprceg«, saa at

Naademidlernes Forvaltning kun skulde kunne
bringe Velsignelse, naar den sker ved Embedet;
tvsertimod ligger deres Kraft i dem selv og
ikke hos Mennesker; derfor har Forvaltningen

ved Laegmsend under Nedstandsforhold
sin ubestridelige Ret. Ap. G. 8, 4 f. og 11, 19
afgive i denne Henseende et fuldgyldigt Bevls;

thi Evangeliet ger her sine ferste Skridt ud-

over det egentlige Jadelands Graenser, farst

til Samaritanerne og derefter til Hedningene,

ved de under Forfolgelsen mod Stefanos ad-

spredte Kristne, uden at vi here noget om
deres Udsendelse eller Indvielse. Ordination-

ens Betydning er heller ikke den at opret-

holde >Successionen< d. e. Embedets Over-
dragelse fra det ene Slaegtled af dets Inde-

havere til det naeste ved Siden af og overfor

Menigheden; thi Embedets Indehavere handle
i Virkeligheden kun paa Menighedens Vegne,

ud fra den hos Samfundet som Helhed liggende

Fuldmagt. — Dette Grundforhold mellem Em-
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bedet og Menigheden medfarer ikke et aande-
ligt Afhaengighedsforhold ; thi Menigheden er

ikke selv Herre over det Hverv, der er den
betroet; den kan ikke stille andre Krav til

dets Udovelse end dem, Herren selv bar knyttet

dertil fra Begyndelsen. Idet den overdrager
Tjeneren sit Hverv, stiller den ham selv An-
sigt til Ansigt med Hvervets Giver, binder
ham i hans Samvittighed til Troskab mod
Herren selv og frigar ham just derved fra

menneskelig Indblanding i hans indre Forhold
til Opgaven. — De aandelige Betingelser,

hvorom der ved Embedets Overdragelse maa
sparges, ere forst og fremmest det aandelige

Praesteforholds og dernaest den sterlige Naade-
gaves Tilstedevserelse. Naadegaven vil isser

bestaa i den aandelige Klarhed, som herer til

for at vaere Samfundets Vejleder, og Evnen
til at forstaa de enkelte Individualiteters Trang.

1 de Tider, hvor Naadegavernes Tilstedevserelse

og Kraft er mindre ojensynlig, vil det vaere

K.s Opgave at opbyde, hvad den formaar, for

ved en omhyggelig Uddannelse at fremhjaelpe

de spirende Naadegavers Udfoldelse. Men da
det aldrig vil kunne undgaas, at der er dem,
som have Embedet uden at have Naadegaven
og omvendt, maa der altid gives Rum for en
Laegmandspraediken, kun at den, naar den ikke
skal afstedkomme Forvirring, maa staa i For-

hold til Embedet og under dets Tilsyn. Endnu
mere vil der i Kirkestyrelsen vaere Plads for

Laegfolkets Medvirken, og jo mere der handles
om udvortes Anliggender, desto storre Betyd-
ning og Indflydelse kan der tillaegges Laeg-

mandselementet (J. W. F. Hofling, Grundsatze
evang.-luth. Kirchenverfassung, 3. Udg. 1853;
F. V. Andersen, Embede og Ordination i deres

indbyrdes Grundforhold, 1880; P. Madsen, Oe
Chr.s aandelige Praestedemme, 1879; samme,
Det kirkl. Embede, 1890, og Embedets og Me-
nighedens Samvirken i det kirkl. Arbejde,

1894). P. Af.

Embede, Jesn Kristi tredobbelte (munus
triplex), er det Faellesnavn, hvorunder man 1

Troslaeren plejer at sammenfatte hele hans
Frelsergerning. Hans Midlerembede ses under
et tredobbelt Synspunkt, som profetisk,
yppersteprsesteligt og kongeligt. Hans
profetiske Embede (munus propheticum) ud-
trykker hans Kundgorelse af Guds Riges Sand-
hed, saaledes som han selv udovede den umid-
delbart i sit Kods Dage (functio immediata), og
som han efter sin Ophojelse udover den mid-
delbart gennem Aanden og de menneskelige
Sendebud (functio mediata). Det ypperste-
praestelige udtrykker baade hans Frembaerelse
af sig selv som Sonofret (satisfaclio) og hans
praestelige Forbon hos Faderen (intercession

;

nogle Dogmatikere tilfojede endnu som tredje

Led hans praestelige Velsignelse af sit Folk
(benedictio). Det kongelige udtrykker, at han
har grundlagt og opholder sin Menighed
(regnum gratia) og besksermer den mod alle

Fjender (regnum potential) indtil dens Fuld-
endelse (regnum gloria). Disse tre Led i

hans Gerning folge altsaa ikke efter hverandre
i Tid, saa at hans profetiske Embede skulde
henfores udelukkende til hans jordiske Laere-

virksomhed, hans ypperstepraestelige til hans
Lidelse og Dod og hans kongelige til hans

Ophojelsesstand; selv om det ene eller det

andet af dem til sin Tid er mere fremtrsed-

ende, ere de alle tilstede til enhver Tid saa-

vel i hans Fornedrelses- som i hans Ophej-
elsesstand.

Denne Inddeling af hans Frelsergerning findes

allerede antydet i Oldkirken, f. E. hos Kirke-

historikeren Evsebios. Men som Grundlag for

Troslserens Behandling af Kristi Vaerk er den
forst anvendt af Calvin og i den lutli. Kirke

af Joh. Gerhard. Ernestis Angreb paa dens
dogmatiske Brugbarhed svaekkede vei for en
Tid Tilliden til den; men Schleiermachers,

rigtignok meget betingede, Godkendelse bidrog

maegtigt til, at den fik saa stor Udbredelse

hos det 19. Aarh.s Dogmatikere, at det kun er

forholdsvis faa (f. E. Thomasius, Frank, Ritschl),

som have forladt den.

Man stotter dens Berettigelse ved Henvisning

til det gl. Test. I disse 3 Embeder samlede sig

de teokratiske Samfundsfunktioner, som vare

nedvendige for Guds Folks Bestaaen : i Ypperste-

praesten samler sig Ofringen, der erhverver

Syndsforladelse og Guds Velbehag; 1 Kongen
samler sig Guds Beskaermclse af sit Folk og i

Profeten hans Kundgorelse af sin Vilje. I de
messianske Forudsigelser findes den forjaettede

beskreven som Profeten (5 Mos. 18, 15; Jes.

40 f.), som Pnesten (Jes. 53) og som Kongen
(meget hyppigt, f. E. 2 Sam. 7, 16; Ps. 2; 45;

72); og i selve Messias-(Kristus-)Navnet, den
salvede, har man villet finde de 3 Embeder
indesluttede, idet Ypperstepraesten og Kongen
indviedes ved Salvning i bogstavelig Betydning
og Profeten optraadte som salvet af Aanden
(Jes. 61).

I det ny Test kaldes han med alle 3 Navne :

som Profet Mt. 13, 57; Lk. 13, 33; 24, 19;

Joh. 6, 14; som Ypperstepresten benacvnes han
gennemgaaende i Hebraeerbrevet, isser Kap.
4—10, og han beskriver sig selv som den, der
ofrer sig for Verdens Synd (Mt. 20, 28; Joh.

10, 18; 15, 13; 17, 19); som Kongen benaevner

han sig Mt. 25, 34; Joh. 18, 36—37 og efter

Meningen i Steder som Mt. 28, 18—20. En
Tllnaermelse til Sammenstillingen af alle trc

Synspunkter kan findes Joh. 14, 6 og Joh.

Aab. 1, 5.

Intet af alt dette kan imidlertid afgive Bevis

for Inddelingens dogmatiske Ret. Under den
gamle Pagt var Profetien aldrig et stadigt Em-
bede, sideordnet med de to andre, men et frit

religiest Kald ; og Messias-Navnet betegner ham
vaesentlig kun som Kongen; heller ikke kan
Profetens Salvelse sideordnes med Kongens og
Ypperstepraestens. At Frelseren baade i G. og
N. T. kaldes med disse Betegnelser, er heller

ikke i og for sig bevisende; han kaldes jo

ogsaa med mange andre Navne, f. E. Lyset,

Livets Brad, Hyrden, Vintraeet osv. Naar man
udvaelger netop disse 3 Betegnelser, maa Retten

dertil begrundes ved, at de tilsammen ud-
tomme de Hovedsynspunkter, hvorunder Kristi

Gerning maa betragtes, at de i deres Forening
omfatte hans Frelservaerks samtlige Hovedsider.

Man kan da henvise til, at Frelsen indeholder

baade Erkendelsens Frigorelse fra Vildfarelsen,

Folelsens Frigorelse fra Guds Vrede og Viljens

Frigorelse fra Syndens og Dodens Herredomme:
hans Gerning er Forudsaetningen for, at vi
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kunne delagtiggeres i Oplysning, Retfaerdigger-

else og Helliggerelse ; han er selv Aabenbaringen
af Gnd som Visdom, Kaerlighed og Magt. — I

det hele og store er Inddelingen derfor brug-

bar og bar, praktisk betragtet, noget umiddel-
bart slaaende ved sig. Men det kan vaere et

Spergsmaal, om ikke for den rent begrebs-

nuessige Behandllng Grupperingen af Kristi

Verk under Synspunkterne af Forsoning og
Forlesning har sterre Fortrin baade i Hen-
seende til Simpelbed og Klarhed og i Evne til

at rumme hele bans Gernings Indhold. P. Af.

Embolismns (af det gr. t/ifioXos, der i det

litnrgiske Sprog er Navnet paa den sidste Ben
i Fadervor, fordi denne i sig paa en vis Maade
indeslutter alle de andre Banner) kaldes i den
rom.-kat. Litorgi den Ben, der er indskudt
raellem Fadervor og Bredets Brydelse. Den ferste

Del af denne Ben (Libera not qvasumas Doming
ab omnibus malis etc.) er egentlig en Udvidelse
af den sidste Ben i Fadervor, den sidste Del
en Ben om Fred under saerlig Paakaldelse af

Maria, Peter, Paulns og Andreas. Nogle rom.-
kat Liturgikere have tillagt Gregor d. st. Ind-
forelsen af E. i Liturgien; andre mene, at den
er endnu aeldre.

Emekkesis, By 0. i Benjamin (Jos. 18, 21).

Man gaetter paa Wadi-el-Karwa, 0. for Jeru-

salem, eller et Sted i Jordandalen, S0. for

Jeriko.

Emeritus (af det lat. emererQ, udtjent, er

Navnet paa en kirkl. Embedsmand, der, paa
Grand af Alder eller Skrebellghed, har op-
givet sin kirkl. TJeneste.

Emerson, Ralph Waldo, amerik. Moralist

og Digter, kendt som en af Unitarianismens
aandelige Ledere, blev fedt i Boston 25. Maj
1803 og dede i Concord, Mass., 27. April 1882.

Hans Fader, William E., var en dygtig og
knndskabsrlg unitariansk Priest, og Familie-

kredsen, hvori den unge E. voksede op, var
pneget af literaer Dannelse. Uden at modtage
egentlig Universitetsundervisning studerede han
Teologi, men laeste samtidig megen Filosofi og
Skanliteratur, hvilket efterhaanden tog Magten
fra bans Teologi og fjernede ham fra K., hvor
han en kort Tid (1829—32) havde evet Prasste-

virksomhed. Han tog Ansted af Sakrament-
erae, der vare ham et for materielt Udtryk
for det helllge; men den faktiske Grand til

bans Tilbagetraeden var snarere den, at bans
Natnr var mere anlagt for et privatiserende
Uv som Taler og Skribent, optaget af mange
Slags ideelle Interesser, end for kirkeligt Ar-
bejde indenfor en bestemt Retning. Dog bred
ban ikke med Unitarianismen og regnes til

dens bedste Masnd.
Sin literaere Lebebane begyndte E. som Digter,

og han vandt i Livets Leb Ry for sine smukke
og tankerige Sange, isaer da disse slog ind paa
den patriotiske Tone og bidrog til den Vaek-
kelse af en saerlig amerik. Natlonalfelelse, som
E. havde sat som en af sit Livs Opgaver.
Hans Betydning for Amerika kom dog mere
til at ligge paa Tankens end paa Felelsens
Omraade: hans Taler og Skrifter have i hoj
Grad tjent til at udvlde og fordybe det amerik.
Aandsliv, isaer ved at tilfore det Kraefter fra

den samtidige europaeiske Literatur. Allerede
I 1820 havde den herde Unitarie-Pnest Edward

Everett bragt et betydeligt Kendskab til tysk
Filosofi og Digtning med fra en Rejse i Europa,
og E. herte til den Kreds, der sluttede sig om
denne hejtskattede Mand. I 1833 tiltraadteE.

imidlertid selv en Studierejse til Europa (han
havde dengang just, efter 3 Aars iEgteskab,

mistet sin Hustru), og Udbyttet af denne Rejse
blev i Virkeligheden Grundiaget for hele hans
literaere Virksomhed. Han berejste Italien,

Frankrig og England, og sluttede her navnlig

et Venskab med Carlyle, der fortsatte sig i

36 Aars Breweksling og forte til en saa inder-

lig Samstemning mellem de to kongenlale Maend,
at E. ikke med Urette har faaet Navnet >den
amerik. Carlyle«. Ikke blot ligner E.s Pro-
duktion i dens literaere Form 1 hej Grad Car-
lyles: den bestaar fornemmelig af biografiske

og moralistiske Essays, I hvilke Forf.s religiose

Grundsyn lejlighedsvis kommer til Orde ; men
selve disse Grundtanker ere ofte til de mindste
Detailler ganske ens hos de to Msend, nemlig
en Sammenarbejdelse af den tyske Romantiks
Panteisme med engelsk Teisme og Samfunds-
moral. E. er dog 1 mindre Format end Carlyle,

spagfaerdigere og mindre original baade som
Menneske og som Skribent: en fin og harmo-
nisk, velvillig og retsInd ig Natur, der ved den
fnldkomne Dannelse og rene Begejstring, hans
Skrifter baare Vidne om, maatte egne sig vel

til at blive en Idealitetens Praest i den vordende
amerik. Knltur. Han vandt da ogsaa over-

ordentlig Yndest blandt sine Landsmaend, og
har tjent Bredet saa godt ved sin Pen og
sin Tale, at han kunde tillade sig gentagne

sterre Rejser og leve ubekymret paa sit idyl-

liske Landsted i Concord. I det praktiske Liv

greb han ofte ind; han udgav et Tidsskrift,

The Dial (fra 1840), og virkede bl. a. med til

Negerslaveriets Afskaffelse (hvor han rigtignok

opstillede den utopiske Plan at leskebe Sla-

verne for en uhyre Pengesum). I sine sidste

10 Leveaar var han aandsslev, men kunde dog
ikke lade vaere med at sysle med Pen og Bog.

E.s religiose Grundtanker ere (ligesom Car-

lyles) vaesentlig hentede fra Fichte, idet han
stiller det sjaelelige op 1 Modsaetning til Na-
turen og vil, at den sidste skal gennemtraenges

og betvinges af det sjaeleliges Magt. Dette kan
ske, fordi Naturens Love i Virkeligheden falde

sammen med den moralske Verdensorden og
ere Udtryk for Guds Vllje. Staerkt betoner han
det skenne som Verdensharmoniens Udtryk og
soger paa en om Schelling mindende Maade
at forene Kserligheden til Naturen og Kunsten
med Kserligheden til det gode og til Gud.
Panteist er han med alt dette dog ikke, idet

han haevder Guds fulde Faderlighed og snarere

vil nedsaenke Gud i Mennesket end lade Men-
nesket gaa op i Gud. Derimod afviser E. be-

stemt K.s Tro paa Kristus. Jesus er for ham
den eneste, der har opfattet Livets Sammen-
haeng i dens fulde Storhed; men han bliver

denned dog knn det sterste Menneske. For
saa vidt er E. altsaa ganske enig med Uni-
tarierne, og han har haft stor Betydning
for denne Retnings Teologi ved at lesne den
fra dens tidligere Karakter af Fornuft- og Nytte-

laere og give den Del i den Aandelighed og
Poesi, der prsegede hans eget Vaesen.

Af hans Skrifter, der endnu lasses meget i
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Aracrika, giver Nature (1849), Twelve Essays
og Representative Men (1849), Conduct of Life

(1860) hans Grandtanker Udtryk. Den nsest-

sidste er oversat paa Dansk (>Menneskehedens
Repraesentanter< udg. af E. M. Thorson, 1857);

ogsaa hans >TaIe til de teologiske Studerende i

Cambridgec, der giver et kort og klart Over-
bilk over hans Ltvssyn, foreligger paa Dansk
ved E. M. Thorson (1856). Hans Personlighed

(og private Meninger) trader levende frem i

Brewekslingen med Carlyle. Se iavrigt Art.

>E.< i American Biography; en god Karakter-
istik af E. Andes i H. Grimm, Neue Essays
(Berlin 1865). Edo. L.

fimery, Jacques>Andr6, Forstander for St.

Sulpice i Paris, blev fedt i Gex 26. Aug. 1732.

Efter at have gaaet i Skole hos Karmellterne
i Gex kom nan til Jesuiter-Kollegiet i Macon,
senere til Lyon og Paris, hvor han studerede

i St. Sulpice. Da han havde modtaget Praeste-

vielsen, blev han forst sendt til Orleans og
derpaa til Lyon for at vaere Lacrer i Dogmatik
og Etik. 1764 fik han den teol. Doktorgrad,

og 1776 blev han kaldet til Angers som For-
stander for denne Bys Prsesteseminarium og
Generalvikar hos Biskop Grasse af Angers.

1782 blev han Le Gallic's Efterfolger som
Generalsuperier for St. Sulpice, og som saadan
segte han straks at reformere den beromte
Institution, der i hans 0jne bar Marker baade
af Tidens Verdslighed og af dens Luksus. Under
Revolutionen blev han i lang Tld kastet i Faengsel,

og han var forberedt paa at blive fort til Ska-
fottet. Men 4. April 1794 blev han flyttet fra Con-
ciergeriet til Faengslet du Plessis, og efter den
9. Thermidor flk han Friheden. Senere blev

han af jErkebiskop Juign£ udnaevnt til General-
vikar for /Erkestiftet Paris, og 1802 tilbed man
ham Bispestolen 1 Arras. Men E. afviste dette

Tilbud og segte igen at bringe St. Sulpice paa
Fode. Det lykkedes, og i de falgende Aar var
E. en af de mest ansete kirkl. Personllgheder,

som selv Kejser Napoleon havde Respekt for

(Fr. Nielsen, Pavedemmet i det 19. Hdaar,
2. Udg. I, 359; jvfr. S. 170). Han dede 28. April

1811. Han har, med apologetisk Formaal,
skrevet Penstes de Leibniz sur la religion el

la morale (I—II, Lyon 1772); Le Christianisme
de Francois Bacon (I—II, Paris 1799); Pensies

de Descartes (Paris 1811), og var i sine sidste

Levedage sysselsat med et Skrift om Newton,
der, som hans aeldre Skrifter, skulde godtgore,

at sand Videnskabelighed og asgte kristen Tro
godt kunne forenes (E. Meric, Hist, de M. E.

et de I'eglise de France pendant l'Empire,

I—II, Paris 1885).

Emiliani, Girolamo, fra Sojnasco, se Somask-
erne.

Emim (>de sknekkeligec) kaldte Moablterne
de oprindelige Indbyggere i Moab. Disse vare

Refaiter (5 Mos. 2, 10 f.), og deres Hovedstad
var efter 1 Mos. 14, 5 Ktrjataim. Se Refaiter.

Eminence (lat. : eminentissimus princeps ; Ital.:

eminenza) er den Titel, Pave Urban VIII 1630
skaenkede Kardinalerne. Derved bleve disse

stillede lige med de 3 gejstl. Kurfyrster i det
rom. Rige og med Malteser-Riddernes Stor-

mester. Urban VIII's Efterfolger, Innocents X,
befalede derimod, for ikke at friste Kardinal-
erne til Hovmod, at disse i deres Vaabenskjolde

sknlde ndelade alle Tegn paa verdslig Hejhed

og najcs med deres Familievaaben og Kardinal-

hatten.

Emmanuel, se Immanuei.
Emtnaus, efter Lk. 24, 13 en Landsby 60 Sta-

dier fra Jerusalem. De Lterde giette paa 3

Steder: 1) Amvas (1 Mak. 3, 40. 57; 9, 50;

dsk Overs, har ligefrem Emaus), der dog la a

160 Stadier borte og var en betydelig By;

2) Kubebe, en Landsby naer Nebi Samuel; Af-

standen vilde passe godt; 3) Caionie i Wadi
Beit Chantna. For Caionie tale Angiveiser

hos Josefos og i Talmud; dens Afstand fra

Jerusalem er kun lovlig kort. C. J.

Emmelia var Navn paa Kirkefaderen Basilios

den stores Moder (se S. 234).

Emmeram (Emme ran), Byen Regensburgs
Vaernehelgen, hvis Mindedag er 22. Sept, skal

efter en lidet paalidelig Helgenkronike, der

skyldes Biskop Aribo af Freising (d. 784), op-

rindelig have vaeret Biskop i Poitiers, men
o. 649 skal han have opgivet sin Bispestol og

vaere gaaet til Avarerne i Pannonien sammen
med Praesten Vitalis, der skulde flene ham som
Tolk. Han skal dog ikke vsere kommen videre

end til Regensburg, hvor Theodon regerede paa

Kong Sigebert Ill's Vegne. Man forestillede

ham nemlig, at en Mission blandt Avarerne
vilde vsere aldeles frugtesles, og han slog sig

da efter Legenden til Ro i en Celle ved Re-

gensburg for at virke blandt Bairerne. der

endnu vare halve Hedninger; o. 652 skal E.

da, paa en Rejse til Rom, 3 Dages Vej fra

Regensburg i Helfendorf, vaere bleven myrdet
af Theodons Son, Lantbert. E.s galliske Epi-

skopat have nyere Forskere med gode Grunde
bestridt; han var rimeligvis kun en af devan-
drende Munke, der havde modtaget Bispevielse.

Det eneste, vi sikkert vide om ham, er, at

han grundlagde et Kloster og led en voldsom
Dad, sandsynligvis dog forst o. 715. Hans
Lig blev bragt til Regensburg, og d£r blev der

bygget 2 Kirker til hans iEre, og ved hans
Celle rejste sig det stolte Bencdictiner-Abbedi,
St. E., der i lange Tider havde stor Betydning
for hele Baiern. Efter det rom. Riges Fald

blev Abbediet imidlertid ophsevet, og Fyrsterne

af Thurn og Taxis have siden opslaaet deres

Bolig i de gamle Klosterhaller, hvis Korsgange
ere byggede i 13. og 14. Aarh.
Emmerich. 1) Anna Katharina E., eksta-

tisk Augustiner-Nonne, er fedt 8. Sept. 1774 i

Flamske ved Coesfeld i Bispedemmet Munster.
Som Barn saa den lille Bondepige ofte i Syner
sin Skytsengel, Helgener og Kristus (i en lillc

Drengs Skikkelse); i sit fjerde Aar begyndtc
hun at holde natlige Ovelser i Ben. 1803 blev

hun Nonne i Klostret Agnetebjerg ved Dolmen
i Westfalen. Efter Klostrets Ophsevelse 1811

levede hun i Dulmen. Mest bekendt er den
fromme Nonne blevet ved sin mserkelige Stig-

matisation. Allerede 1798 havde Kristus i et

Syn sat Tornekronen paa hende, og han felte

senere Smerter i Panden, paa Haender og

Fodder. Men 1812 viste der sig et Kors paa
hendes Bryst, og Saar paa hendes Haender og
Fodder og i Siden. 1813 bekraeftede en bi-

skoppelig UndersogelseskommUsion iEgtheden
af hendes Stigmatisation, medens en verdslig
Kommission 1819 erklaerede hende for en over-
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«pa;ndt Person. Fra 1818 til hendes Dad
9. Febr. 1824 opholdt Clemens Brentano (S. 385)

sig hos hende og udgav hendes Visioner. Senere

bar navnlig Redemptoristpateren Schmoger be-

arbejdet Brentanos efterladte Papirer om dette

JEmne og skildret: >Das Leben der gottsel.

A. K. E.« (I—II, 1867—70). Endnu 1895 er der

udkommet en stereotyperet Udgave af Jomfru
Marias Liv efter hendes Visioner. — 2) Josef
E., Friherre af Breitenbach, Kurfyrste af Mainz,

er fedt 12. Nov. 1707 i Koblenz. Han stu-

derede i Trier, Mainz og Reims. 1732 blev

han Domkapitular i Mainz, 1736 i Trier, 1752
Regeringspraesident i Mainz, 1763 Kurfyrste,

1768 fik han tiilige Bispedemmet Worms. E.

forte et lidet afholdende Liv, men han var meget
popular og sergede ogsaa som Regent godt for

sit Lands Finansvaesen, Bygningsveesen, Politi,

Domstole og lignende. Hans Raadgivere vare
Tilhaengere af Oplysningsfilosofien, og han op-

hasvede 1773 Jesuiter-Ordenen i sit Stift. 1769

fik ban sine Embedsbrodre i Trier og K61n
til at sende Ombud til Koblenz, og der op-

sattes da 13. Dec. Gravamina trium archi-

episcoporum-electorum contra Curiam aposloli-

cam, som protesterede mod Pavens Overgreb.

Men da Josef II njeppe en Gang ydede Kur-
fyrsterne en lunken Understottelse, hendede
dette febronianske Protestforseg af sig selv,

indtil det atter levede op i Emser-Punktation-

«rne (se d. Art.). E. dede 11. Juni 1774. V. A.

Emmons, Nathanael, amerik. Pnest, f. i

East-Haddam, Connecticut, 20. April 1745, var
1773—1827 Pnest i Franklin, Massachusetts.

Han var en af Stifterne af Massachusetts's

Missionsselskab og udgav laenge dette Selskabs

Organ, Missionary Magazine. 1801 holdt han
en meget omtalt Prsediken, i hvilken han
skildrede Politikeren Thomas Jefferson som en

anden Jeroboam. E. dode i Franklin 23. Sept.

1827. Hans Skrifter ere udglvne i 6 Bd. af hans
Svigerson, Dr. Jacob Ide (Memoir of N. E., by
Edwards A. Park, Andover 1861).

Empaytaz, Henri Louis, blev fedt i Geneve
1790. I sit 14. Aar blev han vakt, men uden
at komme til Hvile i Troen. Da han ikke fandt

aandelig Naering i Tidens Rationalisme, gik

han undertiden 1 den rom.-kat. Kirke, og ved
Faste og Selvpinsler segte han Fred for sin

Sjsel. Imidlertid blev der i 1810 under herrn-

hutisk Indflydelse dannet et lille >Vennesam-
fund< af vakte, og sammen med Kantor Bost
og hans Son Amy (se S. 370) deltog han i

deres Forsamlinger. Der traf han en herrn-

hutisk Arbejder, Merillat, under hvis Vejled-

ning han fandt Fred i Troen paa Kristi For-
soningsded. Han studerede Teologi, og tillige-

med sin Medstuderende Guers sluttede han
sig nojere til Brodremenigbeden, hvorved der
fremkaldtes en Spaltning i Vennerues Samfund.
Da Fru v. Krudener 1813 besogte Geneve,
hvor bun samlede en Kreds, deltog E. i hendes
Meder og blev paavirket af hendes Mystlk.

Efter hendes Bortrejse ledede han Forsam-
lingerne, og han blev derfor sttevnet for Praeste-

skabet, der kraevede, at han skulde here op
med dem, hvis han ikke vilde miste sin Ad-
komst til Praestegerningen. Fru v. K., som
han skrev til, raadede ham til at holde Stand,

og da han erkherede for Praesteskabet, at han

vilde fortsaette Forsamlingerne, blev det ham
forbudt at bestige nogen Pnedikestol i Byen.
Tilsidst blev hans Stilling saa vanskelig, at

han rejste til Fru v. K., og efter at vsere bleven
ordineret i Frankfort a. M., ledsagede han
hende som Huspraest indtil 1817, da han vendte
tilbage til sin Fadeby. Under sin Landflygtig-
hed havde han imidlertid udsendt et Flyve-
skrift, Considerations sur la dioiniU de Jims-
Christ, hvori han opfordrede de teol. Studenter
i Geneve til at vende tilbage til Troen paa
Kristi Guddom, som Byens Prsester fornaegtede.

D6r var nu, ved den af de eng. og skotske
Evangelister, H. Drummond (S. 680), R. Wilcox
og Bredrene R. og J. Haldane fremkaldte Vsek-
kelse i Kvarteret Bourg de Four, dannet et

frikirkl. Samfund, for hvilket E. blev Prtest.

Den lille Frikirke blev taalt af Myndighederne,
men haanet af Pabelen ; fra den udgik de tre

store Evangelister, Felix Neff, Henri Pyt og
Amy Bost. Den eng.-skotske Indflydelse blev
Schweizerne for staerk, og senere voldte Ply-
mouth-Bradrene (se d. Art.) megen Splid; E.
kaempede imod de svaermerske Tendenser, men
formaaede ikke at besejre dem. Da Geneve
1849 fik sin egen Frikirke, blev Samfundet i

Bourg de Four optaget deri, men 1853 dede E.

Foruden det omtalte Skrift, som blev overs,

paa Holl. og Eng., udgav han Notice sur I'em-

pireur Alexandre og Reflexions tdiflantes tar
la cantiqne des cantiques (E. Guers, Notice sur
H. L. E., Geneve 1853; Fr. Nielsen, Statskirke
og Frikirke, Kbhvn 1883, 281 f.). C. E. F.

Empirisme er den Anskuelse indenfor Er-
kendelseslaeren, som anser Erfaringen for at

vsere den eneste Vej til at opnaa en Erkendelse
af den virkelige Verden. Om vore egne Begreber
og deres Sammenhaeng kunne vi vel damme
ved Hjaelp af en ren Taenkning ; indenfor Logik
og Matematik, maaske ogsaa Moral kan man
drage strengt nadvendige Slutninger, uden at

man behover at tage Hensyn til det virkelige

Livs BeskafTenhed. Men naar der er Tale om
Kendsgerninger, da kunne vi slet ikke naa til

nogen Viden gennem Fornuftslutninger; her er
det alene Iagttagelse, det kommer an paa,

og derefter Sammenligning af det iagttagne.

Ud fra Iagttagelsen kan man opstille visse al-

mindelige Regler, efter hvilke man siden kan
bedamme Tilvaerelsen ; man venter nemlig, at

bvad der er sket i de mange Tilfaelde ogsaa
vil gentage sig siden. Men nogen afgjort Sikker-

hed herfor har man ikke. Om nogen Ned-
vendighed er her ikke Tale. Det er den in-

duktive Metode, som her staar 1 Forgrunden.
Den psykologiske Forudsaetning er den, at

Sjselen, der til at begynde med er ligesom en
nbeskreven Tavle, farst gennem Erfaringen
vinder sit aandelige Indhold. Denne Anskuelse
er fornemmelig bleven udviklet 1 den nyere Tid
iridenfor den engelske Filosofi. Som dens ferste

Begrunder naevnes gerne Baco; dens senere

store Repraesentanter ere John Locke og David
Hume samt i den nyeste Tid Stuart Mill (se

Art. Erkendelse). " F. C. K.

Emporagrius, Ericas Gabrielis, sv. Biskop,

f. 1606 i Torsakers Sogn i Gestrikland, hvor
Faderen dengang var Kapellan (siden Spr. i

Fittja 1 Upland), blev, efter endt Skolegang i

Gefle, Student 1 Upsala, hvor han promoveredes
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til Mag. phil. 1632 som Nr. 1 af Promovend-
erne. De felgende Aar foretog E. med kgl.

Understettelse en Studierejse til tyske, hol-

landske, engelske og franske Universiteter.

Efter sin Hjerakomst udnsvntes ban 1637 til

Akademisekreta?r og Prof, i Fysik ved Upsala

Universitet. 1641 befordredes han til Prof,

theol., og 1645 udntevntes han af Dronning
Kristina til ferste Hofpnedikant, et Embede
han skal have rogtct med Alvor og Frimodig-
hed. Det berettes, at E. engang i en Pried iken
foreholdt Dronningen, at hun under Guds-
tjenesten havde studeret Ovid, Propertius og
andre profane Klassikere. 1648 blev han Dr.

theol, og efter Kaldelse fra Storkyrka-Sognet ud-

ntevntes han 20. Dec. 1649 til Pattor prima-
riut i Stockholm. 1664 blev han Biskop i

Strengn&s, hvor han dode 14. Marts 1674. E.

var en begavet og nidkcer Mand, i teol. Hen*
seende ortodoks, i kirkepolit. Henseende ikke

saa lidt eftergivende overfor Statsmagtens Re-

pnesentanter. I den sv. Khist. er E. isaer

kendt for sin heftige Fejde med den sv. Syn-
kretismes Tilhsengere — navnlig Biskop Joh.

Matthias, hvis Embede han fik, da denne blev

afsat — og for sit Arbejde paa Kirkelovgiv-

ningsomraadet. E.s Forslag til en Kirkelov
(trykt i: Handlingar rtrande Sveriges Hist,

Andra Serien III, 2, Stholm 1887) er et af de
betydeligere Forarbejder til den sv. Kirkelov

af 1686. E. hsevder ganske vist her, ligesom

sin samtidige, Biskop Laurelius i Westerns,
Grundsntningen om K.s Selvstyre, men er paa
dette Punkt, som paa flere, mere svcevende og
uklar end denne. En vis Opsigt vakte E.s, 1669
udgivne >Catechesens enfaldige fdrklarning<

;

flere Udtalelser her om Jesu overnatnrlige Fedsel
m. m. tor have forarget, men ssrlig skal For-

fatterens Udvikling af 10. Bud have stodt mange
for Hovedet. Det hedder her: >Hvad er det,

som Loven forbyder skal begasres? Ens Nsestes

Hustru, Okse osv., det er hans Losere eller

rorlige Ejendom, i hvad Navn det end haver, af

hvilket Hustruen er det fornemste Stykkec.

Efter gammel Tradition vakte Udtrykket i den
Grad Enkedronning Hedvig Eleonoras Uvilje,

at hun fik udvirket offentligt Forbud mod
Bogen. Et offlcielt Forbud kendes dog ikke
(som Anjou bar vist), og selv i gamle Lands-
love Andes Udtryk som: >Bedste Ting, som
Bonde i Bo haver, er lovlig Hustru hans*.
Dog er det tamkeligt, ja troligt, at Traditionen
bar Ret i Angivelsen om Enkedronningens og
andre Darners Uvilje mod Skriftet, og i, at

det faktisk paa Grand heraf ikke blev meget
brugt H. L.
Emser, Hieronymus, rom.-kat. Teolog og

Modstander af Luther, fedtes 26. (eller 16.)

Marts 1478 (eller 77) i Ulm. Hans Slasgt var
adelig, og han holdt nok af at prange med sit

Vaaben, en Stenbuk, hvilken Forfsngelighed
indbragte ham adskillig Spot fra hans Mod-
standere. Efter at have studeret i Tubingen
og Basel, blev han 1502 Sekretter hos Kardi-
nal Peraudi, med hvem han i de felgende Aar
gennemrejste Tyskland. 1504 holdt han som
Humanist Forehesninger i Erfurt og havde
Luther blandt sine Tilhorere, men endnu
samrae Aar kom han til Leipzig, hvor han
1505 blev Baccalaureus i Teol., og som SekreUer

hos Hertug Georg drog ban derpaa til Dresden.

Til disse Byer var hans felgende Liv knytteL

Med stor Ivrighed virkede han for Planen om
at faa Biskop Benno af Meissen helgenkronet

og skrev i dette 0jemed en saare ukritisk

Biografi af ham. Men sin egentlige Livsopgave

finder han ved Luthers Optneden. Allerede

for Leipziger-Disputationen havde han Uget
sit Parti, og efter den skrev han et Brev til

en Gejstlig i Prag, Joh. Zack, hvori han om-
talte Luther paa en nedstettende Maade. Her-

med indlededes en bitter Strid. Luther svarede

med et latinsk Skrift og tav ganske vist til

E.s Gensvar, men da Emser 1521 skrev et

Skrift: »Wider das unchristliche Buch Martini

Luthers Augustiners an den deutschen Adel<,

svarede Luther med en kort, haanlig Replik:

>An den Bock zu Leipzig'. E. fortsatte med
et Svar til >Tyren i Wittenberg*, og der veks-

ledes flere Skrifter, men da E. tog en ironist

>Tilbagekaldelse< af Luther for Alvor, opgav

denne at svare ham og indlod sig ikke mere
med ham. Striden havde vassentlig drejet sig

om Prsstedommets Begreb, idet Luther pole-

miserede mod den nedarvede Forestilling om
det sterlige Pnestedemmes Herllghed, hvilken

han ikke fandt begrundet i Skriften, medens
han her havde opdaget den store Tanke om
de Kristnes almindelige Pnestedomme. Men E.,

der beksempede Luther med allegorisk For-

tolkning og Kirkefsedre, begreb end ikke sin

Modstanders Tanke. Nu udgav han utnette-

lig Skrift paa Skrift, dels egne, dels andres,

mod Luther, der stadig tav, og mod Ref.s Til-

tuengere i det hele, men synderlig Paasksn-

nelse vandt han ikke udenfor sine ntermeste

Fteller, som Eck og Cochlteus, og Humanister
som Cord us haanede ham i elegante Vers.

Sserlig Omtale fortjener hans Bibeloverssettelse

fra 1527. Underligt ser det ud, at da E., som
har fundet 1400 Vildfarelser og Legne i Lu-
thers Bibeloverssettelse, selv skal til Vserket,

viser det sig, at han ganske simpelt udgiver

Luthers Overstettelse, blot tendret efter Vulgata

og tidligere Oversettelser. Denne Ovenuettelse,

som slutter med en Advarsel til Ltegmasnd
mod at lase Biblen, vandt ikke desto mindre
stor Udbredelse, og Luther udtalte senere sin

store Forternelse over E.s Fremgangsmaade,
hvortil dog maa bcmterkes, at E. ikke havde
udgivet sin Overssettelse for original. E., der

i sine Skrifter behandlede Luther som et

ustyrligt Menneske, der af lave Bevaeggrande
satte sig op mod al Orden og undergravede
al Siedelighed, gav just ikke selv ved sit Liv

noget smukt Eksempel; hans egne I en for-

bavsende Grad uforbeholdne Bekendelser bi-

drage deres til at vise, med hvilken Ret Re-

formatorerne bekaempede det tvungne Colibat.

E. dode d. 8. Nov. 1527 (bans Stridsskrifter

mod Luther fra 1521 ere samlede af L. Enders,
Luther und E., Halle 1890—92; G. Kawerau,
H. E., Halle 1898). J. P. B.
Emser-Punktationeme kaldes en Rekke For-

dringer, som de bojeste tyske Kirkefyrster op-
stillede 1786 for at vterne deres SelvsUendig-
hed overfor Pavedemmet. Medens den rom.-
kat. K. i Frankrig fra gammel Tid havde sogt

at hsevde sine Rettigheder overfor Rom (se Art.

Gallikanisme), trteffe vi ferst i 18. Aarh.3 2.
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Halvdel en tilsvarende Bevsgelse i Tyskland.
1763 havde Nlkolans af Hontheim under Navnet
Justinus Febronius ndgivet Skriftet De statu

teeltiiae, som omplantede de gallikanske Tanker
paa tysk Grand. Men forelobig syntes dette

Forseg at mislykkes. De af Kurfyrsterne i

Koblenz 1769 opstillede Artikler (se Art. Josef
Emmerich) flk ingen Betydning, og 1778 blev

Hontheim tvungen til at tilbagekalde. Ja,

Paven foretog endog et Skrldt, som var yderst

trnende for de tyske Kirkefyrsters Uafhssngig-
hed, idet han efter 0nske fra Karl Theodor,
Knrfyrste af Baiern og Pfalz og Hertug af Ju-

lieh og Berg, oprettede et fast paveligt Nun-
tiatur i Munchen 17. Febr. 1785 og 27. Juni
s. A. udnsvnte Grev I. C. Zoglio, titulser jErke-

bisp af Athen, til Nuntius. Saadanne Nnntia-
tnrer bestod siden 16. Aarh. i Wien, Kdln og
Luzern; Paven havde gennem dem god Lejllg-

hed til at blande sig i tyske Forhold og drage

alle vigtigere Sager til Rom. De Kirkefyrster,

i hvis iErkestifter Baiern laa, forespurgte straks

i Rom, om den nye Nuntius kun var at be-

tragte som pavelig Gesandt ved Kurfyrstens

Hof, eller om han skulde have gejstlig Fuld-
magt over de vedkommende Stifter. Da Paven
svarede ja paa det sidste Spergsmaal, henvendte
Knrfyrsterne sig i Efteraaret 1785 til Josef II

med Ben om Beskyttelse, og denne lovede, ikke

at tillade, at hans Bispers Rettigheder knen-
kedes. Men i Maj 1786 indtraf Zoglio i MOn-
chen, og i Juni Bartholomseus Pacca, titulier

iErkebiskop af Damiette, i K61n som pavelig

Nuntius. Der skete nu en nsermere Sammen-
slutning mellem falgende tyske Kirkefyrster:

Friedrich Karl Josef v. Erthal, Kurfyrste af
Mainz og Biskop af Worms (1774—1803), Cle-

mens Wenceslans, Prins af Sachsen, Kurfyrste

af Trier og Fyrstebiskop af Augsburg (1768—
1812), Max Franz af 0sterrig, Josef H's Broder,
Kurfyrste af Koln og Biskop af Munster (1784—
1801) og Hieronymus Josef, Greve af Colloredo,

Fyrste-iErkebiskop af Salzburg (1772—1812).
Beva>gelsen udgik fra Mainz ; Sjslen i den var
den dervserende Viebiskop Valentin Heimes.
I Aug. 1786 samledes Afsendinge fra de 4
Kirkefyrster i Ems og opstillede 23 Artikler,

og straks efter bleve disse >Emser-Punkta-
tioner< stadfasstede af Kirkefyrsteme og sendte
til Kejseren. E.-P. anerkende Pavens Primat,

men htevde, at Biskopperne som Apostlenes
Efterfelgere have en uindsknenket Fuldmagt
til at lose og binde, hvorfor Appel til Rom,
Eksemtioner og lignende, paa de falske isi-

dorske Dekretaler hvilende, Indgreb i Bispernes
Rettigheder skulle ophere, medens Bisperne
skulle kunne dispensere fra Fastemandater,
iEgteskabshindringer, Ordenslafter o. lign., og
ikke mere behove hvert 5. Aar at sege en
vis Fuldmagt (facilitate* quinquennales) hos
Paven. Desuden skulle Nuntiaturerne afskaffes,

Annater og Palliumsafgifter nedsarttes, og Bisp-

erne have Selvstsndighed m. H. til Embeds-
bescttelser. Endelig erkltere iErkebisperne,
at hvis de atter komme i Besiddelse af deres
Rettigheder, ville de serge for Forbedring af
Kirketugt, Sjselesorg, Stiftelser, Klostre osv.

Kejseren opfordres til, om fornedent, inden 2
Aars Forleb at sammenkalde et Nationalkonci-
lium, som kan gennemfere disse Bestemmelser.

Dette Forseg paa at reducere Pavens Ind-
flydelse i Tyskland til et blot iEresprimat blev
imidlertid kun et Slag i Luften. Forskellige

Aarsager medvirkede til dette Resultat Ferst
maa nrevnes, at Kejserens Understettelse vel

var kraftig iOrd, men svag i Gerning. Josef 1

1

lovede sin Medvirkning til Punktationernes
Gennemferelse og henledte samtidig iErke-

bispernes Opmssrksomhed paa Nedvendigheden
af Biskoppernes Understettelse. Men Bisperne,

som vare blevne forbigaaede under de tidligere

Forhandlinger, stillede sig, som saa ofte for i

Kirkens Historie paa Pavens Side mod Metro-
politerne og viste saaledes, at E.-P. ingenlunde
vare Udtryk for hele Gejstlighedens 0nske;
Bispen af Speier, Grev Limburg-Styrum, skrev
endog en skarp Kritik af Metropoliternes Krav.
E.-P. var i Virkeligheden ogsaa en rodles Plante,

i Modstrid med Udviklingsgangen i Romerkirken,
og Kejserens lunkne Understettelse kunde ikke

veje op mod Pavens og hans Nuntiers maal-
bevidste Politik. Zoglio ndnarvnte en Inter-

nuntius i Julich og Berg, og Pacca meddeltc
Fyrst Hohenlohe-Bartenstein og Grevinde Blan-
kenheim, der vare besUegtede i anden Grad,
Dispensation til iEgteskab. Han lod demist
iErkebispen af Kfllns Protest mod dette Over-
greb af en >fremmed Biskop< utenset, og da
alle 3 Kurfyrster meddelte Dispensationer i

Tilfailde, hvor facilitates quinquennales ikke
berettigede dem dertil, erklsrede han i et Brev
til alle Prester disse Dispensationer for ugyl-

dige og vedkommende iEgteskaber for ikke-

eksisterende. Kejseren godkendte vel KOlner-

iErkebispens Klage herover og befalede Kur-
fyrst Karl Theodor ikke at tillade Zoglio at

udeve Jurisdiktion, men kunde ikke overvinde

Karl Theodora Modstand herimod, som af polit-

iske Grunde stettedes af Preussen. Og nu
viste det sig, hvor stor en Rolle Politiken

spillede- ogsaa hos iErkebisperne, hvis Mangel
paa Fasthed og kirkelig Interesse var den
dybeste Grand til deres Nederlag. Det lykkedes

Preussen, der enskede Karl Theodor af Dal-

berg (S. 586) valgt til Koadjutor i Mainz, at

opnaa baade Domkapitlets og Pavens Sam-
tykke ved 1787 at faa ivserksat en hemmelig
Overenskomst mellem Mainz, som forpligtede

sig til ikke at gennemfere E.-P., og Paven,

som forpligtede sig til ikke at gribe ind

i iErkebispens Rettigheder. Striden mellem
Paven og Kurfyrsterne bred ganske vist ud igen

i Anledning af en Afgift af Kirkegodset, som
Paven havde indremmet sin tro Forbunds-
faelle, Karl Theodor af Pfalz-Baiern, vel efter

gammel Skik, men denne Gang for 10 Aar ad
Gangen og med den pavelige Nuntius i Mun-
chen som Skatteindknever; men da Forhand-

lingerne paa Rigsdagen i Regensburg 1788 ikke

forte til noget Resultat, maatte Knrfyrsterne

felge det Raad, som bl. a. Bispen af Passau

og Kongen af Preussen gav dem, at begynde
fredelige Forhandlinger med Paven. Denne
vilde dog ikke give efter paa noget Punkt,

men hsevdede i et udferligt Breve af 14. Nov.

1789 alle sine Krav og nregtede at deltage i

en Rigsdagsforhandling. Efterhaanden under-

kastede Kurfyrsterne sig, Trier ferst, Mainz
sidst, tildels under Indtrykket af den Frygt,

som den franske Revolution indjog hele
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det konservative Europa, en Frygt, som
viste sig velbegrundet, da Kurfyrsterne 1792
maatte flygte for de franske Hsere, og da de
1803 maatte give Afkald paa deres Fyrste-

magt. Febronianismens Nederlag var saaledes

en Frugt af forskellige Faktorer, men mest af

dens msegtigste Talsmsends egen Uduelighed og
deres hele pragtsyge og finansielt beregnende
Adfaerd ; ved dette Nederlag banedes Vejen for

det 19. Aarh.s Ultramontanisme (Fr. Nielsen,

Pavedemmet i det 19. Hdaar, 2. Udg. 1895, I.

150 f. og den der citerede Lit). V. A.

Enakiter (vistnok >de langhalsede<) efter

5 Mos. 2, 11 en Gren af Refaiterne (se d. Art.).

E. boede i Egnen om Hebron, der efter en af

deres Stamfsedre kaldtes >Arbas By< (Jos. 14, 15),

og vare delte i 3 Stammer (jvfr. 4 Mos. 13, 23
med Jos. 15, 13 f.). Ved Indtagelsen afLandet
bukkede de under, om for Josna (Jos. 11,21 f.)

eller for Kaleb (Jos. 15, 13 f.; Dom. 1, 20) er

ikke sikkert. Rester af E. holdt sig i Filister-

Byerne Gasa, Gat, Asdod. C. J.

Enam (>Dobbeltkilde<), By i den nordlige

Del af Judas Bjerge (Jos. 15, 34). E. laa efter

1 Mos. 38, 14 og 21 ved Vejen fra Adullam
til Timnat; dette tyder hen paa den lille By
Beit Enan, som endnu Andes lidt S. for det
evre Bet-Horon.
Enan, Fader til Ahita, Stammefyrste i Naftali

(4 Mos. 1, 15); sml. Hasar-Enan.
Enander, Samnel, sv. Biskop, f. i V. Eneby

Pnestegaard i Linkdping Stift 1607, Mag. phil.

1632, udnsevntes 1633 til Lektor ved LinkOp-
ing Gymnasium og 1643 til Spr. 1 Sdderkdp-
ing. 1647 blev E. ansat som Hofprsest hos
Dronning Kristina, og det falgende Aar ud-
narvntes han til Superintendent ved den sv.

Heer i Tyskland. Efter den westfalske Fred
blev E. 1650 Superintendent i Kalmar og ud-
nsevntes 1655 til Biskop i Linkdping. Han be-

skrives som en myndig og kraftig Kirkefyrste.

Ved Rigsdagen 1664, da han for 2. Gang var
Praestestandens Ordforer, ledede han Forhand-
lingerne ved Undersegelsen mod Abo-Bispen
Terserus, der var beskyldt for Synkretisme.
Denne betragtede E. som sin vaerste Modstander,
og uden Tvivl bidrog han ogsaa vsesentlig til, at

Prsestestanden udtalte sin Misbilligelse af Ter-
serus's Katekismeforklaring og dermed afgjorde
dennes Fald. E. dode 17. Dec. 1670. H. W. T.

Encontre, Daniel, f. i Nimes 1762, blev af
Faderen, som var Prsest i >0rkenens Kirke<,
og en seldre Broder undervist i Lat., Gr. og
Hebr., mens han ligesom Pascal paa egen
Haand dyrkede Matematiken og deri naaede
til Infinitesimalregningen. Fra 1780 studerede
han Teol. og Filos. i Lausanne og Geneve,
men fortsatte samtidig sine matemat. Studier
og kastede sig tillige over Naturhist. og iEstetik.

Han stred i disse Aar med Tvivl, gennem
hvilke hans Tro blev lutret og styrket. For
Matematikens Skyld rejste han til Paris, men
blev snart efter Prsest i Languedoc. En Hals-
lidelse nedte ham imidlertid til at nedlaegge
Embedet, og under Revolutionen levede han i

Montpellier, hvor han blev Lserer ved Central-
skolen og 1808 Prof, i den hejere Matematik
ved Akademiet. 1814 fulgte han en indtrseng-

ende Opfordring til at overtage Professoratet

1 Dogmatik ved det teol. Fakultet i Montau-

ban, men han dode allerede 1818. Han var
en af de sidste Reprsesentanter for »0rkenens
Kirkec og gik bort paa den Tid, da den store
Vsekkelse ved de eng. og skotske Evangelister
begyndte, hvorfor han ikke fik stor Indflydelse

paa det 19. Aarh.s franske Protestantisme.

Han skrev en Msengde, isser matemat. Afhand-
linger og udgav enkelte mindre Skrifter om
relig. og filos. Sporgsmaal. Nogle Memoirer,
som han efterlod sig, ere ikke trykte (G. de
FeUice, Hist, des Protestants de France, 5. ed.,

Toulouse 1873, S. 633 f.; D. Bourchenin, D. E.,

son rdic dans l'Eglise, sa theologie etc., Paris

1877.) C. E. F.

Encyklika (litterce enegclica) kaldes, med et

af det gr. iyxvxho; dannet Ord, en pavelig

Rundskrivelse, der er rettet til alle Patri-

arker, iErkebiskopper og Biskopper, >som staa

i Naade og Fsellesskab med den apostolske
StoW, eller til et enkelt Lands Overhyrder.
En pavelig E. bensevnes i Reglen efter de ferste

Ord i den. En af de mest bekendte E.er er

Pius IX's E. Quanta eara med den tilfajede

Syllabus, udstedt 8. Dec. 1864. Pave Leo XIII

har navnlig udstedt en stor Msengde E.er, snart
om dogmatiske, snart om sociale og kirke-

politiske Spergsmaal. Se Art. Leo XIII.

Encyklopaedi, den franske, er det kendte
Navn paa det store, beromte Vserk, der udkom
i Frankrig i 18. Aarh., og som satte sig til

Maal at give en samlet Fremstilling af al

menneskelig Viden. Vserket begyndte at ud-
komme 1751 og var fuldendt 1766. Diderot
var E.s Redakter og den, som ved sit omfat-
tende Arbejde vsesentlig bar det hele Vserk.

Medarbejdere var Frankrigs betydeligste Filo-

sofer og Lserde. Trods stserk Modstand fra

Gejstlighedens Side eller netop paa Grand af

denne fandt E. en overordentiig Udbredelse.
Bestemt til at vsere et >Depot for de menneske-
lige Kundskaber< har E. Fortjenesten af at

have bragt Videnskabens Resultater ud i vide

Kredse. Dens sterste Betydning ligger dog
deri, at den gjorde den materialistiske Livs-

anskuelse til den herskende i det fr. Aandsliv.

Men man gik frem med stor Forsigtighed.

Diderot har selv forklaret den Taktlk. E.

brugte. Naar de teol. Artikler gav en hist.

Fremstilling af Krdm. og dens Lsere, hvor-

under dens Gyldighed syntes at erkendes, saa

udtrykte dette ikke E.s virkelige Mening.
Denne var derimod at sege 1 andre Artikler.

hvor man ikke skulde vente saadanne Spergs-

maal omhandlede, og hvorTankerne i de teol.

Artikler maatte falde for den materialistiske

Tankegangs Konsekvenser. Materialismen bar
dog ikke fundet et konsekvent Udtryk. Tbi
i det hele erkendes Guds Tilvserelse, at Verden
er skabt og styres af et intelligent Vsesen. E.

erkender ogsaa en Moral, idet den tager sit

Udgangspunkt i Menneskets Egenkserlighed.

der skal fremkalde den virksomme Strseben

efter at fremme andres Interesser. I Bevidst-

heden om, at det var en ejendommelig Livs-

anskuelse, som her gav sig Udtryk, har man
i det hele kaldt de Msend, der i Frankrig paa
hin Tid segte at udbrede det i E. fremstillede

Livssyn, Encyklopsedister (om Lit se Art
Diderot). C. B.

Encyklopaedi, teologisk. 'EyxixUo; natdu'e
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kaldtes fra Aristoteles's Tid hos Grtekerne det
Undervisningskursus, som den fribaarne Yng-
ling havde at gennemgaa for at anses for en
dannet Mand og kunne tilegne sig den hejeste

Videnskab, Filosoflen. Ogsaa de Laerdoms-
emner, som ntevnte Kursus gennemgik, beteg-

nedes under 6t med dette Navn. Derfor har
Ordet Encyklopaedi faaet Anvendelse som Be-
tegnelse for en Sammenstilling af Laereemner
eller Videnskaber. I Begyndelsen beted E.
en Sammenfatning af Videnskaber, der, saa
vidt muligt, gengav disses hele Indhold. Saa-
ledes anvendtes Ordet i 2. Halvdel af 1(3. Aarh.
Samme Betydning har det f. E. i Titlen til

det bekendte Vaerk: Encyclopidie on diction-

naire raisonni des sciences, des arts, des mitiers

(1751 f.) af Diderot og d'Alembert m. fl. (se

ovenfor). Men en Sammenfatning af Discipliner

og Videnskaber har man ogsaa foretaget paa
saadan Vis, at man blot gjorde Rede for, hvilke
Videnskaber og Videnskabsgrene der findes, og
i det store Hele angav, hvilke Genstande eller

bvad Slags Kundskaber hver enkelt af disse

Videnskaber og Videnskabsgrene omfatter, samt
hvorledes Videnskaberne og deres Underafdel-
inger indbyrdes haenge sammen. I en saadan
E. ser man ud over Videnskaben eller Viden-
skaber, saaledes som man fra et hajt Bjergs

Tinde overskuer et Landskab og ser forskellige

Felter af forskelligt Praeg, uden i Enkeltheder
at maerke, hvad der vokser eller er bygget paa
hvert Felt. I denne Betydning optog Prof.

Mursinna i Halle Ordet i sin Prima tinea en-
cyclopedia: theological 1784.

Disse to Maader at angive og sammenfatte
Videnskabernes Indhold paa have medfart Ad-
skilielsen mellem Real- og Formal -Encykl o-

piedier. Man skelner ogsaa mellem Uni-
versal- og Particular-Encyklopaedier,
eftersom alle Videnskaber eller blot en Gruppe
eller en eneste Videnskab indoptages i E.

Desuden har man, efter Udarbejdelsen, sondret
mellem leksikal.sk og systematisk E.

Kun den reale E. kan udarbejdes leksikalsk,

og som Regel behandles den nu paa denne
Maade. En teologisk Real-Encyklopaedie er der-

for et Leksikon over det Materiale af Kund-
skaber, som harer under Teologien (fremragende
Eksempler: J. J. Herzog, Real-Encyklopadie
ffir protestant. Theologie und Kirche, 3. Udg.
ved A. Hauck 1896 f.; Lichtenberger, Encyclo-
pedic des sciences religieuses, 1877 f. ; Ph.
Schaff, A religious Encyclopaedia, 1883). Nogle
teol. Real-Encyklopaedier kaldes blot Leksikon
som f. E. naervaerende Vaerk. En systematisk
udarbejdet teologisk Real-Encyklopaedi skulde
vaere 6t med hele Teologien selv.

Den formelle E. udarbejdes altid systemat-
isk. Den teologiske Formal-Encyklopaedi er en
Laere om Teologien. Den angiver, hvad
Teologi er, hvad den omfatter, og af hvad
Grund alle de Kundskaber, som indgaa i Teo-
logien, sammenfattes til en Enhed under Be-
grebet Teologi. Den teol. Formal-Encyklopaedi
angiver ogsaa Teologiens Plads blandt Viden-
skaberne og dens Forhold til and re Viden-
skaber, saerlig til dem, der ere beslaegtede med
den, som Filosoflen. Endvidere skal den i

Overensstemmelse med Teologiens Begreb og
Opgave paavise, hvorledes Teologien bor for-

grene sig, samt fremstille, hvorledes dens saer-

lige Dele forholde sig indbyrdes. Fremdeles
angiver den de Forskningsmetoder, som be-

nyttes i hele Teologien eller i dens enkelte

Discipliner, samt Grundsaetningerne for det
videnskabelige Arbejde indenfor hver teologisk

Videnskabsgren. Ved Fremstillingen af Op-
gaverne og Forskningsmetoderne traenge de
Hovedspergsmaal og de Metoder, som i 0je-
blikket gore sig gaeldende, sig saerlig frem.

Derved kommer den teol. Formal-Encyklopaedi
til at give en Forestilling om Teologiens nu-
vaerende Standpunkt, hvortil dog Fremstillingen
af den foregaaende Udvikling er nedvendig.
Saedvanlig indeholder den da ogsaa Teologiens

og dens enkelte Discipliners Historic Heri
omtales de vigtigste Skrifter paa Teologiens

Omraade. Sluttelig plejer den at meddele An-
visninger og Raad m. H. til det teol. Studium,
grundede paa Teologiens Natur og dens enkelte

Deles indbyrdes Forhold. En saadan Vejled-

ning i Studiet kaldes Metodologi.
Ved Anvisninger m. H. til de Kundskaber,

som vare nodvendige til det kr. Praesteembedes
Forvaltning, samt ved Raad angaaende Til-

egnelsen af disse Kundskaber blev der i Old-
tiden, Middelalderen og paa Reformationstiden
banet Vej for den teol. Formal-Encyklopaedi.
Forseg paa at opbygge Teologiens System paa
Grundvolden af det teol. Studiums Natur og
Opgave foretoges farst af Andreas Gerhard von
Ypern (Hyperius, d. 1564) i De theologo seu de
ratione studii theologici (1562, 1582). Siden
indeholdt — indtil Begyndelsen af vort Aarh.
— de Skrifter, der kunne henfares til den
teol. Formal-Encyklopaedi, overvejende Metodo-
logi eller overvejende Fortegnelser og Karak-
terisering af teol. Literatur, uden at man ret

tog Sigte paa den formelle E.s egentlige Op-
gave. Farst Schleiermacher loste Hyperius's

Opgave m. H. til en videnskabelig Redegarelse

for Teologiens Vaesen og Inddeling i sin: >Kurze
Darstellung des theologischen Studiums< (1811

;

1830), hvor han skarpt har adskilt Teologien

fra Filosoflen, udledet Teologiens Inddeling af

dens Endemaal og klart begnenset de enkelte

Discipliner overfor hverandre. Siden har man
indenfor de enkelte Kirkesamfund og indenfor

de forskellige teol. Retninger bearbejdet den
teol. Formal-Encyklopaedi ; saaledes har J. C. K.

von Hofmann holdt Forelaesn. over E., der
ere udgivne efter hans Dad (1879). Mest be-

kendt er K. R. Hagenbachs Encyklopadie und
Methodologie der theologischen Wissenschaften

1833 (12. Opl. ved Reischle 1889). I Sverig

kan maerkes som herhenharende Skrifter

:

Reuterdahl, Inledning till teologien (1837) og
P. Eklund, Den teologiska vetenskapen (1885),

i Danmark: B. J. Fog, Om det theol. Studium
(1861). J. A. E.

Encyklopxdister, se Encyklopaedi, den
franske.

Endemiske Synoder (Hjemmesynoder) kaldes

saadanne S., paa hvilke der kun moder Om-
bud fra et enkelt Land eller en enkelt Egn,
ikke som paa de ekumeniske S. (se Art. Syn-
oder) fra hele den kristelige Verden.
Enders, Ernst Lndwig, tysk Lutherforsker,

f. i Frankfurt a. M. 27. Dec. 1833, har siden

1863 vaeret Prsest i Oberrad ved Frankfurt.
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1883 modtog ban den teol. Doktorgrad fra Er-

langen. Han har i Erlanger-Udg. af Lathers
Skrifter beserget Udgivelsen af Luthers Praedi-

kener (1862—81), af de ref.-hist. og polem.
Skrifter og er nu i Fserd med en samlet Udg.
af Luthers Breweksling (1884 f.).

Endor, By i Issaskar, men tildelt Manasse
(Jos. 17, 11). Traditionen peger hen til en no
forladt Landsby, Endur, mcllem Tabor og lille

Hermon. En Maengde Bjerghuler findes, nu
brugte til Kamelstalde, i gammel Tid vel be-

nyttede til Scener som den 1 Sam. 28, 7 f.

beskrevne. Man vil endnu paavise Stedet,

hvor denne Begivenhed gik for sig.

Endura, se Katharer.
Eneboere, se Munke.
Eaebom, Gustaf, f. 11. Okt 1721 i Enkd-

ping, Mag. 1 Upsala 1746, praesteviet 1750,

Dr. theol. i Greifswald 1756, ordinau- Hof-
prtedikant 1759, Overhofpraedikant samt Maje-
staeternes Konfessionarius og Ordensprsedikant

i Seraflmerordenens Kapitel 1767, udnaevnt til

Spr. i Leksand i Dalarne 1768, hvorhen han
dog ferst flyttede i Dec. 1770; d. 13. Maj 1796.

Betegnende for Forholdene i Sverig paa >Fri-

hedstiden< er, at da Adolf Frederik havde ud-
naevnt E., der stod i Yndest hos Dronning
Lovisa Ulrika, til Overhofpraedikant, besvaerede

den bidtidige Overhofpraedikant, Gabriel Rosin,

sig herover i en Supplik til Rigets Raad, idet

han paastod, at han — skent befordret til Spr.

paa Riddarholm — ikke var afskediget fra

Overhofpraedikantembedet. Rigsraadet erklaer-

ede, i en med det kgl. Stempel forsynet Reso-
lution, at Rosin vedblivende indehavde sine

Forrettigheder — dog vare Udtrykkene saa-

danne, at Hofkonsistoriet stadig ansaa E. som
sin legitime Praeses, indtil Kongen i Naade af-

skedigede ham. Nu indtog Rosin Pnesidiet,

men 1768—69 bestemte Kongen selv den Or-

den, hvori Hofpradikanterne predikede og

g jorde Tjeneste. Tilsidst kom Sagen for Rigets

Staender, der underdanigst erklserede 30. Jan.

1770, at Rosin med Urette havde anmasset sig

Praesidiet, som nu atter tilfaldt E., indtil denne
ved Aarets Slutning flyttede til Leksand. O. A.

En-Eglaim (>Kalvekilden«), efter Hes. 47, 10
Kilde og By ved Vestsiden af det dede Hav.
Blandt de faa Kilder, Valget kan vaere imellem,
passer ingen saa godt som den, der nu baerer

Navnet Ajn Feschkha og findes ved NV.-Hjernet
af det dede Hav. Beliggenheden passer ogsaa
til Hieronymus's Angivelser, og der er paavist

Ruinrester paa Stedet.

Enemessar kaldes Salmanasser i Tob. 1.

Enemesser, se Messe.
Energnmener, se Art. besatte (S. 277).

Enfantin, Bartbelemy Prosper, fr. Socialist,

f. 1796, d. 1864, er bekendt som Tilhtenger af
Saint-Simon (d. 1825). Denne svaermeriske,

oklare Taenker vilde, i Falelsen af den sociale

Nod, gennemtrange Samfundet med en >ny
Kristendomi, bvorved alle Mennesker skulde
komme til at betragte hverandre som Bredre,
og de fattige Klassers Elendighed saaledes lettere

fjernes. Positive Reformforslag i Tilknytning
hertil fremkom han dog ikke med, men hans
Tanker havevirket befrugtende paa mange senere
Samfunds-Reformatorer. Det egentlig Saint-
Simonistiske System blev ferst udviklet efter

hans Dad, navnllg af Bazard (1791— 1832),
der ved sine i 1828 begyndte Forelaesninger

samlede en Del begejstrede unge Maend om
sig. Samfundet skulde reformeres ved Hjtelp

af en Begrensning eller Ophaevelse af Arve-
retten, hvorimod B. ikke vilde ophaeve Retten
til privat Ejendom. Snart forte Bevaegelsen til

Oprettelsen (1829) af et Selskab med mystisk-
panteistisk Prag og strengt hierarkisk Ledelse.

I Spidsen stod to pires-suprimes : Bazard og
E. Men da den sidstnaevnte blev mere og
mere radikal, og navnlig da han proklamerede
usedelige Grundseetninger (Kvindefsellesskab),

trak Bazard sig tilbage (1831). Derved var
Skolens Kraft brudt; en Maengde andre faldt

ligeledes fra, og E. slog sig da i 1832 ned paa
sin Ejendom Minilmontant i Neerh. af Paris

med kun 40 Tilhaengere, for som en ny >Mes-

sias«, omgivet af sine > Apostle*, at grunde et

kommunistisk Samfund. Deltagerne skulde,

iferte brogede Uniformer, dele deres Tid
mellem hjemligt Arbejde, Overvaerelse af fllos.-

relig. Forelaesninger og Udferelse af visse Cere-

monier. Det hele var naermest en Farce, der

skulde drage Opmaerksomheden ben paa Sam-
fundet. Den fik hurtig Ende, idet Regeringen
efter faa Maaneders Forlob skred ind (Aug.

1832) og oplaste Samfundet. E. blev domt til

et Aars Faengsel. Efter sin Lesladelse vendte

han tilbage til det borgerlige Samfund og op-

naaede tilsidst en indbringende Stilling i et

Jernbaneselskabs Tjeneste. Mod Slutningen af

sit Liv segte han forgseves at blive sociil-

politisk Raadgiver for Napoleon HI. H. W.
Engannim (>Havekilde«). 1) By N. i Jnda

(Jos. 15, 34), maaske Ruinhojen Urn Dschina;

2) Levitby i Issaskar (Jos. 19, 21, den samme
som Anem, se d. Art.); sandsynligvis er den
identisk med det nuvterende Dschenin, en smuk
By paa 3000 Indb. ved S.-Enden af Jesreel-

sletten, hvor Nasaret-Jerusalemvejen begynder
at stige op i Bjergene; dog har Byen ingen

Oldtidsrester at opvise. C. J.

Engeddi (>Gedekilde«), Oase ved Vestsiden af

det dede Hav. Kildens Omgivelser ere be-

diekkede med en yppig tropisk Vegetation, der

stikker saa meget mere af, som Omegnen ellers

er aldeles ede: mod 0. det dede Hav, mod
V. Juda-Bjergenes stejle Skrsenter med store

Huler i Kalkstenen (1 Sam. 24, 1—4). Stedet

hed i aeldste Tid Hasason Tamar(l Mos. 14,7};

senere laa her en anselig By, hvoraf spar-

somme Rester Andes. Mange Spor vise, hvor-

ledes man tidligere ved Ledninger har ud-

nyttet Kildens Vand til Dyrkning af de Pista-

cier, Mimoser, Gummi- og Lotostraer og andre

tropiske Planter, som Oldtiden saa tit priser

E. for. C. J.

Engel, egentlig Sendebud, er et Ord af gnesk

Oprindelse (angelot), der med Krdm. er om-
plantet til alle nyere Sprog, ligesom det bar

vundet Borgerret i det latinske Kirkesprog (an-

gelus). Ordet svarer til det hebraiske malak;
men medens dette i G. T. og angelos I N. T.

forekommer baade om menneskelige og om him-

melske Sendebud, bar den danske Sprogbrng

kun en billedlig Anvendelse af Ordet, naar

der tales om Mennesker, nemlig som poten-

seret Udtryk for Godhed, Fromhed og Ynde,

og denne Brag af Ordet beror paa, at E. er
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blevet Artsbetegnelse eller Slsegtnavn for over-

jordiske Vjesener, som staa i saerligt N«r-
hedsforbold til Gad. — Nogen Laere om
E. giver Aabenbaringen ikke. De omtales
i Biblen lejlighedsvis, naar Historien eller

Sammenhaengen giver Anledning dertil; men
Omtalen viser, at der ikke skal tvivles om
deres virkelige Tilvaerelse som skabte person-

lige Aandevaesener af hajere Orden end Men-
neskene. Ogsaa E. ere ligesom den evrige

Skabning blevne til ved Kristus som Guds San
(Kol. 1, 16) og vare tilstede ved Jordens Skabelse

(Ijob 38, 7). Som Skabninger maa de ikke til-

bedes (Kol. 2, 18; Joh. Aab. 19, 10). Kaldes

de end »Guds Sennei< (Ps. 29, 1; 89, 7; Ijob

1, 6; 2, 1), skal hermed dog kun vaere sagt,

at de tilhare Gud og staa i Samfund med ham,
et Forhold, som ogsaa er udtrykt med Navnet
>de hellige< (Ps. 89, 6. 8; Sak. 14, 5; Ijob

15, 15). Vaesensforskellen mellem dem og den
enbaarne Guds San er fremhaevet Hebr. 1,

4—14. Som tjenende Aander omgive de Guds
Trone og befolke Himmelen (sml. 3. Ben i

Fadervor; Ps. 103, 19—21; 1 Kong. 22, 19;

Dan. 7, 10; Hebr. 12, 22; Joh. Aab. 5, 11;

19, 14), deraf Navnet »Haerskarernes Gud<. Og
som tjenende Aander udsendes de fra Him-
melen efter Aabenbaringshistoriens Behov lige-

som ogsaa til Beskyttelse og Hjtelp for de
fromme. I Aabenbaringshistorien traede de
synlig frem, dog kun ved dens saerlige Vende-
punkter baade i den gamle og i den nye Pagt,

og de ville ledsage Herrens Aabenbarelse paa
den yderste Dag. Ogsaa naevnes der Engle med
besterate Navne og bestemte Opgaver i Guds
Rige (se efterfolgende Artikel om Herrens Engel
samt Art. Gabriel, Mikael, Keruber og Serafer).

Deres beskyttende og hjtelpende Tjeneste for

de fromme enkeltvis er bevidnet i Ps. 34, 8;

91, 11; Mt 18, 10. Guds Frelses Veje med
Menneskene er dem en Kilde til Glaede og
Beundring (1 Pet 1,21; Ef. 3, 10; Lk. 15, 10;
sml. 1 Tim. 5, 21; 1 Kor. 11, 10). Som poetisk

Udtryksmaade maa Ps. 104, 4; 18, 11 opfattes

(sml. 148, 8). Omend E. som Guds Tjenere
ogsaa stilles i Forhold til Naturens Kraefter

(sml. Joh. Aab. Kap. 16), er det ikke bibelsk

Anskuelse at se hele Naturverdenen underlagt
Englemagter som Mellemled for Guds Herre-
domme. Ligesaa ubibelsk er det at gore E.

til Personiflkationer af Naturkraefter. Person-
Iighedsbegrebet og Tjenerbegrebet ere uad-
skillelige fra dem som himmelske Aandevsesener.
Om nogen indbyrdes Rangfelge imellem dem
kan der intet sluttes af Udtrykkene Fyrsten-
dammer, Myndigheder, Magter og lignende,

da disse bruges i forskellig Orden (Ef. 1, 21;
3, 10; Kol. 1, 16; 1 Pet. 3, 22). Ej heller give

disse Navne, paa hvilke der ikke kan bygges
et >himmelsk Hierarki< (Dionysios Areiop.),

nogen Ret til at paakalde Englene. — Om Fald

i Engleverdenen se Art. Djaevel, Daemoner,
onde Aander. Om Englelaeren i den jediske
Teologi se Kohut, Die jud. Angelologie und
Damonologie in Abhangigkeit vom Parsismus,
1866; Weber, Jud. Theologie auf Grund des
Talmud u. verwandter Schriften, 2. Aufl. 1897;
sml. Everling, Die paulinische Angelologie u.

Damonologie, 1888; Cremer Art. Engel i Protest.

Real-Encykl., 3. Ausg. V, 1898. A. S. P.

Engel, Herrens. Ved Siden af de alminde-
lige Udsagn om Englene findes der i G. T. en
Raekke Steder, hvor > Herrens Engel < (Malak
Jahve eller M. Elohim) omtales paa en saer-

egen pregnant Maade. Den Engel, om hvls
Aabenbarelse der paa disse Steder er Tale,

skildres nemlig dels som forskellig fra Gud,
dels som en umiddelbar Aabenbarelse af Gud
selv. Saaledes viser >H. E.< sig for Hagar
I Mos. 16, 7, men V. 10 siger han: >Jeg vil

gore dit Afkom talrigt<. ganske som om Gud
selv talte, og V. 13 omtales han umiddelbart
som >Herrenc. Af de 3 Maend, der komme
til Abraham (1 Mos. 18), taler den ene, som
om han var Gud selv, ogsaa efter at de 2
andre ere dragne til Sodoma; men i Kap. 19
ere de 2 Engle, der ere komne til Sodoma,
atter en umiddelbar Aabenbarelse af Gud selv

(V. 17 f.). Jvfr. videre 1 Mos. 21, 17-19; 22,

II f.; 31, 11-13; 32, 29 f. og Hos. 12, 5; 1 Mos.
48, 15 f.; 2 Mos. 3, 2-6; 4 Mos. 22, 22. 28;
Jos. 5, 13 f.; Dom. 2, 1-5; 5, 23; 6, 11-14;

13, 3 f. Den samme Fremstilling traeffes atter

hos de eftereksilske Profeter: Sak. 3, 1-2;

12, 8 samt Mai. 3, 1, hvor han kaldes »Pagts-

Engelen<. Den relig. Betydn. af alle disse

Steder er overordentlig stor. Ved denne Frem-
stilling betones nemlig den fulde Virkelighed

af Guds Aabenbarelse, medens han samtidig

ikke neddrages i Endeligheden som en hedensk
Gudeskikkelse, men bevarer sit guddomme-
lige Vaesen ukraenket af den stedlige Begraens-

ning. Kun i det givne Ojeblik fremtraeder

H. E. som en Aabenbarelse af Gud, og betegner
derfor ikke et fra Gud selv forskelligt gud-
dommeligt Vaesen, hvad der vilde tore til en
Spaltning af Gudsbegrebet. En svag Analogl

hertil yde Profeterne, i hvis Tale Gud ofte

umiddelbart ferer Ordet. Men Profeterne be-

tyde kun en Aabenbarelse af Guds Tanker og
Ord, ikke af hans Person og Magtgerninger,

saaledes som H. E. paa de naevnte Steder.

Saerlig laererige ere nogle endnu ikke anferte

Udtryk; i anden Mosebog (23, 20) hedder det:

>Jeg vil sende min Engel (jvfr. Septuaginta) foran

eder, for undervejs at beskytte eder og bringe

eder til det fastsatte Sted; tag dig i Vare for

ham og vaer ikke ulydig imod ham, thi han
vil ikke tilgive eder eders Overtraedelser, fordi

mit Navn bor i ham (d. e. mit Vaesen, saa-

ledes som det aabenbarer sig)«. Fremdeles
kan man maaske af dette Sted og af 2 Mos.

33, 2 f. slutte, at den Rod, hvoraf denne hele

Anskuelse er fremgaaet, er at sage i Forestil-

lingen om Herrens Bolig paa Sinai (5 Mos.

33, 2; Dom. 5, 4; Hab. 3, 3) i Forening med
den fulde og sikre Bevidsthed om, at Israel

ogsaa udenfor Sinai er ledsaget af Guds Aaben-
baring, som taler til dem og kaemper for

dem. Men i saa Fald har denne Anskuelse

efterhaanden modtaget en Uddybelse, der har

gjort den til et Udtryk for den samme funda-

mentale Aabenbaringstanke, der paa anden
Maade kommer til Orde i Salomos bekendte
Udsagn 1 Kong. 8, 27 f. F. B.

Engelbrechtssen, Olaf, var den sidste rom.-

kat. iErkebiskop i Nidaros (1523—37). Hans
Foraeldre, Fodested og Fadselsaar kendes ikke,

men han forte adeligt Vaaben. I 1503 ind-

skreves han som Student 1 Rostock, hvor han
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1505 blev baccalaureus og 1507 magister. I

1515 finder man ham som Kannik i Nidaros
Domkapitel, hvis Dekan han blev i dette eller

det falgendc Aar. Som saadan ned han den
davaerende iErkebiskops, Erik Valkendorfs,

Tillid ; han var hans Official og betroedes Ud-
arbejdelsen af det Missale, som denne jErke-

biskop foranstaltede til Brug for den norske
Kirke, og som udkom i Kbhvn i Folio 1519
(samtidig udkom et Breviarium i Paris, ud-
arbejdet af Hans Reff). Som Dekan styrede Mag.
Olaf i Spidsen for Domkapitlet jErkestiftet under
Valkendorfs Fravser 1521—22, og ved Budskabet
om dennes Dad kaaredes han 30. Maj 1523 til

V.s Efterfalger. Under sin Rejse til Rom for

at opnaa pavelig Stadfsestelse svor han i Neder-
landene Kong Christian II Troskabsed. Men
paa Tilbagevejen, der forte ham over Kflln,

Lubeck og Danmark, tilsvor han Frederik I sin

Lydighed, uagtet denne endnu ikke var aner-
kendt som norsk Konge. Efter Hjemkomsten
til sit iErkesaede (31. Maj 1524) deltog han i

Rigsraadets Opsigelse af Christian II og i

Valget af Frederik I (Bergen i Aug. 1524). Til

Gengseld fik han af Kongen Lensbrev paa
Trendelagen. Som Formand i Rigsraadet var
nu iErkebiskop O. Rigets fornemste Mand ved
Siden af den maegtige Vincents Lunge. For-

holdet mellem de to Mend var fra forst af

meget godt. Men det varede ikke lcenge, lige-

saa lidt som det gode Forhold mellem iErke-

biskoppen og Kongen. Frederik I holdt kun
daarlig den Haandfaestning, hvori han havde
svoret at opretholde Norges Selvstaendighed,

og enskede at blive saavel Vincents som iErke-

bispen kvit. Til Gengteld modsatte denne sig

Kongens Kroning i Norge, som heller aldrig

fandt Sted, og baade han og Vincents aergrede

Kongen ved at understette politiske Flygtninge

fra Sverig. Det endte med, at Vincents straf-

fedes ved Berevelsen af Bergens Len, men
iErkebiskoppen slap fri ved at vaelte al Skyld
paa hin. Dermed kom han i Uvenskab med
Vincents Lunge, og det skaerpedes ved dennes
Tllnsermelse til den luth. Laere, som allerede

havde grebet staerkt om sig i Danmark, hvor
selve Kongen heldede til den, og som ogsaa
havde fundet Indgang i Bergen. Den om sig

gribende Saekularisation af Kirke- og Kloster-

gods og det tiltagende religiose og saedelige

Forfald baade i og udenfor iErkestiftet bidrog
til at gore .<Erkebiskoppen alvorligt aengstelig

for den rom.-kat. K.s Sksebne i Norge. Mellem
ham og Vincents Lunge udbrod der formelig
Krig, og jErkebiskoppen, hvis fyrstelige Ind-
taegter tillod ham at holde en stor Skare Krlgs-

folk, bemaegtigede sig flere af Vincents's Len
og Familieejendomme. Samtidig modsatte han
sig haardnakket Hertug Christians Valg til

norsk Tronfelger, da jo han var erklaeret

Lutheraner. I Stedet for segte han at indlede
Forbindelse med den landflygtige Christian II.

Da dennes Udsending Gustav Trolle kom til

Trondhjem i Hosten 1531, fornyede jErke-
biskoppen sin Troskabsed til Christian II, og
da denne kort efter selv indfandt sig i Oslo,

tilsyneladende som god rom. Katolik, for ved
Nordmaendenes Hjaelp at genvinde sit Rige, var
O. blandt dem, der ivrigst stottede ham med
Penge. Men Christian U's Generobringsforsog

mislykkedes, og Nidaros hjemsegtes af en
dansk Flaade, der tvang iErkebispen til at

flygte til sit faste Slot Stenviksholm, som han
selv havde anlagt. Nidaros blev plyndret,
iErkebispegaarden brcendt og Domkapitlet
brandskattet (1532; Domkirken var allerede

braendt 1531). jErkebiskoppen blev ogsaa ned

t

til at slutte et ydmygende Forlig. Men snart

forandredes Situationen igen ved Frederik I's

Dod 1533. Da Foreningen med Danmark der-

ved indtil videre var oplast, var O. E. atter

Rigets farste Mand, og han synes nu at have
naeret store Planer om en politisk Genrejs-

ning og en Fornyelse af den rom.-kat. Kirke
i Norge. Men hans Indflydelse var liden

udenfor iErkestiftet, og Udviklingen gik ham
imod. Da Grevefejden endte med den luth.

Christian Ill's Sejr, var jErkebiskoppens Stil-

ling fortvivlet. Han satte endnu sit sidste

Haab til Christian U's Svigersan, Pfalzgreve

Friedrich, og underhandlede hemmelig med
Kejser Karl V's Statholderskab i Nederlandene.
Da Vincents Lunge (under iErkebispens Med-
virkning?) var drtebt i Beg. af 1536, og Norges
Rigsraad dermed sprsengt, gjorde O. E. endnu
et forgaeves Forseg paa at bemaegtige sig Akers-
hus og Bergenhus for at overgive Landet til

Pfalzgreven. Saa kom Christian Ill's Statskup
og Herredagen i Kbhvn (Hasten 1536), der
demte baade den rom.-kat. K. og Norges Selv-

staendighed til Doden. Da kunde jErkebiskoppen
ikke laenger taenke paa Modstand. 1. April

1537 flygtede han paa burgundiske Skibe til

Nederlandene, medtagende det aerkebiskoppelige

Arkiv og en hel Del Solv fra Kirker og Prsestc-

gaarde i Stiftet. I Nederlandene fik han god
Modtagelse af Regeringen, som anviste ham
Opholdssted 1 Byen Lier i Brabant, hvor
Christian II havde resideret. Her dede han
6. Febr. 1538, og hans Lig blev bisat ved Hoj-

altret i Domkirken ssteds. Efter langvarige

Forhandlinger om hans Efterladenskaber kom
disse tilslut i Pfalzgreve Friedrichs Besiddelse.

Nidaros iErkestols Arkiv havnede omsider i

Mfinchen, hvorfra det i 1829 blev udleveret

til den norske Stat, og den vaerdifulde Sam-
ling befinder sig nu i det norske Rigsarkiv i

den saakaldte Munchener-Samling (L. Daae, En
krenike om erkebiskoperne i Nidaros, Trond-
hjem 1897, 188 f.; Keyser, Den norske K.s

Historic under Katholicismen II, 654 f.; Bang,
Udsigt over den norske kirkes hist, under
katholicismen, 330 f.). A. B.

Engelbreth, Wolf Frederik, dsk Pnest, f. i

Korser 11. April 1771, tog 19 Aar gl. teol.

Embedseksamen, og Aaret efter (1791) rejste

han udenlands. Forst gik han til GOttingen.

derpaa til Italien, hvor Hard. Stefano Borgia

(S. 364) blev hans Beskytter. Han opholdt sig

ialt 1 V, Aar i Italien, dels i Rom, dels 1 Vellctri

i Volskerbjergene, hvor Kard. Borgias Museum
var, og af G. Zoega laerte han Koptisk for at

blive i Stand til at undersoge de i tekstkritisk

Henseende saa vigtige Brudstykker af den gl.

segypt. Bibelovers., som Propagandaens L'd-

sendinger havde sendt til Musect i Velletri.

Forst 1795 vendte han hjem, og kort efter

blev han Prsest i Lyderslev og Froslev. I den
sjsellandske Prsestegaard fortsatte han sine

lasrde Studier og udgav bl. a. 1811 nogle Brud-
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stykker af den aegypt Bibel i den basmuriske
Oialekt. I den kirkl. Strid, der fulgte paa
H. N. Clausens Skrift 1825 (S. 518), tog E.

ogsaa Del med et Gennuele, i hvilket han be-

brejdede Clausen, at denne >tog Hjertet ud
af Luthers aandelige Liv<. Senere optraadte

han som Forsvarer af Djaevelens Personlighed

og haevdede Djsevleforsagelsens Betydning over

for Clausen. 1798 var han bleven Provst i

Stevns Herred, og som saadan tilfaldt det ham
1802 at indssette J. P. Mynster til Priest i

Spjellerup. 1845 blev han fejret som Jubel-

laerer, og >Danmarks laerdeste Praest« modtog
da af det teol. Fakultet jEresdoktorgraden i

Teol. Han dede 22. Maj 1862. J. P. Mynsters
Breve til ham ere trykte i Khist. Samlinger
4. Raekke IV; nogle af E.s Breve til Mynster
ere trykte i de Samlinger, der indeholde Breve
til og fra J. P. Mynster.

Engelbretsdatter, Dorthe, fedt i Bergen 16.

Jan. 1634, var en Datter af Praesten Engelbret

Jergensen. 1652 blev hun gift med sin Faders
Kapellan, Ambrosius Hardenbeck, der senere

efterfulgte sin Svigerfader som Praest ved Ber-

gens Domkirke og dede som Provst 1678 ud-

gav D. E. >Si«elens Sang-Offer, indeholdende
gudelige Sange paa de fornemste Fester«, der
mange Gange, endnu saa sent som 1782, er

blevet optrykt, tildels i Forening med hendes
>Taare-Offer, gudelige Sitele til Underviiszning<

(overs. 1727 paa Sv. af >en fOrnam Fru<), en
versificeret Gengivelse af Praesten Peder Mai-
lers Andagtsbog >Trest- og Taarekilde< (1677
— 79), der handler om den taaregydende, den
fodterrende, den kyssende og den salvende

Magdalena. 1690 udgav hun endvidere >Tvende
ny aandelige Psalmen, Morgensangen : >Nu er

det Tid at vaage< og Aftensangen >Dagen viger

og gaar bort« (Psbog for K. og Hjem Nr. 74);

1698 >Et christeligt Valet fra Verden og Laengsel

efter Himmelen< og 1705 >Tvende megetsmucke
ny Psalmer< : >Om nu mit Hoved end svem-
med i Vandc og >De, som er til Guds Rige
fad«. Hun dede i Bergen 19. Febr. 1716, efter

at have mistet sin Mand og alle sine 9 Bern,
tunge Oplevelser, der gav en Del af hendes
Digtning et meget merkt Praeg. Samtiden satte

stor Pris paa den norske Digterindes aande-
lige Digte, og Kingo skrev: >Gaa nu hen, I

ni beremteste Gudinder, at bukke eder dybt
for en af Nordens KviudeiN >Men<, siger N.

M. Petersen, >den Herlighed er forlaengst visnet.

Hendes jaevne bibelske Sange ere uden Begej-

string, og hendes Lejlighedsvers, der skulle

vaere muntre eller endog satiriske, ere smag-
lese<. D. E.s Tanker ere ofte trivielle, og
hendes Forkaerlighed for fremmede Ord har
gjort den sterste Del af hendes >Sangoffer<

usmageligt for Eftertiden.

Engelhardt. 1) Gustav Moritz Konstantin
von E., protest. Kirkehistoriker, er fodt 8. Juli

1828 i Dorpat, hvor hans Fader var Prof, i

Mineralogi. E. studcrede Teol. i sin Fedeby
og blev paa denne Tid staerkt paavirket af

Philippi, senere studerede han i Erlangen
under Hofmann og Thomasius, endelig i Bonn,
Berlin og Dresden. Han vendte dernaest til-

bage til Dorpat, hvor han blev Privatdocent
og 1858 Prof, i Kirkehist. Indtil sin Dad 23.

Nov. 1881 udfoldede han en betydelig Virk-

somhed som Universitetslserer, Pnedikant og
ForfaUer. Som Historiker havde han ikke
sin Styrke i Detailforskningen, men i den lev-

ende Skildring og Gennemferelsen af frugt-

bare Synspunkter. Hans Arbejder, hvoraf de
fleste ere trykte i det dorpatske teol. Tidsskr.,

straekke sig over vidt forskellige Perioder. I

sin Opfattelse af den aeldste Kirkes Historie
var han staerkt paavirket af Ritschl, sammen
med hvem han naerede Interesse for at be-
ktempe den tubingske Tendenskritik, hvilket

han gjorde i Tidsskriftartikler mod Baur,
Strauss og Schenkel. I sit Hovedvaerk >Das
Christentum Jnstins des Martyrers< (1878) segte
han at paavise, hvorledes hedenske Tanker
gjorde sig gaeldende hos Justin, som dog ved
Faellestroen blev bevaret som Kristen. Den
gennemgaaende Modssetning mellem Krdm.
paa den ene og al anden Taenkning paa den
anden Side var en Grundtanke hos E., der
paa denne Maade apologetisk vilde fastslaa

Krdm.s enestaaende Stilling. I Dogmatiken
frembyder E. visse Lighedspunkter med Ritschl,

men adskiller sig fra ham ved en stierkere

Betoning af Synden og staar ogsaa m. H. til

Spergsmaalet om Troens metafysiske Grundlag
fuldtud paa Ortodoksiens Side. E. var en af
den russiske evang. Kirkes betydellgste Per-
sonligheder; hans Ungdomsven Alex. v. Oettin-
gen har skildret ham i Artikler i Mitteil. u.

Nachricht. f. die ev. Kirche in Russland (1882
—83). V. A. — 2) Henning Munch E., blev
fedt i Rendalens Praestegaeld paa Hedemarken
17. Juni 1757. 1783 gik han som Skibsprsst
til Trankebar, og 1791 rejste han til Nikobar-
0erne for at undersege Betingelserne for en
ny Koloni paa disse 0er. Der dede han 19
Dage efter sin Ankomst 9. April 1791. Han
var en dygtig Matematiker og Astronom, der
1789 sendte Videnskabernes Selskab i Kbhvn
astronomiske Iagttagelser, og han var i de 8 Aar,
han levede i Indien, Sjaelen i >det trankebarske
Selskab for indisk Oplysning<. Fr. N. —
3) Johann Georg Veit E„ protest Teolog, er
fedt 12. Nov. 1791, ded 13. Sept 1855. Han
studerede i Erlangen, var dernaest Huslaerer
i nogle adelige Familier, blev 1820 Docent,
1822 ordentlig Prof, i Erlangen, hvor han
tillige i flere Aar var Universitetsprast Han
var en from Mand af positiv teologisk Ret-
ning; han besad ualmindelige Sprogkund-
skaber og var en dygtig Docent. Hans Hoved-
fag var Kirkehistorie, hvori han varualminde-
lig belaest Han udgav : > Handbuch der Kirchen-
geschichte< (I—IV, 1834), >Dogmengeschichte<
(I—II, 1839) og forskl. andre Skrifter (saaledes

en Overs, af Geijers Fremstilling af Sverigea

aeldste Historie 1826, og et Par Universitetspro-
grammer 1844 med Tertullian-Studier), men
saerlig sysselsatte han sig med Mystikens-

Historie (forskl. Skrifter om Dionysios Areio-

pagiten; en Monografl om Richard af St Victor
og Joh. Ruysbroek, 1838). V. A.

Engels, Friedrich, fedt i Barmen 1820, err

navnlig ved sit Samarbejde med K. Marx, bleven
en af de vigtigste Grundlaeggere afden nuvserende
socialdemokratiske Bevsegelse. Efter at have
laert Handelen i Tyskland arbejdede han 1843
—44 i sin Faders Kobmandsforretning i Man-
chester, men boede derefter nogle Aar i Brux-
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gaard ved Legator 8. Aug. 1805. Kun 8 Aar
gammel mistede han sin Fader, Preesteu N. L.

Thorning, og kom kort efler i Huset hos sin

Morbroder, Professor L. Engelstoft i Kbhvn,
der tog ham i Barns Sted og gav ham sit

Navn. Her opvoksede han under de gunstigste

Forhold, blev privat dimitteret af den senere

Biskop Daugaard 1822 og tog teol. Attestats

1827. Ved en Afhandling om Jedefolkets Hi-

storic saavel efter bibelske som profane Beretn.

vandt han den teol. Licentiatgrad 1832 og blev

Aaret efter Lektor i Teol. ved Kbhvn.s Uni-
versitet. 1834 forfremmedes han til ekstraord.

teol. Professor, erhvervede 1836 den teol.

Doktorgrad for en Afhandling fra den danske
Reformationshistorie og blev 1845 Prof. ord.

Hans Fag var Kirkehistorien, og til Brug ved
Korelaesningerne udgav han 1845 1. Halvdel

af en >Lserebog i Kirkehistorien <, en tor,

skematisk Ledetraad, der kun naar til 9. Aarh.

En kort Tid var han ogsaa ved Pastoralsemina-

riet Docent i Kirkeret og udgav paany Kol-

derup-Rosenvinges >Grundrids af den danske
Kirkeret* (1851) med Forbedringer og Til-

fojelser. 1851 udnarvntes han til Biskop i

Fyen, og denne Stilling beklaedte han til sin

Dod 25. Jan. 1889, kun afbrudt et halvt Aar
(Dec. 1863 — Juli 1864), da han var Kultus-

minister i Monrads Ministerium. Sammen med
Prof. C. E. Scharling udgav han i en lang

Rsekke Aar >Theologisk Tidsskrift< (1837—61),
hvortil han har leveret en betydelig Mcengde
Bidrag vedrarende den danske Kirkes Historie.

Ogsaa i >Hist. Tidsskrift< findes adskillige Af-

handlinger af ham, den betydeligste vistnok

bans Biografi af Paulus Elise (1848). I Anled-
ning af det Mynsterske Ritual-Forslag ud-
arbejdede han >Liturgiens eller Alterbogens

og Kirkeritualets Historic* (1841) og i >Kirke-

hist. Saml.< Andes bl. a. af ham >Kirkeordi-

nantsens Historie*. Som Biskop i Odense
var han Formand for Fyens Stifts litenere

Selskab, og til dettes >hist. og topogr. Saml.<

har han skrevet dels en udfarlig Topografi af

Odense, dels Here fynske Adelsslregters Hi-

storie. A. J.

Engestrtttn, Johan, Biskop og Prokansler,

f. 21. Nov. 1699 i Lilla Stagarps Sogn i Skane,
hvor Faderen var >Kronobefallingsmann<, blev
1715 Student i Lund, 1723 Mag. phil. Allerede
tidligt helligede E. sig til Studiet af orientalske

Sprog, og nogen Tid for sin Promotion havde
han besegt Hamburg, hvor han flk Undervis-
ning i Hebr. af Rabbinere. Hans Ry som
Orientalist var allerede udbredt, da han 1729
blev Adjunkt i det fllos. Fakultet, og 3 Aar
derefter befordredes han til Prof, i asterlandske
Sprog og Grtesk. Blandt hans talrige filolog-

iske Disputationer for^jener sserlig hans Gram-
matica hebraabiblica(llZl—33) at fremhaeves.

Den hilstes ved dens ferste Fremtraeden med
Bifald selv fra udenlandske Lserde og brugtes
lsenge ved det akademiske Studium i Sverig.

Betegnende for baade Datidens og Forfatterens
videnskabelige Opfattelse og Smag ere adskil-
lige af de Emner, som E. behandlede i andre
Disputationer, som f. E. De loquela serpentis

paradisiaci, De metamorphosi Nebuchadnezaris,
De Atose per errorem cornnto, De altercatione

Archangeli Michaelis et Diaboli de corpore

Mosis, Parallelismus inter Herculem etJomam.
— 1742 blev E. 2. teol. Prof, i Lund og allerede

nteste Aar 1. teol. Prof, og Domprovst; 1746
blev han Dr. theol. 11. Marts 1748 udmevntes.

han til Biskop over Lunds Stift efter Henrik
Benzelius. Som Teolog og Biskop har E.

gjort sig bekendt som >oprigtig Forfelger af
alle Novatorer<. Ved den mindste Mistanke
om Pietisme eller Herrnhutisme var E. rede

til at gribe ind med stor Strenghed. Lunds.
Domkapitel kappedes under E.s Ledelse med
Admiralitets-Konsistoriet i Karlskrona om at

forfolge den nidksere og rigt begavede Vsek-

kelsesprredikant, Praesten Anders Elfving. Som
Prokansler fejedeE. sig villigt efter den myn-
dige Universitetskansler Palmstierna. E. del-

tog i Rigsdagene 1751, 1755—56 og 1760—62
og harte til >Hattenes< Parti, uden dog at ind-

tage nogen ledende Stilling i det. Han dede
16. Maj 1777. E. var gift med jErkebiskop-

J. Benzelius's Datter; Barnene adledes 1751
>paa Grund af Faderens Fortjenester< og antog
Navnet von Engestrdm. H. L.

England. Kirkelig Statistik. E. og Wales
have over 32 Mill. Indb. Disse here til en stor
Msengde religiose Samfund, men det er vanskc-
ligt at angive Talforholdene najagtigt, da der
ved Folkettellingen ikke sparges om Konfession.

Den religiese Census af 1851, den eneste, der
er foretaget, har nu kun Betydning som Grund-
lag for statistiske Beregninger over de for-

skellige Samfunds Vsekst for og efter dette Tids-

punkt. Men i Statesman's Year-Book meddeles
der aarlig Oversigt over de kirkl. Forhold, og
desuden finder man statistiske Opgivelser i de
enkelte Samfunds Aarsberetninger. Dissenterne

have i 19. Aarh. udbredt sig stserkt, isser i de
sterre Byer, de nordl. Grevskaber og Wales,
men det er vanskeligt at beregne deres Antal,

bl. a. fordi mange af dem kun staa i et lesere

Forhold til de paagaeldende Samfund og lade

sig betjene af Statskirken. Siden den omtalte
Census har det vaeret ret almindeligt at satte

Dissenternes Antal til o. Halvdelen af Befolk-

ningen, idet man gaar ud fra Siddepladserne

i Kirkerne eller Daabshandlingerne, men ifalge

en sikrere Beregnlng efter Skolestatistik, Brude-

vielse m. m. barer mindst 72 pCt. af Befolk-

ningen til Statskirken og altsaa hejst kun 28 pCt.

til Dissenters.

Statskirken (Church of England). Dens
Organisation, der stammer fra Middelalderen,

men har faaet sin nuvserende Form under
Elisabet, har sit Midtpunkt i Bispedommet.
England og Wales ere (siden 735) delte i 2
kirkl. Provinser, iErkebispedemraerne Canter-

bury og York. De to ^Erkebiskopper have
samme Jurisdiktionsrettigheder, men iErke-

biskoppen af C. har JEresforrang som K-s

Primas. Provinsen Canterbury omfatter Syd-

og Mellem-England samt Wales og bestaar af

25 Bispedemmer: Canterbury, London, Win-
chester, Bangor, Bath-Wells, Bristol, Chichester,

Ely, Exeter, Gloucester, Hereford, Lichfield,

Lincoln, Llandaff, Norwich, Oxford, Peter-

borough, Rochester, St. Alban's (grundet 1877),

St. Asaph, St. Davids, Salisbury, Southwell

(1884), Truro (1877), Worcester. Provinsen

York omfatter de nordiige Grevskaber og har
10 Bispedammer: York, Durham, Carlisle,
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Chester, Liverpool (1880), Manchester (1847),

Newcastle (1882), Ripon (1836), Sodor-Man,
Wakefield (1888). Blspernes Rang er: Canter-

bury, York, London, Durham, Winchester og
de ovrige efter Anciennitet. Deres Signatur er
Fornavnet med Tilfojelse af Bispedemmets
Navn (paa Latin eller Engelsk). Til Domkirk-
erne er der knyttet Kapitler, som forestaas af

Dekaner (deans). I Begyndelsen af Dronning
Victorias Regering bleve Kapitlerne omdannede,
og Kannikernes Antal reduceret til 4 ved hver
Oomkirke (med nogle Undtagelser). Desuden
assisteres Biskopperne af 22 Suffragan- og
Hjaelpebiskopper og 90 Arkidiakoner. De
sidste have Ret til at visitere hvert Aar, For-
pligtelse til at gore det hvert tredje Aar; ved
en Parlamentsakt fra Begyndelsen af Victorias

Regering er der tildelt hver af dem et Kano-
nikat. 832 Landprovster (rural deans) danne
et Mellemled mellem Biskopperne og Praesterne

og have iovrigt til Opgave at sarnie de sidste

til Forhandlingom kirkl. Sporgsmaal oglignende.

De to Provinser have tilsammen o. 14,000 Sogne-
kald. Medens Bispedemmerne ere af meget
ulige Sterrelse, er deres Inddeling i Arkidia-

konater, Provstier og Sogne mere ligelig. An-
tallet af fungerende Praester er over 24,000;

der er desuden o. 3000 ordinerede Msend,

som ikke ere i kirkl. Embede. — Statsklrken

er ikke en juridisk Person, der kan eje noget;

hvad der kaldes dens Ejendom, er Summen af

de Ejendomme, der besiddes af Biskopperne,
Kapitlerne, Praesterne o. a., hvorfor f. Eks.

Kirkestyrelsen ikke kan foretage en Sogne-
deling uden Tilladelse af Sogneprsesten, som er

Indehaver af alle til Sognekirken horende Ejen-

domme. K.s aarlige Indtaegt er o. 5,400,000

Pd. Strl. Embederne ere meget ulige lonnede,

men ved The Pluralities Act af 1838 og The
Pluralities Act Amendment Act af 1885 og andre
Love er der tilvejebragt sterre Ligelighed, og
ligeledes er der ved Queen Anne's Bounty, The
Queen Victoria Clergy Fund og andre Foods
sorget for Forbedring af de lavest lennede
Prsesters Kaar. — Praesternes Uddannelse fore-

gaar ved Universiteterne i Oxford (s. d. A.) og
Cambridge (s. d. A.), King's College i London
(aabnet 1831), Universitetet I Durham (aner-

kendt 1837) og en stor Maengde Kollegier (Praeste-

skoler), som ere grundede i 19. Aarh.: St. Bee's,

Cumberland, 1816; Chichester, 1839; Wells,

1840; Queen's College, Birmingham, 1844; St.

Aidan's, Birkenhead, 1848; Cuddesdon, 1854;

Lichfield, 1857; Salisbury, 1860; Highbury,
London, 1863; Gloucester, 1868; Lincoln, 1874;

Ely, 1876; Leeds, 1876; Truro, 1877; Wycliffe

Hall, Oxford, 1877; Ridley Hall, Cambridge,
1880; Pusey House, Oxford, 1884. (Om Praeste-

Uddannelsen i England se: Lutbersk Kirke-

tidende 1899 I, 194 f.). Til Missionstjeneste

uddannes Praester i 6 Kollegier : Islington, Lon-
don, grundet 1825; Canterbury, 1848; War-
minster, 1860; St. Stephen's House, Oxford,

1876; Burgh, 1878; Dorchester, 1878.

De 2 Provinser have hver sin Synode (convo-

cation, se S. 553 f.) — Lambeth-Konferencen er

et Mode for Biskopper fra alle anglikanske Kirke-

samfund. Saadanne pan-anglikanskeBispemader

ere afholdte i jErkebiskoppen afCanterburys Re-

sidens i London (the Lambeth Palace) 1867 (76

Biskopper), 1878 (106 B.), 1888 (145 B.), 1897
(194 B.). — Kirkekongressen, et almindeligt
Kirkemede for Praester og Laegfolk fra hele
Kongeriget, er siden 1861 bleven holdt i Be-
gyndelsen af Oktober hvert Aar skiftevis i for-

skellige Byer (se S. 608). — Stiftssynoderne, som
oprindeligt holdtes 3 Gange aarligt, ere i nyere
Tid sjaelden blevne holdte, men i Stedet for er
der siden 1868 efterhaanden i alle Stifter indfert
Stiftskonferencer, hvortil der er Adgang for hele
Stiftets Gejstlighed og en Representation af Laeg-

mtend. De holdes 1 Gang om Aaret og drefte
alle kirkl. Sporgsmaal, men have ingen Myn-
dighed. — Sogneraadet (the Vestry, egentl. Sa-
kristiet) bestaar af Skatteyderne med Sogne-
praesten som Formand og samledes oprindeligt
i Sakristiet, hvorefter Forsamlingen har faaet
sit Navn. Det afgor Sognets lokale Anliggen-
der, men nu, da ikke laengere alle Skatteydere
hare til Statskirken, egner denne Repnesen-
tation sig ikke til at behandle de kirkl. Sager,

og derfor have forskellige Parlamentsakter i de
nyoprettede Sogne indfort et Menighedsraad,
the Select Vestry.

I 1896 blev der debt 573,194 Barn og 12,149
Voksne; der er mange udebte. 1897 konfir-

meredes 219,247. Konfirmationen er ikke Be-
tingelse for Adgangen til Kommnnionen. 1896
—97 var der 1,886,059 Kommunikanter. Der
holdes ikke Skriftemaal forud for Altergangen,

men Ritualisterne (s. d. Art.) have indfort privat

Skriftemaal (auricular confession) efter rom.-
kat. Forbillede. 1896—97 var Antallet af Bern
i Sendagsskolerne 2,396,372, i Bibelklasserne
467,467. — I den nyere Tid er der oprettet

Sognemissioner; mange Kollegier i Oxford og
Cambridge og nogle Latinskoler underholde en
eller flere Missionspraester i et bestemt Sogn.

I Oxford House i Bethnal Green (0st-London)
opholder der sig o. 25 unge Msend, der ar-

bejde i de fattige Kvarterer. Ligeledes have
Praesterne faaet liege Medhjaelpere (unpaid
deacons, lay readers, lay helpers, district visi-

tors) ; 1883 oprettedes the Church Army (S. 508),

som har optaget og tillempet Frelsens Hsers Me-
tode, og der er dannet mange Brotherhoods og
Sisterhoods til Syge- og Fattigpleje, tildels med
et rom.-kat. Tilsnit (se S. 392). Tusinder af
Foreninger og Anstalter udeve alle Arter af
Kaerlighedsgerninger. — Ved en Parlamentsakt
af 1818 bevilgedes 1 Mill. Pd. Strl. til Opferelse
af nye Kirker og oprettedes en Kommission til

at lede Arbejdet, 1824 bevilgedes yderligere en
halv Mill., 1825 blev det ved Lov tilladt private

Personer at bygge K., og 1844 odstedtes en Lov
om Sognedeling. I de enkelte Stifter blev der
efterhaanden dannet Foreninger, der indsamle
frivillige Bidrag i samme Ojemed. Siden 1840
er der oprettet o. 3,500 nye Distriktssogne

hvert med sin Kirke og i samme Tidsrum er der
til Opferelse af nye Kirker og Praestegaarde,

Restauration af aeldre samt Lanning af nye
Pnester anvendt over 1 Mill. Pd. Strl. om Aaret.

1888—97 blev der bygget 530 nye Kirker og
restaurcret 2,539. Desuden er der opfert tal- -

rige midlertidige Kirker og Missionshuse. Ialt

Andes der i England og Wales o. 15,000 Kirker
og o. 5000 andre Bygninger, der anvendes til

Gudstjeneste (for Londons Vedk. se Art. Lon-
don). Efter at Folkeskolen ved Skoleloven af

49*
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1870 er bleven konfessionslos, er der oprettet

Kirkeskoler og 30 Seminarier (13 for Laerere,

17 for Laererinder), hvortil K. anvender over

1 Mill. Pd. Strl. om Aaret. — De vigtigste Mis-

sionsselskaber ere : Society for the Propagation

of the Gospel in Foreign Parts, auerkendt 1701,

og Church Missionary Society, grundet 1798

(se Art. Engelske Missioner). Desuden Andes der

mange Foreninger for specielle Missioner. 1897

fandtes der i Indien og Kolonierne og paa Mis-

sionsmarken o. 3 Mill. Anglikanere, 71 Kolonial-

biskopper (i Beg. af 19. Aarh. 5), 19 Missions-

biskopper og 3000 Praester; der er ogsaa en

anglik. Biskop i Jerusalem. — The Anglo-Con-
tinental Society soger at gore den anglik. K.s

Grundsaetninger kendte i Udlandet og statter

betraengte Kr. af beslaegtede Samfund. — De fri-

villige Bidrag til kirk. Formaal udgare o. 6 Mill.

Pd. Strl. aarlig (A. H. Hore, The Church in Eng-
land from William III to Victoria, London 1886,

II, Kap. 4 og 5; E. L. Cutts, A Handy Book of

the Church of England, London 1899; The
Official Year-Book of the Ch. of E., 1899 ; se

ogsaa Art. Anglikansk Kirke).

Dissenters. Fra ElisabetsTid strabte Stats-

kirken, ferst ved strenge Love, senere ved
Lempelser, at holde alle afvigende Partier (Non-
conformists) indenfor sine Rammer, men efter-

haanden ere talrige Samfund udskilte : Nonkon-
formisterne ere blevne Dissenters. — Meto-
d isterne have haft storre Fremgang end nogen
anden Denomination, men deres Samfund cr

blevet spaltet i mange Afdelinger. Der er i

England og Wales o. 3 Mill., der have 15,000

Kirker og Kapeller med langt over 2 Mill.

Siddepladser, 4 Pnesteskoler, 2 Seminarier for

Lserere og Laererinder, over 7,000 Sondagsskoler

med naesten 1 Mill. Born og mange kirkl. An-
stalter. Indtaegten til kirkl. Formaal (Praeste-

lonning fraregnet) er over 600,000 Pd. Strl. aarl.

Deres Hedningemission begyndte 1786, et Mis-

sionsselskab blev stiftet 1816, og de have 335
Missionsstationer. — Independenterne eller

Kongregationalisterne have dannet flerc

Unioner, af hvilke den sterste er Congregational

Union of England and Wales, stiftet 1831, om-
dannet 1871 og 1896. Der er ialt henimod en

halv Mill. Medl., 4000 Kirker og Kapeller, 3000

Praester, fl. Pnesteskoler, bl. a. New College

i London. Londoner-Missionsselskabet stottes

hovedsagelig af dem. — Baptisterne eredelte

i mange Samfund ; de fleste hore til The Bap-
tist Union of Great Britain and Ireland, stiftet

1832, omdannet 1873. I E. og Wales fandtes

1897 226,290 Medl., henimod 1 Mill. Tilhamgere,

1704 Kirker og Kapeller med henimod 1 Mill.

Siddepladser, 1293 Praester og 4297 Lokal-

prsedikanter; i Sondagsskolerne var der 384,001

Born. Partikular-B.s Missionsselskab, stiftet

1792, og General-B.s, stiftet 1816, bleve 1891
sammeusmeltede til The Baptist Missionary

Society. B. ere meget udbredte i Kolonierne.
— Den presbyterianske K. i E. taeller over
70,000 Medl. og 300 Praester; mange hylde
unitariske Anskuelser. — Kvaekerne (Ven-
nernes Samfund) have o. 16,000 Medl. — Herrn-
huterne (the Moravians) have o. 50 Menig-
heder. — Det ny Jerusalems K. (Sveden-
borgianerne) have o. 6000 Medl. — Unitari-
e r n e have 283 Menigheder i E. og 32 i W. ; deres

Praesteskole er Manchester College i Oxford*
— Irvingianer ne (den katolsk-apostolske Me-
nighed) taeller o. 5000 Medl. med 80 K. —
Plymouth-Brodrene (Darbyisterne) have 23
Forsamlingssteder i London. — 1851 var Antallet

af Denominationer 75, 1871: 117, 1881: 175.

1891 : 264, 1895 : 293, men de fleste af disse

Samfund ere ubetydelige, og deres Opstaacn
betegner kun en tiltagende indre Spaltning i

Sckterne. Se forovrigt Art. om de enkelte
relig. Samfund.
Den romersk-katolske K. harefter Eman-

cipations-Aden af 1829 (se S. 753) haft Frem-
gang, isaer ved irsk Indvandring. »Oxforder-
Bevaegelsen< bar efter 1840 bragt den Tilgang
af Konvertiter, og ved det rom.-kat. Episkopats
Genoprettelse 1850 fik den en fast Organisation.
Isaer i de sidste Tiaar af 19. Aarh. er Antallet
af Kirker, Praester og religiose Ordener vokset
staerkt, dog uden tilsvarende Forogelse af de
rom.-kat. Menighedsmedlemmer (se Buddensieg
i Neue kirchl. Zeitschr. I, 531 f.). Der er 1

iErkebispedomme (Westminster) og 14 Bispe-

dommer (Birmingham, Clifton, Hexham og New-
castle, Leeds, Liverpool, Middlesborough, New-
port, Northhampton, Nottingham, Plymouth,
Portsmouth, Salford, Shrewsbury, Southwark)
og 1 apostolsk Vikariat (Wales), 1482 Kirker,
Kapeller og Stationer, 1657 Saekularpraester, 940
Regularpraester, 224 mandlige og 480 kvindelige
Ordenssamfund. De mandlige Samfund hore til

40 forsk. Ordener; blandt de gejstl. Ordener
findes ikke blot de nyere Kongregationer, men
ogsaa mange aeldre Ordener: Augustinere, Be-
nedictinere, Capucinere, Karmeliter, Cistercien-

sere, Dominikanere, Fransiskanere o. a. Des-
uden relig. Samf. som Lazarister, Redemptor-
ister, Oratorianerc og Jesuiter. Flest Stationer

(76) have Benedictinerne, af hvilke mange bc-
sorge Sogneembeder. Jesuiterne have 40 An-
stalter, deraf 6 for Undervisning. Ialt findes der
o. 80 rom.-kat. Kollegier og hojere Skoler. St.

Edmund's College (for Saekularpraester) og St.

Benet's C. (for Benedictinere) i Cambridge og
Campion Hall (for Jesuiter) i Oxford ere iud-
lemmede i Universiteterne der. 1875 aabnedes
der et Universitet i Kensington, London (se S.

472). 6 Ordener ere for Laegbrodre, der give sig

af med Undervisning og Sygepleje. 80 kviud.
Ordener undervise og ove Kaerlighedsgerninger;
enkelte af dem vie sig til Hedningemissionen.
Der er en Maengde Hospitaler, Vajscnhuse og
andre Velgorenhedsanstalter. Men trods den
saa stort anlagte Propaganda udgore de rora.

Kat. dog, ligesom 1851, kun lidt over 4 pCt
af Befolkningen, o. 1,400,000 (Catholic Direc-
tory, 1898). —
Der er i E. og Wales o. 94,000 J ad e r. C.E.F.
Englebrodre, se Gicbtel.

Englehilsen, se Ave Maria (S. 183).

Engzell, Gnstaf, Prsest og Skonaand, f. 25.

Jan. 1757 i Vika Sogn i Dalarne, var Sen af
en fattig Skomager og arbejdede i dennes
Haandtering til sit 14. Aar, da han optoges i

Westeras Skole. Skolegangen bekostede nogle
Velgarere. 1782 blev han Student i Upsala,
1787 praesteviet og Adjunkt i Svardsjo. Det
folgende Aar ansattes han som Komministerens
Adjunkt i Falun. Kort Tid derefter vandt han
Gustaf Ill's Naade ved sin Virksomhed for Op-
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retielsen af Dal-Frikoret og udnarvntes derfor
1788 til Regimentsprest og ekstraord. kg].

Hofprcdikant. 1790 blev han Spr. i Ostra
Torp og Lilla Ysie i Sk&ne, hvor han dede
2. Maj 1797. Som Pnedikant skal han have
nydt Anseelse, skent hans Taler ses at have
vserct bombastiske og neologisk farvede. Paa
Skonlitcraturens Omraade var E. ret virksom,
ihvorvel hans Talent ikke var saerlig frera-

ragende. Det saakaldte >Halvsnille< E. tilherte

den Retning, som kaldes >Sturm- und Drang-
Skolen<, hvis bedste Repraesentanter i Sverig ere
Lidner og Thorild. E.s Digtning ejer >kraft-

geniale Tillob, men lider af Formleshed og
Kedsomhed<. Han anses for bedst som Prosa-

forfatter. Blandt hans udgivne Skrifter maa
naevnes >Dalkarlarne ; Skaldestycke< (1786) og
>Fyra tal i anledning af kriget mellan Sverige
och Ryssland« (1788—91). H. W. T.

Enhadda, By i Issakar (Jos. 19, 21); dens
Beliggenhed cr ukendt.

Enhakore, >Paakalderens Kilde<, kaldte

Samson cftcr Dom. 15, 19 den Kilde, der ud-
s prang paa hans Bon.

Enhasor, By i Naftali (Jos. 19, 37), Belig-

genhed ubestemmelig.
Enbed, Kirkens, se Art. Kirke.

Enhed, Menneskeslaegtens. I Modsaetning
til Hedenskabet, som tilskriver de forskellige

Folkeslag en forskellig Oprindelse (Avtoktoner),

Irerer den hellige Skrift, at alle Folkeslag og
Slaegter nedstamme fra et ferste Menneskepar,
og at saaledes hele Menneskeslaegten er en En-
hed, neje sammenknyttet ved Blodets og Slaegt-

skabets Baand. Lige fra de ferste Kapitler i

1. Mosebog er dette den bserende Grundtanke i

G. T., og den genoptages og bekrseftes i N. T.

(Ap. G. 17, 26; Rom. 5, 12 f.). Fra Skriften

er den bleven Kirkelsere; baade Oldtidens
og Mjddelalderens K. fastholdt Leeren om M.
E., men satte til Gengicld desto skarpere Skel
mellem den kr. K. og andre Trossamfund, idet

disse betragtedes som hjemfaldne til den evige

Fordemmelse, hvorfor man ikke behovede at

holde Tro og Love overfor dem.
Ferst efter Reformationen, der paa saa mange

Omraader fremkaldte Prevelse af de kirkelige

Traditioner, begyndte der at rejses Tvivl, om
man i dette Stykke havde forstaaet Biblens
Laere rigtigt, og saaledes fremkom Laeren om
de saakaldte Prteadamiter. Den blev frem-
sat af en reformert Adelsmand i Frankrig
de la Peyrere (Peyrerius), som i Aaret 1655
udgav to laerde Skrifter heroin. Han sogte i

disse at bevise, at der havde vaeret Mennesker
til for den bibelske Adam. Om disses Skabelse
fortaelles der 1 Mos. 1 : af dem skabtes ikke et

enkelt Par, men flere forskellige Par, ligesom
af Dyrene, og fra disse nedstammede alle Prae-

adamiterne. Oerimod er den bibelske Adam
og Eva kun Jedernes Stamforaeldre, deres

Skabelse fortselles 1 Mos. 2 ; de skabtes efter den
syvende Dag i Edens Have, hvorfra de hcd-
enske Pneadamiter vare udelukkede. Han
stetter denne Laere paa den ofte fremsatte Ind-
vending, at i andet Fald maatte jo de ferste

Foraeldres Bern have giftet sig indbyrdes
og altsaa begaaet Blodskam, fremdeles paa
1 Mos. 4, 14, hvor den landflygtige Kain frygter

for, at enhver, som meder ham, vil draebe

ham, og at han (ssteds V. 17) bygger en hel

Stad, hvad der ligeledes forudscetter, at der

maa have vteret andre Mennesker til; 1 Mos.

6, 2—4 forstaar Peyrere som Blandingsaegte-

skaber mellem Adamiter (Gads Senner) og

Prteadamiter (Menneskets Detre) osv. Den
samme Opfattelse og Begrundelse er i nyere

Tid bleven fremsat af amerikanske Teologer,

dog ikke alene som hos Peyrere af teoretiske

og eksegetiske Grunde, men nok saa meget
af praktiske Grunde, nemlig til Forsvar for

Negerslaveriets Opretholdelse. Trods al Sind-

righed og Skarpsindighed kan det dog ikke

delges, at den hele Opfattelse hviler paa en
urigtig Eksegese, der lsegger Tanker og An-
skuelser ind i Teksten, som ere denne ganske
fremmede.
Af hel anden Art ere de Indvendinger, som

man har ment fra Naturvidenskabens Stand-

punkt at maatte rette mod den bibelske Lasre

om M. E. Det er Spergsmaalet om de for-

skellige Menneskeracer og disses Oprindelse,

som her kommer frem. Jo laengere dristige

Opdagelsesrejsende treengte frem i hidtil ukendte
Egne, og jo st0rre Dele af Jorden, der bleve

inddragne under den geograflske Viden, des

mere opdagede man til sin Forbavselse, at

Sterstedeien af Jordens Beboere tilherte ikke,

som man hidtil havde antaget, den hvide

Race, men de farvede Racer, og jo mere disse

gjordes til Genstand for videnskabelig Under-
sogelse, desto mere uddybedes Kleften, som
skilte dem fra den hvide Race, hvorfor det

vanskeligt knnde antages, at de alle tilsammen
havde feelles Oprindelse.

Forskellen mellem Raceme strtekker sig

videre, end det ved ferste Ojekast synes. Det
er ikke blot Formen og Ansigtsdannelsen, der

er forskellig, men baade Hnden og Haarene

ere forskelligt dannede, ja selv Legemsbyg-
ningen er forskellig og nsermer sig i enkelte

Knoklcr stserkt de store menneskelignende
Aber. Disse Forskelligheder kunne ikke hid-

rere fra klimatiske Forskelligheder og ved-

blive at bestaa uafhtengigt af disse. Endnu
sterre er den aandelige Forskel. Menneske-

slaegtens Kulturfremskridt er i vore Dage ude-

lukkende knyttet til den hvide Race, medens
alle de andre stagnere, ja stundum gaa til

Grunde, naar de komme i umiddelbar Be-

rering med den europseiske Kultur (Malajere

og Indianere). Alt dette i Forening synes at

umuliggere en faelles Oprindelse af hele Men-
neskeslaegten.

Fra modsat Standpunkt kan imidlertid gores

gseldende, at Lighedspunkterne i Virkeligheden

ere sterre og mere afgerende end de naevnte

Forskelligheder. Legemsbygningen og den or-

ganiske Bygning er i sine Grundtraek den
samme hos alle Raceme, ligesom den oprejste

Gang meder os hos dem alle. Den samme
Overensstemmelse viser sig i de fysiske Livs-

funktioner. Sevn og Vaagen, Ernaeringen og
Blodomlebet er ens for alle Mennesker, lige-

ledes er Tiden for den kenslige Modenhed og
Kvindens Svangerskab samt Levealderens gen-

nemsnitlige Varighed den samme i alle Racer.

Den faelles Grundlighed kommer igen paa
Aandsomraadet: Tanken og Sproget er faelles

for alle Mennesker, om end ganske vist ud-
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viklet i hajst forskellig Grad, ligeledes Latter

og Graad, og her er der en uoverstigelig Kloft

mellera de laveste Menneskeracer og de hajst

staaende Dyrearter. Kulturtrinet er ganske
vist yderst forskelligt hos den hvide og de
farvede Racer, men det raaa dog erindres, at

de enkelte Individer af de farvede Racer kunne
haeves til et hejere Kulturtrin, Iigesom vi

ogsaa hos alle Mennesker finde raoralskc og
religiose Begreber, ja selv Skonhedstrangen
gor sig geeldende, om end paa en hajst ufuld-

kommen, stundum ligefrem raa Maade.
Saaledes synker da Vaegtskaalen atter til

Fordel for Menneskeslaegtens Enhed. I Virke-

ligheden staar Sagen saaledes, at de flcste Natur-
forskere nu om Stuuder holde paa Slaegtens

Enhed, og det endog saadanne, som iovrigt

stille sig i bestemt Modssetning til Krdm.
Et andet Sporgsmaal bliver imidlertid, om

hele Menneskeslaegten nedstammer fra et forste

Menneskepar, eller om flere saadanne skulle

tsenkes fremkomne i forskellige Egne paa
Jorden. Bortset fra Biblens Laere kunne vi

aldeles intet vide herom. Om Menneske-
slaegtens forste Fremkomst paa Jorden hviler

et tykt Merke, som hverken Naturvidenskab,
Arkaeologi eller Historie formaar at gennem-
traenge. Men til Biblens Laere om et forste

Menneskepar knytte sig moralske og religiose

Ideer, som staa i nojeste Forhold til Krdm.
I moralsk Henseende folger nemlig heraf, at

alle Mennesker, trods al Forskel i ydre Ud-
seende og Kultur, dog ere af fselles Herkomst
og derfor skulle betragte hinanden som Bredre,
hvoraf atter folger, at Lovene maa sikre alle

de samrae Grundrettigheder : den usleste Au-
stralneger har ligesaa fuldt Krav paa Sikkerhed
for Liv, personlig Frihed og Ejendom som den
hojt uddannede Europaeer. I religios Henseende
bliver den fselles Nedstammen fra et forste

Menneskepar Forudsaetning for de kr. Grund-
dogmer om Synd og Frelse, som allerede

Apostlen har udviklet det i Rom. 1. Laeren om
et forste Menneskepar som Stamforaeldre for

hele Menneskeslaegten maa saaledes siges at

ligge udenfor Videnskabens Omraade og kan
hverken bevises eller modbevises af denne,
men den bliver til en uforkastelig Trossandhed
ved de moralske og religiose ldecr, som ere

knyttede til den. H. S.

Enker. I 1 Tim. 3, U; 5, 2f. 9f. og Tit.

2, 3 omtales E., der havde en Gerning i Me-
nigheden. Disse vare alderstegne Kvinder med
en rig Erfaring, der blandt deres eget Kon
gjorde Tjeneste som en Slags kvindelige iEldste.

Senere kunde der, som vi se hos Tertullian,

ogsaa komme unge Kvinder med i E.s Raekker.
Jvfr. Art. Oiakonisser S. 631.

Enkolpier, se Art. Amuletter (S. 76 f.)

Enkratiter (iyxQarttt), de afholdende, var et

Navn, der af aeldre Kirkehistorikere blev brugt
om nogle Kr., som skulle have vsrret fselles

om Afholdenhed fra dyrisk Fade, staerke

Drikke og /Egteskab. Baade i Hedenskabet
(Kynikerne; de indiske Gymnosofister) og i den
aeldste kr. K. (navnlig hos Gnostikerne) fandtes
der staerke enkratitiske Tendenser, men en
egentlig enkratitisk Sekt, der efter Overlever-
ingen skulde have dannet sig om Tatian (se

d. Art), har man ikke kunnet eftervise.

Enkfiping Kloster i Byen af samme Navn.
beliggende SV. for Upsala ved Enkfiping-Aa.

7, Mil fra dens Udlob i Malaren, tilhorte

Fransiskaner-Ordenen. Graabrodrene nedsatte
sig 1250 i E. (Hist, de inchoatione et propag.
ord. fratr. min., Scriptores Her. Dan. V, 514 .

Som Vidnesbyrd om den Anseelse, Fransi-

skanerne i E. tidlig nod, kan anfores, at en af
dem, >Broder Laurentius<, o. 1255 ophojedes
paa Upsala jErkestol. Da han dede 1267,
begravedes han hos sine Ordensbradre i E.
1278 skaenkede Magnus Ladulas til E. en Holm,
der laa i Aaen S. for Byen (Gavebrevet i Dipt.

Suec. I, 520), hvor Brodrene byggede deres
Kloster, som efter Holmen, der kaldtes Troggfi.

ogsaa kaldtes Tr6gg6 Kloster. Ved Gaver og
Testamenter voksede dets Velstand. 1530 om-
formede Gustaf Vasa det anselige E. til et

Hospital >for fattige spedalske<, dog med Ret
for Brodrene til at blive boende og >til de
fattiges Behov tigge, som de tilforn have tigget

alene til deres eget Behove 0. A.

Enmispat (1 Mos. 14, 7), se Kades.
Ennodius, Magnus Felix, kr. Digter, f. o.

474 af ansete, men fattige Foraeldre, skal vaere

opdragen i Pavia. Nogen Tid efter, at han
var gaaet over til Krdm., oplevede han en
alvorlig Omvendelse, der bragte ham til at

bryde helt med sin tidligere Levevis. Han
skilte sig fra sin Hustru, trak sig tilbage til

et Kloster og lod sig indvie til Diakon. 496
kom han til Milano som Diakon, og derfra
greb han ved Breve ind i det biskoppeligc

Skisma mellera Symmachus (se d. Art.) og
Laurentius, der spaltede den romerske Menig-
hed. E. var, som vi kunne se af nans Skrift

om denne Sag, en stor Beundrer af Rom og
dets Biskop, som han kalder papa, og han
mente, at Apostelfyrstens Dyder vilde kunne
daekke hans Efterfolgeres Skrebeligheder. 514
blev han Biskop i Pavia, ikke i Milano, som
han uden Tvivl havde haabet. Kong Theodorik
brugte ham til en Sendefterd til Burgnndcr-
Kongen Gundobad, og Pave Hormisdas sendte
ham 2 Gange (515 og 517) til den bysantinske
Kejser Anastasios, for at han skulde tilvejebringe

en Afslutning af Spaltningen mellem den esterl.

og vesterl. K. Han dode 521. Som Teolog var
E. Semipelagianer og aabenlys Modstander af
Augustin. Han har bl. a. efterladt sig mange
Breve, Digte og Epigrammer og en Selvbiografi

(Eucharisticum de vita sua), der er dannet
efter de augustinske Konfessioners Forbillede.

Allerede fra sin Ungdom havde E. givet sig

af med >Fabrikation< af Vers (deleclabanl ear-

mina qoadratis fabricata particulis), men nogen
stor Poet var han ikke. Kun 61 af hans Car-
mina, et Lykonskningsdigt til hans Forgaenger
paa Bispestolen i Pavia, da denne havde vaeret

Biskop i 30 Aar, og 12 Hymner bevaege sig

indenfor en kr. Forestillingskreds. Som Hymne-
digter efterligner han Ambrosius ; men der er

i Virkeligheden mere Sving i hans prosaiske

Retorovelscr (dictiones) end i hans Poesi.

Ingen af hans Psalmer syncs at have fundet
Indgang hverken ved Gudstjenesten eller i

Breviarierne. Hans Skrifter ere udgivne af
Vogel i Monum. Germania. Auct. antiqpuuitni

VII (Fertig, M. F. E. und seine Zeit, Passan
1855; Magani, E. I—III, Pavia 1886).
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Enok og Enoks Beger. Om E. fbrtelles

det 1 Mos. 5, 24, at han ivandrede med Gud,
og han var ikke mere, thi Gud havde taget

bam til sigc. Den jed. Legende forstod dette

derhen, at E. allerede far sin endelige Bort-

rykkelse havde haft umlddelbart Samkvem med
Gud og hans Engle, og i den psevdepigrafe

Literature Tid forfattedes der i E.s Navn
Skrifter, hvori han udferllg meddelte, hvad
Englene havde vist ham af Himmelens og Jor-

dens Hemmeligheder, og hvad han profetisk

havde skuet og talt om Historiens Gang og

sidste Afslutning. Saavel >Jubilaeernes Bogc

som »de tolv Patriarkers Testamenter« for-

udsaetter Tilvserelsen af saadanne E.-Skrifter.

Os er ved den kr. K.s Formidling 2 omfangs-

rige E.-Beger overleverede, begge vaerdifulde

Mindesmaerkerom senjedisk Aandsliv. — l)Den
>aethiopiske« E.-Bog, saa kaldet, fordi den
kun er fuldstaendig bevaret i en aethiop.

Overs. Denne Bog citeres allerede i N. T.

(Jud. 14, 15 = Enok 1, 9) og benyttes af flere

Kirkefiedre som et legte E.-Skrift. For Old-

kirken forelaa den baade paa Gr. og Lat.; men
som det navnlig fremgaar af et i 1887 fundet

sterre gr. Brudstykke, har den oprindelig vseret

forfattet paa Hebr. eller Aramaisk. Dens Hjem-
land er uden Tvivl Palaestina; men dens Til-

blivelseshistorie er dunkel. Sikkert er det, at

den omfatter Bestanddele af forskellig Alder

og Oprindelse. I Almindelighed sondrer man
mellem et saakaldt >Grundskrift< (Hovedmassen
af Kap. 1—36, 72—105), >Billedtalerne« (37—71)
og >Noah-Brudstykkerne« (54, 7 — 55, 2; 60;
65—69, 25; eventuelt ogsaa 106—107); men
det angivelige >Grundskrift<, der ganske vist

omslutter Bogens sidste Bestanddele, er nseppe

heller nogen literaer Enhed. Hovedindholdet
er felgende. Kap. 1—5: en indledende Tale

af E. om Guds Komme til Dom; 6—11: Be-

retning om Englenes Fald paa Grundlag af

1 Mos. 6 (jvfr. Jud. 6); 12—16: E.s Sendelse

til de faldne Engle for at forkynde dem Guds
Dom; 17— 19 og 20— 36: 2 Beretninger fra E.s

Rejser i Englefolge; 72—82 astronom. Iagt-

tagelser og Indsigter, som E. skylder Engelen

Uriel; 83—84, 85—90 (91, 1—11. 18—19): 2
Dremmesyner (med en tilknyttet Formanings-
tale), hvoraf det ferste vedrarer Jordens 0de-
Ueggelse ved Syndfloden, medens det andet i

billedlig Form fremstiller Menneskenes og
saerlig Jedefolkets Historie fra Adam ned til

den virkelige Forf.s egen Tid (dette Afsnit, der
laber ud i en Skildring af Fuldendelsens Her-
lighed, reber sig som forfattet i Makkabseer-
tiden; det sandsynligste er at taenke paa Hyr-
kans Tid, dog er den makkabaeiske Rejsnings

ferste Tid ikke ganske udelukket); 92—105:
en liden Apokalypse (93; 91, 12-17) og en
Fylde af Formaninger, Veraab over de ugude-
lige og Saligprisninger af de retfajrdige. Her-

til kommer saa endnu de ovenfor afgnensede
>Billedtalerc og >Noah-Brudstykker< samt Kap.

108, der er et selvstaendigt Tillseg til den hele

Bog. Billedtalerne, der karakteristisk sondrer
sig ud fra Bogens evrige Dele, beskaeftlger sig

fortrinsvis med den messianske Dom og Fuld-
endelse, ikke mindst ogsaa med Messias's Per-

son. Sterlig af Hensyn til Talernes Messiano-
logi (E. skuer Messias »som en Menneskesen<,

ja naevner ham endog >Menneskesannen<) har
enkelte Forskere for deres Vedkommende an-

taget kr. Affattelse eller Bearbejdelse ; men
denne Antagelse lader sig ikke tilfredsstillende

begrunde og har ikke virkelig Sandsynlighed.
Ogsaa Billedtalerne er af jod. Oprindelse og
er sandsynligvis forfattede paa Herodes's Tid
eller noget senere (muligvis dog allerede i

Tiden 100-64 f. Kr.). Indskudt i Billed-

talerne er Noah-Brudstykkerne, der omhandler
Syndflodens Dom og Noahs Redning; ogsaa
Kap. 106—107, der fortaeller om Noahs Fedsel,

barer rimeligvis hid. Slutningskapitlet (108)

bringer et sidste Billede af de ugudeliges Straf

og de frommes Lan. — De bedste Overs, af

den sethiop. Tekst, der selv er en Overs, fra

Gr., skyldes Dillmann (Das Buch Henoch
ubersetzt nnd erklSrt, Leipz. 1853) og Charles
(The Book of Enoch, Oxford 1893). Det store

gr. Brudstykke (Kap. 1—32) er udgivet og
kommenteret af Lods (U liore d'Enoch, Paris

1892). — 2) Den >slaviske< E.-Bog, saa
kaldet, fordi vi kun kender den 1 slavisk

Overs. Dette Skrift, der barer Titelen >E.s

Hemmeligheders Bog<, er ferst i 1896 blevet

almindelig bekendt gennem Overssettelser af
Morfill-Charles (The Book of the Secrets of
Enoch, Oxford) og Bonwetsch (Abhandl. der
Gottinger Gesellsch. der Wissensch.). Den for-

taeller efter en kort Indledning (Kap. 1—2)
om E.s Rejse gennem de 7 Himle under 2
Engles Ledsagelse (3—21, l)og om hans Komme
til Guds egen Trone, hvor han ferst under-
vises af en iErkeengel, og siden af Gud selv

behsres om Skabelsesveerket og om Menneskenes
Historie (21, 2—37, 2). Denuest fortaeller den,

hvorledes E. for en Tid af 30 Dage atter blev
bragt til Jorden af de 2 Engle (38), og med-
deler en Raekke Formaningstaler, som han i

denne Tid holdt til sine Barn og sin Slaegt

(39—66), for endelig at slutte med en kort
Bemserkning om E.s Optagelse til Himmelen
(67—68). Naar og hvor Bogen er skreven, er
vanskeligt at afgere med Bestemthed. Sikkert

er den i Hovedsagen af jedisk Oprindelse;
kun enkelte etiske Partier vsekker Spargsmaal
om, hvor\idt der foreligger en Indvirkning af

Jesu Forkyndelse. 1 Forhold til den >aethiop.<

E.-Bog er den sekundaer; men sandsynligvis er

den forfattet far Jerusalems Odelaeggelse. L. B.

Enos, Sets Sen (1 Mos. 5, 6 f.).

Enrimmon (Neh. 11, 29); se Ain Nr. 2.

Enrogel, Kilde N0. forJerusalem paa Gnensen
mellem Juda og Benjamin (Jos. 15, 7).

Ensemes, >Solkildec, N0. for Enrogel (Jos.

15, 7; 18, 17). Vistnok identisk med den saa-

kaldte >Apostelkilde< »/« Mil N0. for Betania

ved Jerusalem-Jeriko-Vejen.
Enskild kyrkoplikt (ogsaa kaldet >hemlig

kyrkoplikt<, ikke at forveksle med det hemrae-
lige Skriftemaal, som sker i Ensomhed for

Presten) var en mildere Art af den sv. Kirke-

tugt. Medens Kirkeloven af 1686 kun taler

om aabenbart Skrifte og Kirkebod (se d. Art.),

saa optog den, paa Forslag af Rigsdagen af

1723, nedsatte >Ecklesiastikdeputation<, i sit

1731 for Staenderne fremlagte Forslag til en
ny Kirkeordning, den Bestemmelse, >at, om
nogen af Frygtsomhed eller. Angst for Irette-

saettelse ikke skulde begaere aabenbart Skrifte,
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776 Enskild kyrkoplikt — Eobanus.

saa skulde Prwsten skrifte ham og give ham
Absolution i Sakristiet<. Forslaget blev dog
ikke antaget af Stsnderne. Men da Rigs-

staniderne 1741 erklsrede, at det var deres

0nske, at Personer, sora havde forsyndet sig

med lonligt Samleje, maatte fritages for aaben-

bart Skriftemaal, udkom 18. Nov. s. A. en kgl.

Forordning, som fastslog, at Personer, som
havde gjort sig skyldige i Lejcrmaal, skulde

i Sakristiet eller, hvor saadant ikke fandtes, i

selve Kirken, underkaste sig privat Skrifte

og Absolution i Na?rva?relse af 3—4 Personer

af Sognets sldste, som Praesten selv havde at

udvaelge. Ved Forordn. af 1778 og 1780 fore-

skreves det, at e. k. (privat Kirkebod) for Lejer-

maal kunde ske i den Menighed, hvor den
skyldige opholdt sig, og burde straks udferes

ved den Prest, som anmodedes derom. Ved
kgl. Forordn. af 4. Maj 1855 forsvandt Be-

grcbet Kirkebod af den sv. Kirketugtslovgiv-

ning. Det forordnedes nemlig, at ingen her-

efter skulde idommes nogen Kirkebod — vasre

sig den offentlige eller private; derimod skulde

Personer, som for vare blevne demte ansvar-

lige for visse Forsyndelser, ikke kunne komme
til at deltage i den hi. Nadver, forend de af

deres Sjreleserger, i Naervaerelse af 2—3 af

Menighedens Medlemmer, havde ladet sig

privat skrifte og havde faaet Absolution. O. A.

Entappnah (Jos. 17, 7), se Tappuah.

Enzinas, Francisco de, med det humanist-

iske Navn Dryander, var en Gammel-Ka-
stilianer fra Burgos. Han blev fodt o. 1520.

Hans Foraeldre sendte ham tidlig til Neder-

landene, hvor han havde Sljegtninger; men
1537 blev han kaldt hjem igen, fordi man var

bange for, at det sknlde gaa ham, som det

var gaaet hans alderstegne Slajgtning, Teologen

Pedro de Lerma, der var kommen i Konflikt

med Inkvisitionen paa Grund af sit Brud med
Skolastiken. 1539 fik E. dog Tilladelse til at

gaa til Nederlandene, men efter 2 Aars Op-
hold i Lowen blev han kaldt til Paris, til

Pedro de Lerma, der dode kort efter hans

Komme. Fra Paris gik E. derpaa til Witten-

berg for at here Melanchthon (Okt. 1541). Han
kom til at bo i Melanchthons Hus, og under
hans Vejledning begyndte han paa en spansk
Overs, af N. T. efter den gr. Grundtekst. I

Vinteren 1542—43 tog han atter til Neder-

landene for at faa sin Overs, trykt, og 25. Nov.
1543 overrakte han i Bruxelles Kejser Karl V
det ferste Eksemplar af denne. Karl V over-

gav Bogen til sin Skriftefader, Dominikaneren
Pedro de Soto, og paa dennes Tilskyndelse blev

E. fcengslet 13. Dec. 1543. Han sad i Fsengsel

i Bruxelles IS 1

/* Maaned, og i sin Fangetid

blev han Vidne til 2 Trosfellcrs Henrettelse

og herte om grusomme Korfolgelser af andre.

Ferst da et Aar var gaaet, var man fserdig

med Anklagen imod ham. Den led paa, at

han var en Lutheraner og Kaetter, der
havde anbefalet Melanchthon og hans Lsere

og havde ladet trykke en spansk Overs, af

N. T. Da Kejser Karl V ferst kunde ventes
til Bruxelles i Beg. af 1545, og der intet kunde
foretages fer hans Komme, tevede E. med at

overraekke sit Forsvar, og 1. Febr. 1545 lykke-
des det ham at flygte. I Marts var han atter

i Wittenberg, og paa Melanchthons Opfordring

nedskrev han der sine Oplevelser. I Witten-
berg fik han at vide, at hans Arv skulde kon-
flskeres, og sidst i Marts 1546 naaede det Bud-
skab ham, at hans ligesindede Ven, Juan Diaz
(S. 635), var bleven snigmyrdet. E. mente dog
at burde rejse til Italien for at treste sin
Moder, der sargede dybt over hans Brud med
det gamle. Ferst gik han til Strassburg, hvor
han boede hos Bucer, derpaa til Zurich, hvor
han traf Bullinger og andre, og til St. Gallen,
hvor han var sammen med Vadian. Hvad han
herte i Schweiz, bragte ham til at opgive den
Hal. Rejse, og over Konstanz gik han da til

Basel, hvor han blev immatrikuleret ved Uni-
versitetet. Her lod han Bogtrykkeren Opori-
nus, i hvis Hus han boede, trykke en For-
taelling om Diaz's Mord og en skarp Kritik af
Trienter-Konciliet. Kort efter blev hans Broder
Jaime bnendt i Rom som >haardnakket
Kaetter<. 1548 forlod E. Basel, og det var et
Ojeblik hans Plan at gaa til Konstantinopel,
hvor han troede sig mere tryg end i Schweiz
og de Lande, der laa under Kejserens Scepter.

Efter at have giftet sig opgav han dog den
tyrkiske Rejse og tog til England. Paa Me-
lanchthons Anbefaling blev han derpaa Prof.

i Gnesk i Cambridge, men i Nov. 1549 var han
atter i Basel for at faa nogle Beger trykt
paa Spansk. Men Ovrigheden vilde ikke til-

lade dette, og E. maatte gaa til Strassburg for
at faa sine spanske Overs, af Plutark, Lukian
og Livius udgivne i Trykken. Samtidig ar-

bejdede han flittigt paa et Bibelv«erk ; men det
blev aldrig fierdigt, skent han havde haft det
under Arbejde i en lang Raskke Aar, og man
vid ikke, hvor hans Haandskrift er kommet
hen. Ved Sommertid 1552 rejste han til Ge-
neve for at besege Calvin, og senere kom han
til Strassburg, hvor han dede 30. Dec. s. A.
af Pest. Den lat. Original til hans Erindringer
er ferst udgivet i vore Dage (Bruxelles 1862
—63) af Campan efter et, forevrigt ufuldstiendigt,

Haandskrift i Christianeum i Altona, men
allerede 1557 blev Bogen oversat paa Tysk og
1558 paa Fransk. En ny tysk Overs, skyldes
Fru Hedvig Boehraer (Leipz. 1897). Fr. X.
Eobanus Hessns, tysk Humanist og Digter,

fedtes 6. Jan. 1488 i Hessen. Hans egentlige

Navn var vistnok Koch, men han kaldte sig:

Hessus efter sit Fsedreland og tillige Helius,

fordi han var fedt en Sendag, den straalende
Apollons Dag. Fra 1504 studerede han de hnm-
anistiske Videnskaber i Erfurt, Humanismens
Hovedsede i Tyskland, hvor han ferte et lystigt

Liv sammen med de andre Humanister, der
samlede sig om Mutianus Rufus. Her aaben-
barede hans Digtertalent sig, og han forte nn
fra 1509 et ret ustadigt Liv, overalt dyrkende
Muserne med lat. Digte og Vinguden i glade
Drikkelag. Udgivelsen af hans >Heroider%
Kcerlighedsbreve til os fra bibelske og legen-

dnere Heltinder (deriblandt et Brevskifte mellem
Gud Fader og Jomfru Maria!), egede hans
Digterry, og 1517 blev han Prof, i Latin i Er-
furt. Her blev han fejret som Digterkonge (et

Ordspil: Hessns, (aatjv), sluttede sig, om end
paa overfladisk Humanistvis, til Huttens og
til Luthers Sag, og hyldede denne sidste paa
hans Gennemrejse til Rigsdagen i Worms 1521
med 6 Elegier. 1526 skaffede Melanchthon
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ham en Stilling i Nflrnberg, men 1533 kom
han tilbage til Erfurt, hvis synkende Berom-
melse han imidlertid ikke formaaede at haeve,

hvorfor han indsmigrede sig hos Landgrev
Philipp af Hessen med en Forherligelse af bans
wurttembergske Felttog og blev da ogsaa 1536
Prof, i Marburg, hvor han dode 4. Okt. 1540.

Hans berem teste Vaerker er hans lat. Overs,

af Iliaden og Psalmerne. Samtiden beundrede
ham hojt; Eftertiden, der ikke blot sparger

om elegant lat. Versekunst, vil vistnok finde,

at han gor en lille Figur i sin Tids Ensemble.
Han herte til de Naturer, hvis Hovedformaal
er at klare sig saa godt og behageligt som
mnligt gennem en bevseget Tid, uden at lade

sig forstyrre ved at tage inderlig Del i Tidens
Rorelser og baere det Ansvar, som dermed
felger (G. Schwertzell, H. E. H., Halle 1874;

C. Krause, H. E. H., I—II, Gotha 1879). J. P. B.

Eon, se Eude de l'Estoile.

Epafras, en af Paulus's Medarbejdere, Hed-
ning af Fedsel (Kol. 4, 11 f.), var Stifter af Me-
nighederne i Kolossse, Laodikaea og Hierapolis

(Kol. 1, 7; 4, 13). Han delte Paulus's forstc

Fangenskab (Filem. V. 23) og overbragte Ira

denne Brevene til Kolosste og Filemon. Nogle

identiflcere ham med den i Brevet til Filippi

naevnte Epafroditos, hvad der dog naeppe passer,

da Filippi og Kolossse ligge langt fra hinanden,

og i det ene Brev stadig den ene, i det andet

den anden Navneform bruges. C. J.

Epafroditos, Medlem af Menigheden i Filippi

(Fil. 2, 25), havde bragt en Gave fra Fi-

lippi til Paulus, der sad fangen i Rom, og flk

Filippesierbrevet med tilbage som Tak (jvfr.

Fil. 2, 25—30; 4, 10—18). Se Epafras.

Epainetos, en Kristen i Rom, hvem Paulns
hllser (Rom 16, 5) og kalder den ferste om-
vendte i Asien (o: den forreste Del af Lille-

asien). Sagnet gor E. til Korinths ferste Biskop.

Epakt. Ordet E. betyder Overskud, Tilsknd,

og man betegner i Kalenderregningen derved

det Tal, som angiver Maanens Alder paa Nyt-

aarsdag eller det Antal Dage, der ere gaaede

siden sidste Nymaane. Til Beregning af Paasken
bar Kirken allerede fra tidlig Tid anvendt E.

Da Maaneaaret paa 354 Dage er 11 Dage kortere

end Solaaret paa 365 Dage, vil et Aars E. altid

vsere 11 Enheder storre end det foregaaende

Aars. Man dannede i Middelalderen E.tabellen

saaledes, at man i den 19aarige Maanecyklus
— efter hvis Udlob Fuld- og Nymaane atter

falde paa samme Tidspunkt af Solaaret —
lod det 1. Aars Nymaane indtraeffe 1. Januar,

saa at E. var 0, ved det 2. Aar altsaa 11, det

3. 22, det 4. 3 (ikke 33, idet Maanen ikke kan
blive over 30 Dage gammel) osv. Allerede

Dionysins den lille (se S. 645) giver Reglen

for at finde E.: trek 1 fra Aarets Gyldental

(se d. Art.), multiplicer Resten med 11 og di-

vider med 30; Resten er da E. Sammen med
den grcgorianske Kalenderreform indfertes en
noget forskellig Beregningsmaade af E. — I

Middelalderens Breve (ogsaa i Norden) kan i

Forening med Aarstallet E. vaere angivet.

J. C. H. R. S.

Epaon, By S. for Vienne i Kongeriget Bur-
gund, var 517 (6.—15. Sept.) Samlingssted for

en Synode, som under Avitus fra Viennes (S.

188) Ledelse vedtog 40 Kanoner, der for Bnr-

gunds Vedkommende fastslog lignende Bestem-
melser som dem, Synoden i Agde 506 (S. 36 f.)

havde vedtaget for det vestgotiske Rige.

EparkJ. Det rom. Rige deltes paa Constan-
tin den stores Tid i 4 Praefekturer (Orien-
ten, Illyricum, Itallen og Gallien); hvert Pne-
fektur deltes atter i forskellige Diokeser,
hvert Diokes i flere Provinser eller E parkier,
og disse i en Del mindre Kredse. Denne Ind-
deling flk ogsaa kirkl. Betydn., idet hvert
Diokes flk sin Eksark eller Patriark, hvert E.
sin Metropolit, der boede i E.s Hovedstad
(utiTQonohf), hver mindre Kreds (TutQotxbt) sin

Biskop. Nu bruger man i den gr. og russ.

Kirkeafdeling Ordet E. til Betegnelse af et

Bispedomme. Rusland har t. E. nu 48 E.,

der deles i 3 Klasser: 1) Metropolitsaeder,

2) .'Erkebispedommer og 3) Bispedommer. Det
E., der i Dag er Bispedomme, kan de> i Morgen,
i Kraft af den hi. dirigerende Synodes Bestem-
melse blive jErkebispedomme og omvendt; og
en Biskop kan blive forflyttet til en jErkestol

uden at faa Ret til at fore den hojere Titel.

Epifanias-Festen, se Helligtrekongersdag.

Epifanios. 1) E. af Salamis, gr. Kirkelaerer,

fodtes i en lille By i Naerheden af Elevthero-

polis i Judaea i Beg. af 4 Aarh. Som ung
faerdedes han mellera segypt. Munke og viste

allerede dengang sin Nidkaerhed for den rene
Laere ved at angive nogle Heeretikere, der havde
gjort Forsog paa at lokke ham til sig. Senere
byggede han et Kloster i Neerh. af sin Fodeby
og modtog Indvielsen til Presbyter af Biskoppen
af Elevtheropolis. Hans Ry for Fromhed og
Laerddom bevirkede hans Valg til Biskop af
Konstantia paa Kypern. Denne Stilling hin-

drede ham dog ikke i aktivt at gribe ind i

Udviklingen i andre Menigheder, hvor et eller

andet Ktetteri truede med at faa Overhaand.
I den store Kirkefader Origenes saa han Op-
havet til alle Kaetterier, og hvor han sporede
Paavirkning af ham, var han derfor saerlig paa
sin Post. Saaledes drog han til Palaestina for

personlig at modarbejde Biskop Johannes af

Jerusalem, ligesom han 1 sin hoje Alder ikke

tog i Betaenkning at drage til Konstantinopel,

da han havde erfaret, at denne Bys Biskop,

Krysostomos, havde taget nogle fra Alexandria

fordrevne origenistisk sindede Munke i sin Be-

skyttelse. Paa Hjemrejsen herfra dode han
403. Kaerlighed til Askese og Nidkierhed for

den rene Laere ere de to Grundtrask i hans
Karakter og praege ogsaa hans Skrifter. Blandt
disse maa lsaer fremhaeves ayxvQiatos, >den
fastankrede<, en Fremstilling af den kr. Laere,

saerlig Laeren om Treenigheden, om Kodets Op-
standelse og om Kristi Person. E.s Kristologi

har et staerkt antidoketisk Praeg, men hans
Tllbojelighed til en realistisk Opfattelse viser

sig dog navnlig i Laeren om Kodets Opstandelse.

Af hans ovrige Skrifter maa endnu fremhaeves

hans >Husapotekc {navagtov), en Gendrivelse

af de forskellige i Oldkirken fremkomne Kaet-

terier, et Skrlft, der, trods den noget forvirrede

Brug af Kilderne, dog har stor Betydning der-

ved, at en Del af de benyttede Kilder kun
Andes bevarede her (E.s Skrifter ere udgivne
af Dindorf, Leipzig 1859—62). F. T. — 2) E.

af Jerusalem (Hagiopolites), en Munk og Praest

i Jerusalem ved Midten af 12. Aarh., skrev en
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geograf. Beskrivelse af det hi. Land og en Le-

gende om Apostlen Andreas (se R. A. Lipsius,

Die apokr. Apostelgesch. und Apostellegenden,

Brschweig 1883, I, 5701). Han er rimeligvis

ogsaa Forf. til en >Tale om den allersaligste

Jomfrus Liv og Ded<, der tidligere blev til-

lagt E. af Salamis. Hans Skrifter ere optagne

i Migne, Patrologia Graeca, Bd. 120.

Epigonation (imyovdnoy, vnoyovanov) er et

Led af de esterlandske Biskoppers Dragt. Det
bestaar af et baldyret rombiskformet Klaede

med et Kors paa Midten og kantet med Frynser;

det baeres paa hejre Side i en Snor, der er

faestet til Baeltet, og haenger ned til Knseene

(deraf Navnet). Det bliver ved Bispevielsen

overrakt Biskopperne, efter at de have aflagt

Trosbekendelsen, og det skal vaere et Symbol paa
det guddomraelige Ords Svaerd, som Biskoppen
skal bruge mod alle Troens og Rettroenhedens
Fjender. Det er afbildet i M. Rajewsky, Eu-
chologion der orthodox-kath. K., Wien 1861,

I, XXXI. Det gives ogsaa stundum til iErke-

prsester og Protopoper, men i saa Tilfielde har
det kvadratisk Form (Rajewsky I, XXVIII).

Hos Armenierne er det, som i aeldre Tid i

Antiokia, et Linnedkltede.

Epigrafik, se Indskrifter.

Epiklese (Paakaldelse) kaldes i de estcrl.

Liturgier navnlig den Ben, med hvilken Praesten

efter Konsekrationen beder den Hellig-Aand

om at forvandle Nadverbredet til Kristi Le-

geme og Nadvervinen til Kristi Blod. Ordet
bruges dog ogsaa til Betegnelse af den Ben,
der lyder ved Indvielsen af Vandet og Olien
ved Daaben.

Epiknraeisme betyder i dagligTale en Livs-

anskuelse, der sastter Nydelse som Livets

hejeste Maal. Naar en saadan benaevnes efter

Epikur, da er det, fordi man allerede fra Old-

tiden af har anset ham for den mest konse-
kvente Repraeseutant for Lystkeren.

Det er ikke uden Grund, at Epikur (d. i Athen
270 f. Kr.) overvejende staar for Bevidstheden
som en praktisk Filosof. Vistnok har han ogsaa
givet en tcoretisk Forklaring af Tilvaerelsen, der
ikke er uden Betydning. Han forestiller sig

Verden som bestaaende alene af Atomer, der
fra Begyndelsen af paa Grund af den forskel-

lige Tyngde ere i en bestemt Bevaegelse. Som
Produkter heraf maa baade Dyr og Mennesker
taenkes. Menneskesjaelen er ogsaa kun et L+
geme, bestaaende af siurlig fine Atomer. Det
er altsaa en selvstaendig materialistisk Atom-
laere, som saaledes fremsaettes, en saadan, der
er en videre Udvikling af Demokrits Fysik.

Men Betydningen af den svaekkes ved Epikurs
Erklsering om, at dens Berettigelse kun beror
paa dens praktiske Nytte, idet Indsigt 1 Tingenes
naturlige Sammenhaeng skal befri fra Over-
troens Angst. Det er saaledes til det natur-
lige Velvaere, at der vises hen som det hejeste.

Og herved er ogsaa Principet givet for Epikurs
Etik. Det er ikke den positive, sanselige Lyst,

saaledes som den fremstilles af Aristip, der
skal vaere Handlingens Formaal. Det er der-
imod den smertefri Tilstand, der kan taenkes

fastholdt som en stadig Besiddelse. Vistnok
er Lysten det hejeste Gode, men ikke enhver
tilfaeldig Lyst skal efterstraebes. Idet man ser,

at en vis Lyst kan medfere Smerter, hvorved

den selv mere end opvejes, ligesom omvendt
at en vis Smerte kan vaere Indledningen til

sterre Nydelser, bliver man klar over, at en
Beregning er nedvendig, for at man kan naa.

hvad man vil. Paa ethvert Punkt af Livet

gaelder det om at naa det hejest mulige Maal
af Nydelse samtidig med det ringeste Maal af

Smerter. Forstaaelsen heraf er Dyden. Det
ligger da 1 Sagens Natur, at den dydige ogsaa
maa blive den lyksalige. Som man ser, er

Dyden hermed reduceret til at vaere en prak-
tisk Feerdighed i at flnde sig til Rette i Ver-
den. Denne Verden er den eneste, det Uerer
den teoretiske Filosofi ; at faa det mest mulige
ud af den, laerer den praktiske. Det er en
teoretisk og praktisk Materialisme, som her
meder os. Det maa ganske vist indrommes.
at det ikke er paa nogen saerlig raa Maade.
at Livsnydelsen gores gaeldende. Tvsertimod.
Det er paa en forflnet Maade, med et Hensyn
til alle Sider, med en Anerkendelse af den
sjaelelige Lysts Fortrin for den legem lige pai

Grund af dens sterre Varighed, at Teorien er

gennemfert Det er just den raffinerte Maade.
paa hvilken Nydelsens Begreb er bestemt, som
giver E. dens store Betydning. Den kan frem-
traede under den mest tiltalende Skikkelse.

gennem den kaerlige Familiefader, den gode
Ven eller den retskafne Borger, men den bliver

dog altid, hvad den er efter sit Princip, en
Nydelseslaere, der som saadan er behaeftet med
Egoisme.

I den Forfaldstid, der afslutter Oidtiden.

flk E. en stor Betydning. Som en praktisk
Livsfllosofl konkurrercr den med Stoicismen:

begge ere vaesentlig enige i deres Syn paa Til-

vaerelsen, men med Hensyn til de praktiske

Konsekvenser staar Stoicismen for den alminde-
lige Bevidsthed som den Anskuelse, der reprav

senterer et hejere og noblere Standpunkt end
Epikurs Laere. Det udtales med stor Kraft

fra mange Sider, blandt andet af Cicero, og

det er i Virkeligheden ogsaa indremmet. naar
Horats spegende kalder sig for >et Svin af

Epikurs Hjord<. Imellem E.s fremragendr
Repraesentanter maa isaer naevnes Romeren T.

Lucretius Carus, der skrev et stort Laeredigt

de rerum natura, med den bestemte Hensigt at

frigere Menneskene for al religies Frygt. Ferst

den sejrende Kristendom ger det af med den
epikuraeiske Skole. I Middelalderen kan der kun
vaere Tale om en praktisk, men ikke om nogen

teoretisk Haevdelse af Epikurs Grundsaetninger:

heller ikke i Renaessancetidcn vare disse be-

kendte. Det er ferst 1 nyere Tid, at Epikurs

Filosofi atter er kommen til Mre, nemlig paa

samme Tid ved Th. Hobbes i England og Gas-

sendi i Frankrig. Fra disse Taenkere er den
gaaet over i den engelske Sensualisme og den
franske Materialisme, og i den nyeste Tid er

det ofte blevet paapeget, hvilket Slaegtskab

der bestaar mellem den gamle graeske Filosofi

og moderne moralske Anskuelser (Diogenes

Laertios's filosofiske Historie, overs, af Riis-

brigh, 10. Bog; P. v. Gizycki, Leben u. Moral
lilosoil des E., 1879 ; Guyau, La morale d'Epi-

cure. 1878). F. C. K.

Epimanikia (af det gr. Ini og det lat mono*.
Haand, eller manica, iErme), en Slags Man-
sketter, derskulle holdesammen paa^Ermeme:
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de udgare en Del af den esterl. Pnestedragt (af-

bildede i M. Rajewsky, Euchologion der ortho-

dox-kath. K., Wien 1861, I, XXVII). Liturgik-

erne se i dem et Symbol paa Guds Kraft og
Magt, der styrker Pnesten, naar han indvier

det hellige, og tilllge, da de bindes fast, et Bil-

lede paa de Baand, hvormed Kristus var bundet,

da han blev fart frem for Pilatus.

Epiphanius var Navnet paa en laerd Italiener

eller Graeker, som Cassiodor (S. 485) overdrog

det Hverv, at overssette og sammensmelte de
gr. Kirkehistorikere Sokrates, Sozomenos og
Theodqret, der havde fortsat Evsebios (Histo-

ria ecclttiastica tripartita); ogsaa forskl. gr.

Kommentarer og Synodalskrivelser lod Cas-

siodor E. overssette. Om E.s Livsforhold vide

vi intet. Se Epifanios.

Episcopl In partibus infidelium kaldes de
rom.-kat. Biskopper, der indvies for at hjselpe

Biskopper, der have store Stifter, eller af andre
Grande, og som lraere Navn efter aeldre kr.

Bispesaeder, der nu ere i de vantros Void. Her
i Norden baere for Tiden i alle 3 Lande de
rom.-kat Biskopper Navn efter saadanne Bispe-

saeder i. p. inf.

Episcopius, Simon, hollandsk Teolog, fadtes

8. Jan. 1583 i Amsterdam. Fra sit 17. Aar
studerede han Filos. og Teol. i Leiden, men
blev her staerkt paavirket af Arminius's Tanker,
hvorfor de ortodokse Pnester i hans Fedeby
hindrede hans Ansaettelse der. Han blev da
1610 Praest i Bleiswyk, men allerede 1612 blev

han Prof, i Leiden og var nu Arminianernes
selvskrevne Ferer. Modsaetningen tilspidsedes

mere og mere, og Striden, der ogsaa havde en
politisk Side, fik sin forelebige Afgarelse paa
Synoden i Dordrecht 1618—19 (se S. 672),

hvor E., der ved sin Veltalenhed og per-

sonlige Fremtraeden gjorde et ikke ringe Ind-

tryk paa adskillige, blev fordomt og forvist.

Han drog til Antwerpen og fortsatte herfra i

Skrifter Kampen for sin Sag (foruden Strids-

skrifter ogsaa en remonstrantisk Bekendelse:

Confessio seu declaratio sentential pastorum etc.

1622); senere drog han til Frankrig, hvor hans
Anskuelser om Praedestinationslaeren bragte

ham i Strid med Louis Cappel (se S. 474).

Da imidlertid Forfalgelsen mod Remonstrant-
erne opharte, kom han 1626 tilbage til sit

Fasdrcland. Her blev han farst Praest i Rotter-

dam, men da Remonstrauterne 1634 fik op-

rcttet et Praesteseminarium, var han selvskreven

til at blive dets Leder. Efter sin Hjem-
komst fortsatte han Kampen for sine An-
skuelser med stor Dygtighed og Laerddom.
Saerlig maa naevnes hans Apologia pro confes-

sione etc. Remonstrantium (1630) og hans ufuld-

endte Dogmatik, Institutiones theological. E.

var ikke blot en laerd Teolog, men Styrken i

hans Straeben var hans praktisk relig. Udgangs-
punkt. Derfor var Teologien ham en praktisk

Videnskab, og det var den haarde Praedestina-

tionskcres etisk-relig. Konsekvenser, der nedte
ham til Modstand. Hans frihedselskende Natur
gjorde sig ogsaa gceldende paa Dogmatikens
Omraade, og forte ham til nye Opfattelser paa
Here Lterepunkter (saaledes Gudsbegrebet,
Kristi Guddom og Arvesynden), der nedven-
dig maatte bringe ham i Konflikt med Til-

haengerne af den calvinske Ortodoksi. Hans

Begavelse og asdle Karakter aftvang selv Mod-
standere Agtelse. Han dade 4. April 1643 (E.s

Opera theologica ere udgivne i 2 Bd. af Cur-
cellaus og Poelenburgh, Amst 1650-65). J. P. B.

Episkopal-System. I den rom.-kat. Kirke-
afdeliug bruges Navnet >Episkopalisme< til

Betegnelse af den Retning, der, med Paa-
beraabelse af Forholdene i den gl. K., og til-

dels ogsaa med Henvisn. til N. T. (Mt 18, 18),

haevder Bispedammets Magt og Ret over for

Pavedammets Krav paa absolut Herredemme
i K. Episkopalismen blev navnlig udviklet,

efter at Pavedemmet under Bonifatius VIII
(S. 356) havde gjort Paastand paa at eje hele

den kirkl. Magts Fylde. Det havde i de saa-

kaldte reformatoriske Konciliers Dage isaer i

Frankrig fremragende Forsvarere (Pierre d'Ailli,

Gerson og Nicolas de Clemanges, se de Art.),

og i Pariser-Universitetet en betydningsfuld
Stette. Og baade i Frankrig og i Tyskland
fandt det Indgang ogsaa i Fyrsternes Kreds
(den pragmat. Sanktion i Bourges 1438; Fyrste-
dagen i Mainz 1439). Den Fordring, der i

Ref.s Begyndelse fra forskellige Sider blev
stillet om Sammenkaldelsen af et frit alminde-
ligt eller nationalt Koncilium var et Vidnes-
byrd om, at Episkopalismen endnu ikke var
udded dengang, og i Slutn. af 18. Aarh. levede

den op som Febronianisme (se Art. Febro-
nius og Emser-Punktationer) i Tyskland og
som Josephinisme (se Art. Joseph II) i

Osterrig. I Frankrig fik Episkopalismen i

Slutn. af 16. og i 17. Aarh. en ejendommelig
Skikkelse som Gallikanisme (se d. Art.), og
selv i Italian fik den i Biskop Scipio de' Ricci

af Pistoja (se d. Art.) en Talsmand, der vandt
Tilslutning paa Stiftsmadet i Pistoja 1786.

Efter Proklamationen af Ufejlbarheds-Dogmet
1870 er Episkopalismen overvundet indenfor
den rom.-kat. Kirkeafdeling; men udenfor
denne har den endnu Forsvarere i den saa-

kaldte jansenistiske Kirke i Utrecht (se

d. Art.) og blandt Gammel-Katolikerne. —
Indenfor den luth. Kirkeafdeling er

Navnet E. siden Slutn. af forrige Aarh. (som
det synes, farst i en Afhdl. af Juristen Nettel-

bladt 1783) blevet brugt til Betegnelse af den
Teori til Forklaring af Landsherrens og Lands-
evrighedens kirkl. Stilling, der blev viden-

skabelig begrundet af 2 Greifswalder-Profes-

sorer, Bredrene Joachim og Matthias Stephani
(henholdsvis 1599 og 1611), senere yderligere

udviklet af Juristen B. Carpzow (S. 480) og
hans Brodersen, Teologen Johann B. Carpzow
(De jure decidendi controversias theologicas,

1696), indtil Teorien naaede sit Hojdepunkt
hos Juristen Samuel Stryck (De jure papali

principum euangelicorum, 1694). Teologer som
M. Chemnitz, L. Hutter og Joh. Gerhard have
ogsaa, hver paa sin Vis, banet Vej for denne
Teori. Bradrene Stephani opfattede Lands-
herren (pracipuum membrum ecclesia;) som
Landskirkens Biskop (deraf Navnet), og ifelge

deres Betragtning har det biskoppelige Embede
kun med Hensyn til Baerer, ikke med Hensyn
til Indhold, undergaaet en vtesentlig Forandring
indenfor de evang. Kirkesamfund. Landets
Ovrighed har jut episcopate; ligesom i Middel-
alderen en Biskop ofte havde landsherrelige

Rettigheder, har Landsherren nu paa de evang.
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Omraader biskoppelige Rettigheder. I begge

Tilfaelde er vedkommende 0vrighed en Dobbelt-

person, paa en Gang Landsherre og Biskop,

og til denne Dobbelthed svare 2 forskellige

Forvaltningsorganisationer, en verdslig og en
gejstlig (Systemets Forsvarere h«evde paa en
Gang: principes esse episcopos, og: principes et

episcopos esse extra ecclesiam, det sidste for

at antyde, at Identiteten ikke er kirkelig).
At dettc System hviler paa et afgjort Brud
med Reformatorernes oprindelige Opfattelse af

Ovrighedens Forh. til Religionen og en Til-

bagevenden til den kanoniske Rets Betragt-

ningsmaade, er navnlig godtgjort 1 K. Rieker,

Die rechtl. Stellung der evang. K. Deutsch-
lands in ihrer geschichtl. Entwickelung bis

zur Gegenwart, Leipz. 1893, 208 f. (A. G. Rudel-
bach, Den evang. Kirkeforfatn.s Oprindelse og
Princip, Kbhvn 1849, 82 f.).

—
Om den eng. Episkopal-Kirke, se Art.

Anglikansk K. (S. 98). Fr. N.

Episkopat, se Art. Biskop (S. 328 f.).

Epistel, se Perikoper.

Epistelside (cornu epistolce) kaldes Altrets

venstre Side (regnet fra Krucifikset); da Altret

i Reglen vender mod 0st, er E. sora Regel

Sydsiden. Navnet kommer deraf, at den rom.-
kat. Prsest lseser den Epistel, der i Messen er

indskudt mellem Kollekten og Evangeliet,

staaende paa Altrets venstre Side.

Epistemonark kaldes i den gr.-kat. Kirke-

afdeling den Prsest, der saerlig skal vaage over
Lserens Renhed (buorrifitj) og udjaevne Stridig-

heder indenfor Klostrene.

Epistolarinm (>Epistlen<) bruges som Be-

tegnelse baade for en Samling af N. T.s Breve
og for en Samling af de >Epistler«, der op-

la^ses ved Gudstjenesten.
Epistolae clarorum virornm, se naeste Artikel.

Epistolae obscnrornm virornm er en Sam-
ling human istiske Smaedeskrifter fra det 16.

Aarh.s Beg. Anledningen var felgende. Den
dobte Jade Jon. Pfefferkom angreb med en

Renegats Fanatisme sine tidligere Trosfaeller

og opfordrede Kejser Maximilian I til at lade

alle jediske Beger undtagen G. T. bra?nde.

Reuchlin (se d. Art.) udtalte sig herimod,
hvorefter Pfefferkom angreb ham. Efter at

der var vekslet nogle Stridsskrifter, antog
Dominicanerne i Koln med Kaettermesteren
Jakob Hoogstraten i Spidsen sig Pfefferkom
og staevnede Reuchlin. Denne appellerede til

Paven, men der kom ingen egentlig Slutning

paa Processen. Under Striden udgav Reuchlin
Clarorum virorum epistola (Tub. 1514), en
Samling Skrivelser fra beramte Maend, der
udtalte deres Tilslutning til ham. Allerede
samme Aar udkom da Ep. obsc. vir. ad Mag.
Orttiinum Gratium missa. Samlingen bestod
oprindelig af 41 Breve; 1516 kom der et

Tillseg til, bestaaende af 7, 1556 endelig 1 til,

et yderst raat Makvaerk. 1517 udkom anden
Del af Samlingen, 62 Breve, hvortil der i en
senere Udg. fejedes 8. — Brevenes Titel (>Briefe

der DunkelmSnner<) skal dels danne et Mod-
stykke til de af Reuchlin udgivne ep. clar. oir.,

dels betegne Brevskriverne som obskure Per-
soner. Brevene foregive nemlig at stamme
fra Pfefferkorns Venner (bl. Brevskriverne
nsevnes Hoogstraten ; ellers er det mest komiske,

flngerede Navne som Joannes Straussfederius'

Bartholomaeus Kuckuck o. lign.}, men de nd-
gyde i Virkeligheden den drejeste Spot over
dem. Adressaten var Humanisten Ortvin de
Graes fra Deventer, som i Koln stlllede sig

paa Dominicaneraes Side til stor Harmc for

de andre Humanister. Brevene synes at hidrere
fra Here Forfattere (man har saaledes formodet
bl. a. Laur. Behaim, Domherre i Bamberg,
Grev Herman af Neuenahr, Domherre i Koln.
Herman v. dem Busch, Eoban Hesse og navn-
lig Crotus Rubianus); anden Del stammer
sikkert delvis fra Ulrich af Hutten. Brevenes
Hensigt er ikke blot at levere et Indlseg til

Bedste for Reuchlin, men ogsaa at rette et

voldsomt Angreb paa hele den Uvidenhed og
Usaedelighed, som de skolastiske Sortebredre
i Koln repraesenterede. De fingerede Brev-
skrivere robe den mest forbloftende Uviden-
hed (Homer er dem et ubekendt Navn; klas-

sisk Latin anse de for en fordaervelig Opflnd-
else af Reuchlin og Erasmus) og drefte Spergs-
maal, der give en veltruffen Karikaturtegning
af den skolastiske Spidsfindighed. Deres Sprog
er en forvraenget Udgave af Datidens Munke-
latin. De humanist. Forfattere vise herved
ikke blot et nojc Kendskab til Modstandernes
svage Sider, men ogsaa et overordentligt Vid.

Der findes mange saerdeles morsomme Enkelt-
heder saavel 1 Formen (saaledes i den af Hot-
ten forfattede Carmen rythmicale, hvor den
suversene Foragt for Kvantitet og Fodder i

Versene gor en uimodstaaelig komisk Virkning)
som i Indholdet. Men den Maade, hvorpaa
Munkenes Usaedelighed skildres, vidner ikke
om stor saedelig Lodighed hos Forfatterne. De
lade sig nemlig ikke noje med at spotte over
Modstandere, hvis Liv virkelig fortjente at

revses med Satirens Svobe (saaledes Ortvin de
Graes, der stod 1 Forhold til Pfefferkorns Hu-
stru), men fremstille ogsaa Maend af uplettet

Rygte som losagtige Personer (saaledes K6lner-

Kanniken Arnold af Tungern, der nocvnes bl.

Brevskriverne). Endnu mere stodende er dog
den letfaerdige Tone, hvorl dissc Forhold belt

igennem omtales; og under Angrebene paa
K.s Maend bliver selve det hellige ofte til Spot
(saaledes benyttes Biblen paa en yderst frivol

Maade). At disse Raaheder kun til Dels kunne
undskyldes med hele Tidens Karakter, frem-
gaar af den Dom, som Here fremragcnde Mxnci.

der delvis maatte billige Brevenes Tendens,
faeldcde over dem. Ikke blot Luther fandt

Brevene fraekke, men selv Erasmus, der i Beg.

morede sig over dem, udtalte sig senere iraod

dem. De, der bleve ramte af Angrebet, tog

til Genmaele og paakaldte den gejstl. 0vrigheds

Hjaelp. 1516 skrev J. Pfefferkom en Defensio,

15. Marts 1517 paabed et paveligt Breve alle

Eksemplarer af Brevenes Tilintetgorelse, og 1

Lamentationes obsc. vir. (1517) segte Ortvin de
Graes at vende Satiren mod sine Angribere

(en fortrinlig Udgave med Kommentar og Be-

handling af alle herhenhorende Sporgsmaal

giver E. Bocking, Ulrichi Hutteni equitis ope-

rum supplementum, I—II, Leipz. 1864—70: en

tysk Oversaettelse gav W. Binder 1876). V. A.

Epitrakelion (af det gr. bit, paa, og rp«jn|Aosr,

Hals) kaldes et Klaedningsstykke, som udgor

en Del af en gr.-kat. Praests Dragt. Det var
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oprindelig det samme som Diakonernes Orarion
(se d. Art.), kun var det dobbelt og blev lagt

paa bcgge Skuldrene som et Symbol paa Praeste-

dommets dobbelte Naadegave. Uden E. maa
en gr.-kat. Prsest ikke udfere nogen guds-
Ijenstlig Handling. E. er afbildet i M. Rajew-
sky, Euchologion der orthodox-kath. K. (Wien
1861) I, XXV11I og i W. B. Marriott, Vestia-

rium Christianum (London 1868) Tavle LVI.
Om E.s symbolske Betydning se det der (S.

169) anforte Stykke af Patriarken Simeon fra

Thessalonike (i Beg. af 15. Aarh.).

Epttre farcie var et Rim, der i Middel-
alderen, navnlig i Frankrig, blev skudt ind i

Liturgien efter Epistlen, som oftest paa St.

Stefans Dag (2. Juledag). Det kunde viere paa
Latin eller Folkesproget eller paa en Blanding
af Latinen og Folkesproget. Vi have fra 12.

Aarh. et saadant fr. t. f., der handler om St.

Stefan. Digteren begynder med en Formaning
til alle tilstedevterende om at vaere stille, og
derpaa falger en kort Fremstilling af Stefans

Liv og Martyrium.
Equitius hed en Abbed for et Kloster i

Sabinerbjergene; han var samtidig med Bene-
dict fra Nurcia. Vi kende bam fra den forste

Bog af Gregor d. st.s Dialoger, hvor der for-

taelles, at E., skent han vedblev at vaere Laeg-

mand, praedikede i Kirker og Huse og forte

Tilsyn med mange Munke- og Nonneklostre i

Provinsen Valeria. I en lurvet Dragt red han
om paa et usselt Dyr med de hi. Skrifter lig-

gende i en Vadsaek, indtil Pnesteskabet klagede

over bam til Paven. Denne (hvis Navn ikke
naevnes) vaegrede sig dog ved at skride ind,

fordi han ikke kunde se, at E.s Virksomhed
havde skadelige Felger. 7. Marts er E.s Helgen-
dag (E. Spreitzenhofer, Die Entwicklung des
alten Monchtums in Italien bis auf den hi.

Benedikt, Wien 1894).

Er. 1) Judas aeldste Son (1 Mos. 38, 2);

2) Judas Son, Selas Sen (1 Kran. 4, 21);

3) en af Kristi Stamfaedre (Luk. 3, 28).

Eran, Slaegtpatriark i Efraim (4 Mos. 26, 36).

Erasmus, Helgen, en af de 14 saakaldte >Ned-
hjselpere< (se d. Art.), omtales i Gregor d. st.s

Breve som en Martyr, til hvem man skal have
viet baade Kirker og Klostre. Vi have hans
Martyrakter i en hojst upaalidelig Skikkelse.

Saa meget synes dog at staa fast, at E. i

Kejser Diocletians Dage var Biskop i en By,
der stod under den antiokenske Biskop, og at

han, efter at have 'lidt meget for sin Tro i

Antiokia og Sirmium, gik til Formiae ved
GaStabugten, hvor han dede som Martyr. I

Formiaes Kirke gemtes hans Lig paa Gregor
d. st.s Tid. Da Saracenerne i 9. Aarh. plynd-
rede Formiae, skal E.s Lig vaere blevet bortfert,

og Sere ital. og tyske Byer gjorde siden For-
dring paa at eje den fromme Biskops jordiske

Levninger. Hans Indvolde skulle vaere blevne
udrevne, far han dodc; derfor paakaldes han
isser af dem, der lide af Mavesmerter, og af

Barselkvinder. I Italien og Portugal kaldes
han St. Elmo, og efter ham har >St. Elras-

Ilden< Navn. Sefolkene paa Middelhavet paa-

kalde ham i Stormvejr. 2. Juni er hans
Helgendag.
Erasmus fra Rotterdam, en af Humanismens

mest straalende Repraesentanter, blev todt

28. Okt. rimeligvis 1466 i Gouda ved Rotter-
dam. Fadercn var Praest i sidstnaevnte By og
hed Rogerius. E., der siden fejede Desi-
derius til sit Navn (formodentlig en Latin

i

sering af sit egentlige Navn), blev vtesentlig

opdraget af Moderen, skent Faderen ogsaa
synes at have vaaget over hans Uddannelse.
Ved 9 Aars Alderen kom han til den for-

traeffelige Latinskole i Deventer, hvor han vel

ikke blev tenge, men dog laenge nok til, at

den braendende Iver for Oldtidsstudier, som
gav bans Liv og Strseben den afgerende Ret-
ning, blev vakt og naeret. Hans usaedvanlige

Fatteevne og i det hele hans lovende Anlaeg

vakte allerede her Laerernes Beundring. Ikke
laenge efter Foraeldrenes Dod (o. 1478) anbragtes
E. af en samvittighedslos Formynder, som be-
drog ham for hans Arv, i en daarlig Kloster-

skole, hvor han >ikke gennemlevede, men tabte<

naesten 3 Aar. Trods sin Modvilje for Kloster-

livet lod han sig dog overtale til at indtra;de

i et Kloster af regelbundne Augustiner-Kan-
niker. Siden betragtede E. dette Trin som sit

Livs storste Ulykke, og i Virkeligheden lagdes

her Grunden saavel til hans fysiske Svagelig-

hed, som til hans Mangel paa Karakter. Paa
den anden Side havde han dog her Lejlighed

til at hcngive sig til sit Yndlingsstudium : Old-
tidens klassiske Forfattere, og med Begejstring

fordybede E. sig i dette Arbejde. Af Betyd-
ning for hans religiose Udvikling blev isaer

Hieronymus's og Laur. Vallas Skrifter. Saa-
ledes tilegnede han sig mere og mere Antikens
Livsanskuelse og grebes samtidig af afgjort

Uvilje mod Munkeidealet.
Med Tak modtog han derfor Biskoppen af

Cambrais Tilbud om en Plads i hans Om-
givelser. Herved befriedes han for stedse for

Klostret og fik ved Bispens Hjaelp Midler til

at fortsaette sine Studier ved Montaigu-Kolle-
giet i Paris. >Han forudsaa<, siger en af hans
aeldste Biografer om hans teol. Studium her,

>at han ved dette kunde gores til Kaetter og
kendte sig dog ikke kaldet til at omstyrte
Grundvoldene for den kr. Ltere<. Efter et

kort Beseg dels i Koln (indskrevet i Artist-

Fakultetet 6. Juni 1496), dels i Holland, vendte
han samme Aar tilbage til Paris og blev, an-

tagelig i Efteraaret 1498, Baccalaureus i Teo-
logi. Sit Livsophold erhvervede han ved Under-
visning bl. a. af nogle unge engelske Adels-

maend. Dette blev Anledningen til, at han
mellem Foraaret 1499 og Begyndelsen af 1500
rejste til England, hvor han knyttede trofast

Venskab med Maend som John Colet og Thomas
More. Isaer den sidstnaevnte fik afgerende Ind-

flydelse paa E.s Anskuelser og Studier, og Colets

Afsky for Skolastiken tilegnede E. sig ogsaa

lidt efter lidt. Han fandt nu en Slags For-
midling mellem Studiet af Klassikerne og Kri-

stendommen, taget som en praktisk Visdoms-
laere, og begyndte fra da af et ivrigere Studium
af Graesk. De folgende Aar opholdt han sig

dels i Paris, dels hos Venner i Frankrig og
Holland. Han begyndte at vinde almindeligt

Ry for sine filologisk-psedagogiske Skrifter,

f. E. hans Adagia (1. Udg. allerede 1500),

Enchiridion militis Christiani (1502) og Udgaven
af Laur. Vallas Annotations til N. T. (1505).

Efter et nyt Ophold i England foretog E. 1506
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en omtrent 3 Aars Rejse til Italien (P. de Nol-

hac, E. en Italic, Paris 1888), hvor han blev

Genstand for den mest smigrende Opmterk-
somhed fra Stormsends og Lserdes Side. Under
sit Beseg i Venezia arbejdede han paa stt be-

tydeligste humaoistiske Vaerk Parabolarum liber

(om Ordsprog), der dog ferst ud kom nogle

Aar senere.

Paa Rejsen fra Italien 1509 forfattede han
sin beramte Encomium moriae (1. Opl. 1509,

2. Opl. 1512), der tugter Samtidens Svagheder
med bidende Vid og Satire. I den Periode af

hans Liv, der begynder med den italienske

Rejses Afslutning, udfoldede E. en rustles og
mangesidlg Forfattervirksomhed. Han staar

nu paa sin videnskabelige Beremmelses Tinde.

Hele det laerde Europa hylder ham som en
Videnskabens Heros. E. tilbragte nu en Itengere

Tid i Cambridge som oftentlig Lterer i Gnesk
ved Universitetet, men da han saa sig skuffet i

sine Forhaabninger til Henrik VIII, modtog
han af iErkehertug Karl (siden Kejser Karl V)
en vellennet Stilling som Hofraad, i hvilken

Egenskab han 1515—21 opholdt sig i Bruxelles,

Antwerpen, men mest i Louvain. Stundum
foretog han Rejser i Tyskland, der ofte formede
sig som ligefremme Trinmftog. Af hans Ar-
bejder i disse Aar maa serlig nsevnes hans
lienge og overalt benyttede stilistiske Lterebog:

De duplici copia verborum ae rerum (1512) og
hans maaske mest popuhere og teste Skrift:

Colloquia familiaria (1518), hvoraf en uhort
Mangde Oplag udkom. Under en glimrende
og tilsyneladende uskyldig Form forekommer
der i dette Arbejde, som udgav sig for en Vejled-

ning i det latinske Omgangssprog, bidende Ud-
fald mod Relikviedyrkelse, Klosterliv, Valfarter
osv., ja selv ligefrem frivole Udtalelser. Sammen
med andre Larde udgav og kommenterede E.

samtidig en Raekke klassiske Forfatteres og
Kirkeftedres Skrifter (vigtigst er Udg. af Hie-
ronymus). Sluttelig udsendte han sit, kirke-
historisk set, vigtigste Arbejde, der fik grund-
lteggende Betydning for Ret: hans Udgave og
Forklaring af N. T.s gneske Tekst, der frem-
kom Febr. 1516 under Titlen Novum fnttru-
mentum Omne, diligenter ab Erasmo Rotero-
damo recognitum et tmendatum. Til den gr.

Tekst fejer han dels en, fra Vulgata ofte stterkt

afvigende, lat. Overs., dels korte, kritiske Noter
til Forklaring af vanskeligere Steder og til

Sammenligning mcllcm Forholdene paa den
apostolske Tid og hans egen. Formaalet med
Arbejdet var ikke saa meget et videnskabeligt
som et praktisk-reformatorisk. Det gav Skola-

stikens Behandling af den hi. Skrift Bane-
saaret og banede Vej for Tekstkritiken og den
bibelske Teologi.

Mange Steder i E.s Skrifter findes Bererings-

punkter med den senere Ref. 1521, da han
for at nndgaa Munkenes Forfalgelser tog stadigt

Ophold i Basel, kom han til at skenke Ref.

storre Opmerksomhed. I Begyndelsen stillede

han sig ganske sympatetisk overfor den og
ytrede, at Luther blot var vildfarende paa 2
Punkter, nemlig deri, >at han angreb Pavens
Krone og Munkenes Bugec. Men E.s kolde,
nogterne Forstand og fornemt videnskabelige
Holdnlng folte sig snart frastodt ved Ref.s
demokrotiske Karakter. Dertil kom, at E.,

der selv var uden virkelig Religiesitet (Lather

siger om ham: >Han er en Skeptiker og Epi-

kuneer, en Fjende af alle Religioner, der ikke

engang mener det alvorligt med Troen paa

Gud<), savnede Blik for Rets dybe religiese

Indhold. Endelig led E. af en betsenkelig

Karaktersvaghed, der blandt andet hos ham
ytrede sig i Lyst til for enhver Pris at staa

sig vel med de fornemme og herskende. For

at vinde Pavens, Karl V's og Henrik VIII's

Yndest greb han efter adskillig Tvivl til Pennen

og udgav 1524 mod Luther sin Diatribe de

libera arbttrio, hvori han, modsat den store

Reformators panlinsk-augustinske Laere om
den menneskelige Viljes Bundethed i Synden

og natnrlige Ufuldkommenhed, gjorde sig til

Talsmand for den saedvanlige semipelagianske

Opfattelse. Luthers skarpe Svar lod ikke

vente lenge paa sig. I Dec. 1525 udkom
hans Modskrift De seroo arbitrio (se Art. Luther).

I lidenskabelig Heftighed segte E. at gendrive

Luther ved et i Realiteten svagt Modskrift,

som denne end ikke vterdigede et Svar.

Jo mere Indpas Ref. vandt i Basel, des

daarligere trivedes E. der, og 1529 fiyttede

han til det strengt rom.-kat. Freiburg i Breis-

gau, hvor ban tilbragte den sidste Tid af sit

Liv. Gennem Striden med Luther var E. fort

nsrmere til Papismen, men vedblev dog i

sine Skrifter at mane Romerkirken til at af-

ltegge de vaerste Misbrug (saaledes i De amabili

ecclesia coneordia 1533). Med Eftertryk fordrer

han en bedre Maade at predike paa i Ecde-

siastes seu eoneionator evangelieus (1535). Ogsaa

under sit Ophold i Freiburg udgav han filolog-

iske Arbejder. Han dede 12. Juli 1536 i

Basel paa en Rejse til sin Forhegger der. —
Betegnende for E. er hans Ytring: »Ich sorge

flu* meine Ruhe und halte mich, soviel es

angeht, neutral*. I de store religiose Kampc
er imidlertid Neutralitet en Svaghed. Med
Grand beskyldes has ogsaa fra begge Partier

for Vankelmod og Brist paa moralsk Mod.

Trods hans glimrende Begavelse er hans per-

sonlige Betydning for Reformationsarbejdet

ringe, om han end ved sine Vrerker har gjort

det betydelige Tjenester. Hans teol. Stand-

punkt minder i ikke ringe Grad om det 18.

Aarh.s >Oplysning«. Hans Betydning som
Grundhegger af de moderne klassiske Studier

er almindelig anerkendt (Stichant, E. v. R-.

seine Stellung zur Kirche etc, 1870; Durand
de Laur., E., precurseur et initiateur de I'esprit

moderne I—II, 1872; Drummond, E., his Life

and Character, 1873; Vischer, Erasmiana, 1876;

Pensington. Life of E., 1875; Schlottman, Eras-

mus redivivus; F. Lezius, Zur Charakteristik

des religiesen Standpunktes des E., 1895). H. L.

Erastianisme, se Erastus.

Erastos, Ka;mner i Korinth (Rom. 16, 23),

var vistnok forskellig fra E., Paulus's Med-
hja?lper (Ap. G. 19, 29), der vel er den samme
som den E., der narvnes i 2 Tim. 4, 20.

Erastus, Thomas, hed egentlig Lieber (Lflber)

og var fadt i Baden i Schweiz 1524 af fattige

Foneldre. 16 Aar gl. kom han til Basel for

at stndere Teol., og der gav han sig det gneci-

serede Navn E. Da Pesten brad ud i Basel.

gik han til Bologna og Padova, hvor han stu-

derede Medicin og Filos. Efter en Tid at have
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vseret Livlaege hos Greveu af Henneberg blev

han 1558 Livlaege hos Kurfyrst Otto Heinrich

af Pfalz og tillige Prof, i Medicin vcd Uni-
versitetet i Heidelberg. 1580 gik han til Basel

som Prof, i Medicin, senere ogsaa som Prof, i

Moralfllos., og der dode han 1. Jan. 1583.

Han var en af dem, som (1577 f.) med Pennen
forsvarede Dedsstraffens Brug over for Hekse,

men forovrigt var han en nogtern Natur, der
med Kraft beksempede Tidens Overtro, baade
Astrologien, Alkymien og de magiske Kunster.

I relig. Henseende var han en Discipel af

Zwingli, og under Opholdet i Heidelberg sogte

han at faa Zwinglianere indkaldte som teol.

Laerere. E. blev selv Medlem af Kirkeraadet

og var til Stede ved de Beligionssamtaler, som
de luth. og ref. Teologer forte i Heidelberg

1560 og i Maulbronn 1564. Tillige optraadte

han som Apologet for Zwinglis Nadverlsere og

som Modstander af den Presbyterialforfatning

og den Kirketugt, som Heidelbergs Calvinister

med Olevian i Spidsen sogte at faa indfort.

Det lykkedes ham dog ikke at hindre Ind-

ferelsen af Presbyterier; men den Kirketugt,

der blev haevdet i Kurpfalz, blev kun en mat
Efterligning af Geneve's. E.s Zwinglianisme
og hans Brevskifte med Siebenburgens Uni-

tariere bragte ham i Vanry som Kaetter, navnlig

med Hensyn til Treenighedslseren, og en Tld-

lang var han i Heidelberg ekskommuniceret som
»Arianer<. Sine Tanker om Presbyterialforfat-

ningen og Kirketugten har han ferst udtalt i

Breve til Th. Beza, som var hans gode Ven.

Efter hans Dod bleve en Del af de >Teser<,

han havde nedskrevet mod Ekskommunika-
tionen, udgivne (1589), og mod dem tog da
Beza til Orde i 2 Afhandlinger: De presbgteris

og De excommunicatione.
E.s Tanker vandt navnlig Tilslutning i Eng-

land og Skotland. Der sympatiserede mange
med hans Paastand om, at Praesterne ikke

skulde have anden Magt end Overtalelsens og
kun staa over for Menigheden >som en Pro-

fessor overfor Studenternec. En Praest skulde

vel have Bet til at fraraade lastefulde og uvser-

dige at nyde Nadveren, men ikke til at ntegte

nogen Adgang til Nadverbordet; og al straf-

fende Myndighed baade i kirkelige og borger-

lige Sager skulde alene vaere hos Staten. Disse

>erastianske< Grundsaetninger bleve isaer gjort

gieldende 1643 af Independenterne, der ikke

vilde boje sig for kirkelige Autoriteter, men
haevdede den enkeltes Bet over for K.s Laere

og Parlamentets Myndighed ogsaa i kirkelige

Sporgsmaal. Hos Hobbes trader >Erastian-

ismen< frem i en Betragtning som den, at

Krdm. ikke er forpligtende for nogen, forend

en Parlamentsakt eller en anden kompetent
Myndighed har gjort den forpligtende for

Landets Indbyggere (Hobbes, Leviathan HI, 42),

og lige til vore Dage har E.s Naegtelse af K.s

Autonomi haft Talsmaend i England (A. Bon-
nard, Th. E. et la discipline ecclesiastique,

Lausanne 1894).

Erbkam, Wilhelm Heinrich, protest. Teolog,

er f. 8. Jul! 1810 i Glogau i Schlesien. Han
studerede ferst i Bonn under Nitzsch og Bleek,

dernaest i Berlin under Marheineke, Neander
og Schleiermacher, hvilken sidste paavirkede
ham stasrkt. 1838 blev han Privatdocent i

Berlin, senere overordentlig Prof, sammesteds,
1847 overordentlig, 1855 ordentlig Prof, i

Konigsherg. Hans Fag vare Kirkehistorie og
de systematiske Discipliner. I det praktiske
Kirkeliv deltog han som Pradikant og Kon-
sistorialraad (siden 1857). Hans teol. Stand -

punkt var reformert-uneret, men bestemt
positivt, hvorfor han ogsaa 1845 tog Hengsten-
berg i Forsvar mod de saakaldte >Lysvenner<
(se d. Art.). Han dode 9. Jan. 1884. For-
uden en Baekke mindre Skrifter som Univer-
sitetsprogrammer o. lign. har han skrevet:
• Die Geschichte der prot. Sekten im Zeitalter

der Reformation' (1848). V. A.

Erdmann. 1) Christian Friedrich David E.,

protest Teolog, er f. 28. Juli 1821. Efter at

have studeret i Berlin blev han 1850 Praest

der, 1858 ogsaa Privatdocent. 1856 blev han
Prof, i Kdnigsberg, Aaret efter tillige Prasst.

Siden 1864 er han Generalsuperintendent i

Breslau og beklseder tillige et jEresprofessorat

ved det dervaerende Universitet. Han har bl. a.

skrevet >Lieben und Leiden der ersten Christen «

(1854), >Die Reformation und ihre Martyrer in

Italienc (1855), >Der Brief des Jacobus< (1881),

• Luther und die Hohenzollernc (2. Opl. 1884),

•Luther und seine Beziehungen zu Schlesien <

(1887). — 2) Johann Ednard E., Filosof af
Hegels Skole, er f. 13. Juni 1805 i Liviand,

studerede Teol. i Dorpat, senere Filos. (saerlig

Hegel) i Berlin, og var densest i nogle Aar
Praest i Llvland. Men Filosoflen var hans
storste Interesse; han nedlagde derfor sit Em-
bede og rejste atter til Berlin. 1836 blev han
Prof, i Filos. i Halle. Han dode 12. Juni 1892.

Blandt hans Skrifter maa naevnes: >Versuch
einer wissenschaftlichen Darstellung der Ge-
schichte der neueren Philosophie< (1834 f.),

•Vorlesungen Qber Glauben und Wissen« (1837),

• Grundriss der Psychologie* (5. Opl. 1873),

•Grundriss der Logik u. Metaphysik< (4. Opl.

1864), >Psychologische Briefe< (6. Opl. 1882),

•Grundriss der Geschichte der Philosophic*

(1865 f., 3. Opl. 1877). V. A.

Erdmannsdorf, Otto von, kgl. sachsisk Kam-
merherre, d. 10. Maj 1888, var som Medlem
af det forste sachsiske Rammer og af den
sachsiske Synode en af Forkaemperne for den
luth. Bekendelse. 1861—79 var han President
for den evang.-luth. Hovedmissionsforening i

Sachsen, og 1871 stiftede han, sammen med
Fr. Delitzsch og andre, den evang.-luth. Central-

forening for Israelsmission; indtil 1879 var
han denne Forenings Leder.

Erdmnthe Dorothea, Grevinde af Zinzen-
dorf, var en Datter af Grev Heinrich X af

Beuss-Ebersdorf. Hun blev fodt 7. Nov. 1700

og 7. Sept. 1722 i Ebersdorf gift med Grev
Nik. Ludwig von Zinzendorf (se d. Art.). Hun
dode 19. Juni 1756. I >Neues Brudergesang-
buch< Andes o. 30 af hendes Psalmer.

Erdod, en Flaekke i Komitatet Szathmar i

Ovre-Ungarn, var 1545 Samlingssted for 29
evang. Praester, som, under den maegtige, evang.

sindede Caspar Dragsys Vaern, holdt et Mode,
paa hvilket man affattede en Bekendelse i 12
Artikler (om Gud, Forloscren, en Synders Ret-

faerdiggorelse for Gud, Troen, gode Gerninger,

Sakramenterne og deres Betydning, om Skrifte-

maalet, den kr. Frihed, K.s Hoved og Orden i
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K. og om en retfsrdig Adskillelse fra den rom.
K.). Denne Bekendelse endte med felgende Ord

:

>I Troens evrige Artikler stemme vi overens

med den sande K., som denne kommer til

Orde i den Kejser Karl V overrakte augsb.

Konfession<. Vi kende kun Titlerne paa de
12 Artikler, Navnene paa Underskriverne og
de ovenfor naevnte Slutningsord. Disse synes

at tyde paa, at selve de 12 Artikler have inde-

holdt Afvigelser fra den augsb. Konfession

(Gesch. der evang. K. in Ungarn, Berlin 1854,

76 f.).

Erdosy, Johann (Sylvester), en ungarsk Hu-
manist, kom 1534, som gift Mand, til Witten-

berg for at here Luther og Melanchthon. Efter

sin Hjemkomst blev han Rektor for Latin-

skolen i Sarvar og Hofpriest hos en ungarsk
Magnat. 1541 udgav han en ungarsk Overs,

af hele N. T., helliget til Ferdinand I's Sonner,

og trods sin Protestantisme blev han 1543
kaldet til Universitetet i Wien som Prof, i

Hebr., og d<5r dede han for 1554. Han har
oversat nogle af Luthers Psalmer paa sit

Modersmaal og digtet en Paaskepsalme, der
fandt Optagelse i de reldste ungarske Psalme-
bager. Han skrev ogsaa (1539) den ferste

ungarske Grammatik, et ypperligt Arbejde, der
endnu seettes hejt.

Erek, By i Sinear (1 Mos. 10, 10). Kile-Ind-

skrifterne kalde den Uruk og Arku, og endnu
ses vidtleftige Ruiner af den ved Warka, S.

for Babylon paa hejre Bred af Evfrat, med
vigtige, meget Ramie Indskrifter.

Eremiter, se Munke.
Eremiter, Augttstiner-, se S. 178.

Erfurt ved Gera, Thuringens seldste Stad,

var allerede paa Missionseren Bonifatius's Tid
»en gammel By«, hvor der boede Agerdyrkere.
741 blev den udpeget til Bispesaede, og dens
Biskop blev Adclar, der fandt Martyrdoden
sammen med Bonifatius. Da Adelar stadig

kaldes presbyter, er det dog tvivlsomt, om han
nogen Sinde har modtaget biskoppelig Ind-

vielse, og han fik Ingen Efterfelgere, idet E.

og det omliggende Land blev Iagt ind under
Mainzer-Stolen. 932, 1073, 1074, 1105, 1148
og 1223 blev der holdt Synoder i E. (se Hefele,

Conciliengesch. IV og V). Ved Tilslutning til

Hansaen (midt i 13. Aarh.) blev E. en betyde-
lig By, og da Levant-Handelen midt i 14. Aarh.
begyndte at gaa over Augsburg og E. til Norden,
fik den endnu sterre Betydning. 1. Okt.
1378 gav Clemens VII fra Avignon Tilladelse

til Oprettelsen af et Universitet i E., og 3. Maj
1389 gav ogsaa Urban VI sin Billigelse hertil.

1392 blev Universitetet i E. aabnet, og det

var den ferste Hojskole, der havde alle 4
Fakulteter, og det ferste tyske Universitet, der
var oprettet af et Borgersamfund. 1396 blev
jErkebiskoppen af Mainz beskikket til fast

Kansler for det nye Universitet. Det fik straks
over 500 Studenter, og, omend Tallet siden

sank noget, var der dog i Reglen 3—400, ofte

flere. Det blev et af Hovedstederne for Hu-
manismen i Tyskland, men Pest og Ildebrande
hemmede jaevnlig dets Virksomhed. I Sommer-
halvaaret 1501 blev >Martin Ludher ex Mans-
felt< immatrikuleret i E. Der herte han
navnlig Jodocus Trutvetter og B. Arnold! fra

Usingen, Universitetets 2 betydeligste Filosofer

og Teologer. 7 Aar for Luther kom til E..

havde Maternus Pistorius begyndt atholde regel-

msessige Forelaesninger over de rom. Klassikere,

og lidt senere havde Nik. Marschalk fra Thu-
ringen indfert Studiet af Grsesken. 1501 lod

Marschalk i E. trykke den ferste tyske Bog
(den lat. Grammatiker Priscians Grammatik),
der indeholdt gr. Bogstaver. Da Luther kom
til E., traf han der mange for Humanismen
begejstrede Ynglinger som Crotus, Spalatin,

de 2 Brodre Eberbach og Joh. Lange; 3 Aar
efter Luther kom Eoban Hesse til E. 1502
blev Luther Baccalaureus i Filos., 1505 Ma-
gister der. Derpaa skulde han begynde paa
det jurid. Studium under Dr. H. Gode, men
16. Juli 1505 traadte han ind i Augustiner-
Eremiternes Kloster i E., og der blev han til

1508 (Kampschulte, Die Universitat E. in

ihrem Verhalten zu dem Humanismus und
der Ref. I—II, Trier 1857—60; J. Stoughton,
Luther ude og hjemme, Bergen 1880, 31 f.).

Luther var gentagne Gange senere i E.. saa-

ledes paa Vejen til Worms. 1525 sejrede Ref.

i Byen. Univers. i E. var dog allerede den-
gang blegnet for Hojskolen i Wittenberg, men
i 18. Aarh. steg E.s Ry atter. 1792 havde det

7 rom. Kat. og 5 Lutheranere som teol. Pro-
fessorer. I de felgende Aar gik det imidlertid

stserkt tilbage for E., og 1802 blev det bestemt,

at Universitetet i E. skulde ophteves. 1816
blev det lukket.

Erfurter-Bogen kaldes en >Wahrhaft christl.

und gegrundete Widerlegung der vermeinten
Entschuldigungen der Prediger zu Bremen in

den Artikeln von der Person Christ) und hi.

Abendmahl<, der var bleven udarbejdet i Er-
furt, men udgivet (i Folio) i Heidelberg 1583.

1581 vare nemlig, efter Tilskyndelse af Fyrst-

erne i Brandenburg, Pfalz og Sachsen, de
luth. Teologer, M. Chemnitz, T. Kirchner og
Selnecker traadte sammen i Erfurt for at raad-
slaa om AfTattelsen af en Apologi for Konkor-
dieformlen. De 2 ferste Dele af det paaUenkte
Vserk indeholdtes i det nsevnte Skrift; den
tredje Del, Refatatio Irencei, udkom ogsaa 1583
i Heidelberg.

Eri, Slsgtshevding i Gad (1 Mos. 46, 16;
4 Mos. 26, 16).

Erich I, Hertug af Braunschweig, f. 1470,
stod i den kirkl. Strid paa Roms Side, men
havde Sympati for Luther. I Worms sendte
han den dristige Munk Eimbecker 01 i en
Selvkande, og da Luther modtog denne Gave,
sagde han: >Som Hertug E. i Dag Uenker paa
mig, saaledes huske vor Herre Jesus Kristus

paa bam i hans sidste Strid !« Disse Ord
mindedes E., da han 1540 laa paa Sottesengen

i Hagenau. — E. var i andet iEgteskab gift

med Joachim I af Brandenburgs Datter, Eli-

sabet (se S. 744).

Erichsen. 1) Christen E., dsk Prtest, blev fedt

1639 1 Viborg, hvor hans Fader var Kebmand.
1670 blev han Prtest i sin Fedeby ved Sorte-

bredre Kirke, 1677 Magister og 1679 Provst

over Fjends Herred. D. 1711. Han har ind-

lagt sig Fortjeneste ved sine righoldige Sam-
linger til Viborgs eeldre Historie og var meget
bygningskyndig, saaledes at han selv forestod

sin Kirkes Restaurering og Udsmykning med
Billedvserk. A. J. — 2) Christopher Angasti-
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nnssen E., dsk Priest, blev fodt i Kbhvn i

Slutn. af 16. Aarh.; efter en Tidlang at have
vaeret Christian IV's Sekretaer blev han 1617
Praest i Stenlese og Vekso paa Sjselland, hvor
han dode 20. Sept. 1639. Han liar, efter den
brandenburgske Psalmebog, oversat >Andaegtige

Banner, aandelige Psalmer og Kollekter paa
hver Dag i Ugen udi allehaande Ned og An-
liggende trostelige«. Denne Bog er tilegnet

Fru Sophia Lindenov, den norske Statholder

Christopher Urnes Hustru, og i Fortalen, der
er dateret St. Sebastian! Dag 1634, udtaler
Oversaetteren, at bans Arbejde skal vaere >et

ringe Taknemmelighedstegn< for alt det gode,

Chr. Urne havde gjort ham fra Barndommen
af, indtil han blev Prasst paa hans Gods. 7 af
de af E. oversatte Psalmer fandt Optagelse i

Kingos Psalmebog; en af disse (>Trofaste Herre
Jesu Krist<) er gaaet over i Guldbergs og
Landstads Psalmeboger. — 3) Johan Willoch
E., norsk Biskop, f. i Kristianssand 15. Febr.

1842, teol. Kand. 1864, var 1865—68 Uerer
ved Nissens Skole i Kristiania og en privat

Pigeskole i Kristiansand. 1868 blev han pers.

Kap. hos Sognepr. i Ejdsvold (forst Provst N.

N. Vogt, siden Ejler Sundt), 1873 pers. Kap.
til Bragernes, 1875 resid. Kap. i Skien, 1890
Sognepr. i Gjerpen og 1893 Provst for Gjerpen
Provsti. 1899 blev han, efter J. Sverdrups
Ded, valgt til Biskop i Bergen. Han har ud-
givet fl. Prsedikener og givet Bidrag til forskl.

teol. Tidsskrifter. — Se Art. Eriksen.
Ericksson, Jakob, finsk Kornet, og Erik E„

Sergent, f. henholdsvis 1689 og 1695 1 Kelvia

i Osterbotten, hvor Faderen var Spr., bleve

som Modstandcre af den bestaaende kirkelige

Ordning Hovedmsend for en religios Betning,

der fik en ret vid Udbredelse. Efter at Brodrene
en Tidlang havde holdt sig borte fra Kirken
og Naademidlernes Brug, bleve de anklagede
dcrfor ved Bispevisitatsen 1725, og paa Rigs-

dagen gjordes endog Fordring paa, at Sagen
mod Ericksson'erne skulde have hurtig Fremme.
I den af dem til Abo Hofret afgivne For-
klaring findes deres >Trosbekendelse<, hvori de
udtale deres Betaenkeligheder ved Kirker, Altre,

Barnedaab, Skriftemaal og Nadver ligesom ved
Laereembedet. Ret til at here og praedike have
efter deres Formening kun de, der besidde
Aandens Oplysning. Hofretten domte dem 4.

Maj 1733 for Ovcrtrcedelse af Loven til Lands-
forvisning, men de fik dog behorigt Rejsepas
for dem selv, deres Familie og Tilhaengere.

I Juni 1734 rejste de fra Stockholm og slut-

tede sig siden i Kbhvn til en Msengde Til-

haengere fra Finland og Sverig. Med eget Skib
og under mange Tilskikkelser sejlede de der-

paa fra Sted til Sted og sogte et Fristed. De
kom til Slesvig og til Here Steder i Tyskland
-og til Slut til Amsterdam. Nogle slog sig

ned i Danmark og Tyskland, men deres
Uvilje mod stadigt Arbejde synes at have for-

voldt, at de i Almindelighed modtoges ugaest-

frit. Jakob E. dode 1 Altona 18. Sept. 1737,

og Erik E. vendte 1745 tilbage med en lille

Skare til •Sverig, hvor de slog sig ned i

Wermdd Sogn paa Skevik Gaard og bleve Op-
rindelsen til den saakaldte Skevik-Sekt (se d.

Art.). Erik E. dode 22. Sept. 1761. A. N.

Ericus. 1) E. Erici, finsk Biskop, f. o. 1545

Kirke-Leksikon for Nonieu. I.

paa Sorola Gaard (hvorfor han skrev sig de Sorola
og ofte i finsk Literatur kaldes Sorolainen;
efter sit Hjemsogn, Letala, kalder han sig ogsaa
Letalensis), blev 1573 indskrevet ved Univer-
sitetet i Rostock og vandt ogsaa Magistergraden
i Udlandet. 1578 blev han Skolemester i Gefle,

1583 fik han Kaldelse som den finske K.s

overste Leder, hvorfor han kaldte sig Episcopus
Abolnsis et Administrator Wiburaensis; thi han
havde Tilsyn ikke blot med Abo Stift, men
ogsaa med Landets estre Stift, det i Wiborg.
Ved sin Indvielse i Upsala forpligtede han sig

til at iagttage Bestemmelserne i Johan Ill's

Liturgi, der var affattet i rom.-kat. Aand, og
det fortselles, at han oversatte Liturgien paa
Grtesk for, efter Kongens Plan, at soge hidfert

en Tilnoermelse til den gr. K. En paatxnkt
Disputation mellem Patriarken i Konstantinopel
og E. kom dog ikke i Stand. Da den luth. Laere

ved Upsala-Modet 1593, som E. deltog i, igen

kom til Magten, blev han en ivrig Forfaegter

af den. Efter sin Hjemkomst til Finland fik

han 250 Medlemmer af det finske Prassteskab

til at underskrive Upsala-Modets Beslutninger,

og han begyndte med Skaanselloshed at knempe
mod alt, der mindede om Romerkirken. Endog
Kirkernes Prydelser bleve odelagte — et

uopretteligt Tab for kommende Tiders vakte
Sans for kirkelig Kunst. Da Hertug Karl
1599 havde knust Sigismunds Parti i Finland,
faldt E. alligevel som Offer for denne Politik

og fortes som Fange til Sverig, hvor han af
Hertugen blev anklaget for clems comitialis i

Link6ping for papistiske Tendenser, for Vil-

kaarligheder i Udevelsen af sit Embede osv.

Skont han blev frikendt, holdtes han dog borte
fra sit Embede, som han forst fik igen efter

at have betalt Bader. Siden Wiborg Stift (1618)
havde faaet sin egen Biskop (se Art. Elimaeus

S. 743), styrede E. Abo Stift til sin Ded i Abo
Juni 1625. Sin omfattende litereere Virksomhed
udevede han mest paa Finsk. 1614 udkom i

Stockholm hans udforlige Katekismusforklaring,

og et Uddrag af samme foreligger i 9. Oplag
(1629—82). 1614 udgav E. tillige >Kasikirja<

eller Kirkehaandbogen, men det betydeligste

af hans Vrerker er hans Postille >Ulgostoimitus

evangeliumitten paale< (trykt i Stockh. 1621

—25), 2258 Sider i 4!£. Ved denne har han
saeriig givet Sproget i den finske Preediken sit

Praeg. Han har ogsaa foretaget en finsk Bibel-

oversaettelse, der dog ikke blev trykt. —
2) E. Svenonis (Erik Svensson), finsk electus

eller udvalgt Biskop. Efter den danske Erob-
rings Tid i Begyndelsen af 16. Aarh. befandt
den finske K. sig i ikke ringe Uorden og forst

paa Slutningen af 1523 foretoges Valg af en
Tilsynsmand for det finske Stift, hvortil E.

blev udset. Han var formentlig fra Nykdping
og havde, rimeligvis fra Rostock, faaet Magister-

graden. I det mindste allerede 1505 var han
Dekan ved LinkSping Kapitel, og 1513 fik han
St. Sigfrids Prsebende i Abo, som han imidlertid

forst synes at vaere kommet i Besiddelse af

1516. Efter sit Valg til Biskop fik han dog
ikke Pavens Stadfaestelse, og som electus ansaa
han det for passende at ansoge om, at Titular-

bispen (Viebispen) Vincentius af Gades (i Spa-

nien), der opholdt sig paa Besog i Finland,

maatte hjselpe ham med de Embedspligter,
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som kun en indviet Biskop kunde udfere.

Det hedder ogsaa om Vincentius, at han (siden

1526) udferte >Klokkeindvielser og andet pa-

ptstisk Abespih. Efter Ansegning flk E. sin

Afsked 1527 og blev atter Dekan i Llnkoping.
Hans senere Sksebne er ukendt. A. N.

Erigena, Johannes Scotus, se Johannes fra

Irland.

Erik. Danske Konger. 1) E., se Haarik.
— 2) E. Ejegod (Egoth, den altid gode), uiegte

Sen af Sven Estridseu, bavde staaet Knud d.

hi. nser og tappert vasrget hans Liv i bans
Dedstlme. Efter Oluf Hungers Dad hjemkaldtes
han fra Sverig og blev valgt til Konge 1195.

E., der af ubekendte Grande blev trnet med
Band af .iErkebiskop Liemar af Bremen, optog
med Iver Faderens Plan om den danske K.s

Frigerelse fra det udenlandske iErkesasde; til-

lige onskede han Kong Knuds Kanonisation,

en Mre for Slaegten og en Stadfaestelse paa det
kirkelige Programs Bet. Tiden var gunstig for

begge Dele. Her hjemme havde Oluf Hungers
ulykkelige Begeringstid skabt en kraftig Reak-
tion, og Martyrkongens Bestraebelser stod nu
i et nyt Lys. iErkebiskop Liemar havde kom-
promitteret sig ved sin Tilslutning til Wibert-
inerne (se Art. Wibert), og disses Stette,

Henrik IV, saa sin Sol dale med voksende
Hnrtighed, samtidig med at Korstogsbegej-

stringen bragte den gregorianske Pave Vind i

Sejlene. En Tilslutning af E. til det gregori-

anske Parti var derfor hojst fordelagtig. 1098
opsegte han Urban II i Bom og overvaerede den
beramte Synode i Bari (se Tillteg til dette Bd.),

hvor ban ogsaa traf den ivrige Forkaemper for

de gregorianske Tanker, Anselm af Canterbury,
der stattede Tanken om et selvstasndigt Mrke-
sasde i Norden. Endnn engang talte E. paa en
ny Romafserd sin Sag, da man nelede ved Pave-
hoffet. Langfredag 1101 skete Hellig-Knuds
hejtidelige Skrinlaeggelse med Pavens Billigelse,

og Kongens Belikvier opstilledes paa Hejaltret

i den nye St. Knuds Kirke i Odense. Det tll-

herende Kloster fik engelske Benedictinere fra

Evesham. Herved flk den dske K. sin srerlige

Vrcrnehelgen. E. naaede dog ikke at se den
dske Kirke frigjort ved Oprettelsen af jErke-
stedet i Lund, thi han dede 10. Juli 1103
paa Kypern, paa en Pilegrimsrejse over Garda-
rige og Konstantinopel til det hellige Land.
Under sit Ophold i Italien oprettede E. Her-
berger for danske Pilegrimme i Piacenza og
Lucca, og han hjemferte vigtige Relikvier til

danske Kirker. En nyopfart Stenkirke i E.s

Fadeby, Slangerup, fik Levninger af Nikolaus
af Myra. Til de 5 Stenkirker, E. skal have
rejst, barer maaske ogsaa en i Aarhus. Hans
vennesicle Personlighed, kongelige Fremtneden,
Tapperhed og Klogskab gjorde hans Minde
ksert for Folket; hans saedelige Liv led dog af

samme Brest som Faderens. Hans eneste segte-

fadte Sen var Knud Lavard (H. Olrik, Konge
og Pnestestand I, 1892). — 3) E. Emnne (den
altid mindevaerdige), uiegte Sen af E. Ejegod,

kraevede efter sin Halvbroders, Knud Lavards,
Mord Harvn og aeggede Folket til Oprer. Efter
vekslende Krigslykke vandt han, da .Erkebiskop
Asser havde sluttet sig til ham, den afgerende
Sejr ved Fodevig i Skaane (1134), og efter Niels's

Mord i Slesvig valgtes han samme Aar til Konge.

Han gjorde ct heldigt Vendertog og vandt oje-

blikkelige Resultater for Evangeliet paa Rygen
ved sin Svaerdmission, men saa snart han var
draget bort, faldt Beboerne tilbage til Heden-
skabet. E. havde store Forestillinger om Konge-
dammets Bet; hans overmodige Optraeden var
dog delvis berettiget overfor den Selvraadighed

og Rctsloshcd, som Borgerkrigen havde med fort,

men den kunde udarte til Voldsomhed. Af
Politik viste han K. Velvilje (oprettede en
Pnebende i Lund 1135, gav Gaver til Ringsted

Kloster), men han tilsidesatte de kirkelige

Former ved Bispevalg. En Mand af E.s Karakter
(1132 havde han uden videre ladet Bispen af

Viborg nedhugge for Altret i Asmild) maatte
vaekke Modstand, og Biskop Eskil af Boskilde,

der naermest havde E. at takke for sin Stol,

rejste da ogsaa Sjaellands Bender mod E. til

en Kamp for >Friheden<. E. myrdedes 1137
paa Tinge af en jysk Herremand. — 4) E.

Lam valgtes til Konge efter E. Emunes Drab
1137 og lagde under sin langvarige Kamp
med sin Rival, Harald Kesjas Sen, Oluf, per-

sonlig Dygtighed og Tapperhed for Dagen.

Efter at han havde opgivet sin Modstand mod
Eskils Valg til iErkessedet, fik han en trofast

Stette i denne Kirkefyrste. Da Oluf havde
fordrevet Eskil og indsat en ny iErkebiskop

af samme Navn, indtog E. paa et Tog til

Lund Byen og haengte den ulykkelige Mod-
bisp. Men som Konge var han ikke sine store

Opgaver voksen, og Venderne begyndte atter

Haertog. I E.s Tid tnengte de kanoniske Bispe-

valg igennem, og Kongen gav K. store Gaver.

Eskil overlod han ved et gunstigt Magesklfte

Esrom til et Benedictinerkloster, Knudsbrod-
rene i Odense betaenkte han rundbaandet. Da
han felte, at Begeringens Byrde oversteg hans
Evner, indtraadte han som Broder i sidstnaevnte

Kloster, hvor han kort efter dede (1146). —
5) E. Plovpennlng, Valdemar Sejrs aeldste Sen
med Berengaria, f. 1216, blev 1232 kronet i

Lund af iErkebiskop Uffe og fik 1239 fra det

pavelige Parti i Tyskland Tilbud om den
tyske Krone. 1241 besteg han Tronen efter

Faderens Dad. Krenikerne give intet tydellgt

Billede af hans Personlighed, men det synes,

at fransiskansk Paavirkning har vakt ham til

storre religies Alvor, og kort efter Valdemars
Dad bestemte E. at ville de i Fransiskaner-

kutte og begraves 1 Klostret i Boskilde. E.s,

som Bigets, Ulykke blev den stadige Tvtst i

Kongeslaegten, hvis Retsstilling overfor Tronen
var lidet klar. Allerede i E.s 2. Regeringsaar

var Krigen med Abel i fuld Gang, og rundt

om i Riget sukkede Klostre og Bander over

Retsleshed og Void. 1244 medferte StilsUud,

og Kongen optog nu sine vidtflyvende Planer

om at genoprette Rigets Stormagtsstilling i

Nordtyskland, ligesom Forberedelser til et

Korstog til Reval foretoges. Imidlertid haevede

K.s Msend hejrestede Klager til Paven over de
stadige Ledingsudbud, og i en Nuntius's Naer-

vaerelse holdtes en Nationalsynode 1245 i

Odense, der vedtog skarpe Bandsbestemmelser
overfor Forurettelse af K. Kongens Vrede her-

over vendte sig mod Absalons Frsende, Bispen

af Boskilde, Niels Stigsen, hans tidligere Kans-

ler, der maatte flygte, anklaget af Kongen for

Brud paa Embedshemmeligheder osv. E. be-
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slaglagde Bispcgodset, deriblandt Kbhvn ; Pavens
Forseg paa at faa Bispen genindsat vare for-

gaeves, og ban dode i Eksil i Clairvaux (1249).

Fra 1246 rasede imidlertid atter Krigen mellem
Brodrene, og Abel stettedes af Holsteneme, Lfi-

beck samt af danske Stonnaend, deriblandt
Hertug KristofTer. Byer afbraendtes paa Fyen
og i Jylland. Under en ny Stilstand 1249 gen-
optog E. atter Planen om Korstoget, til hvilket

Paven bevilligede Hjaelp af Kirketienden ; en
Plovskat, der blev Aarsag til alvorlig Tumult i

Skaane, opknevedes i den Anledning ogsaa af

skattefri Undersaatter ; Toget blev rimeligvis

heller ikke da til noget. Snart bred Striden

med Abel atter las, og E. indtog Slesvig og yd-
mygede Broderen. Optaget paa ny af sine Planer
modc Syd, blev E. imidlertid under et fredeligt

Beseg hos Abel i Aug. 1250 trolost grebet, og i

Laenker fart ned ad Slien, hvorpaa man hals-

huggede ham i Baaden og kastede Legemet over-

bord. Samtiden naerede ikke Tvivl om, at

Mordet skyldtes Abel, og Sortebredrene i Sles-

vig, i hvis Kirke Liget var stedt til Hvile, kunde
snart melde om Tegn, der skete ved Graven.

Abel, der imidlertid var blevet Konge, lod

Liget fere til Nonneklostret paa Holmen ved
Slesvig; sit endelige Hvilested fandt E. siden

(1257) i Ringsted. Legenden udsmykkede snart

E.s Personlighed med Trek fra den hi. Ven-
ceslavs Helgenhistorie, og Eftertidens Dom i

Krenikerne ftcldedes under Paavirkningen af

Voldsdaaden mod den salvede Konge, der
naevnedes som >elsket af Gud og Menneskerc.

Skent Rygterne om Undergerninger vedblev,

og det fortaltes, at Guds Haevn havde ramt alle

Morderne, blev E. dog aldrig K.s Helgen ; rundt
om i danske Byer fandtes derimod St Eriks-

gilder. J. O. A.

Erik. Svenske Konger. 1) E. den helliye,

Sverigs Nationalhelgen, var Konge over Svearne

og i nogen Tid i det mindste over en Del af Gota-

land. I en sv. Kongenekke fra Midten af 14.

Aarh. (Script. Rer. Suec. I, 4) hedder han Erik

Jedvardson, siges at have vaeret af Bondeslaegt,

at Viere valgt til Konge af Almuen, fordi han
var gift med Kong Inge d. yngres Datter

Christina, og at have faaet Martyriets Krone
ved Upsala. En sv. Kranike fra 14. Aarh.

(ssteds S. 83) melder, at han, da han 18. Maj
1160 led Martyrdeden ved Upsala, havde vseret

Svearnes Konge i 10 Aar, og at bans Moder
var Kong Svens (formentlig Blot-Svens) Datter

Cecilie, Sester til Hertug Ulf Galla og Kol

(denne muligvis Sverkers Fader). Baade Knyt-
linge-Sagaen og Sverres Saga naevner >E. Jed-

vardson* som >den hellige< og som Sveakonge
(Sverre aegtede hans Datter Margareta), medens
Saxe (der fortaeller om Magnus Henriksens
Mord paa Sverker og hans Fald i Kamp mod
Carl Sverkerson), lige saa Iidt som Snorre (der

kender Sveakongen Magnus), omtaler ham.
Pavebreve af 1256 og 1266 (Dipl. Suec. I, 380,

438) udlove 40 Dages Aflad til dem, som paa
hans Festdag efter Skriftemaal forrette deres

Andagt i Upsala Kirke, hvor »den salige Mar-
tyr feriks Legeme* hviler. Vallentuna-Kalen-

dariet (et gammelt Haandskrift) angiver 18.

Maj som Kong Eriksdag (Notitsen sandsynligvis

fra 1198; festum senere tilfojet), hvorimod det

er meget usandsynligt, at Alexander Ill's Brev

(1172; jvfr. Rydberg, Sverges Traktater I, 97)
skulde tyde hen paa en begyndende Eriks-

dyrkelse, skent en Tolkning i den Retning er
fremkommet.

I Beretningen om Grundlteggelsen af Klostret

Vitskal i Jylland (S. R. D. IV, 460) fortalles,

at den sv. Dronning Christina paa alle Maader
plagede Abbed Henrik og hans Munke i Varn-
hem (E.s Magt strakte sig altsaa da til Vester-
gdtland), hvorved Folket foranledigedes til raa
Haan mod Munkene; derfor drog Henrik til

Danmark, hvor han var til Stede ved Synoden
1157 i Roskilde og 1158 grundlagde Vitskal,

medens Abbed Gerard fra Alvastra ordnede
Forholdene i Varnhem, og, >da Kong E. og
Dronning Christina bleve mildere stemte mod
Stedet*, forte Gerard Munke derhen fra Alva-
stra og indsatte Laurentius til Abbed. Uviljen

synes sserlig at gaelde Henrik og udgik aaben-
bart fra Dronningen, der var Slsegtning af den
Sigrid, som ilk Munkene til at slaa sig ned i

Varnhem, derpaa forjog dem og atter kaldte

dem tilbage. Forfelgelsen synes at vaere ind-

truffen paa en Tid, da Kongen var borte, og den
stemmer med det Tidspunkt, hvortil Korstoget

til Finland henlaegges.

>E. Lovgiver< kalder en sv. Kongenekke fra

Slutn. af 14. eller Beg. af 15. Aarh. ham
(S. R. S. 1, 18), og i Uplandsloven, der er 1

Aarh. aeldre, paaberaabes m. H. til Hustruernes
Arveret den Lov, >hellige Kong E. gav i Navnet
Faderens, Sonnens og Hellig-Aandens<.

En sammenhaengende Fremstilling af E.s

Liv haves i Vita St. Erici (det aeldste Haand-
skrift, som indeholder den, er Liber Eccl. Vp-
salensis fra 1344; Legenden er trykt i S. R. S.

II, 272 f.). Efter den var E. af kongeligt Blod,

regerede i 10 Aar og udmaerkede sig ved From-
hed, Kyskhed og strenge Spaegelser. Den tid-

ligere paabegyndte Kirke i Upsala fuldferte

han og forsynede med Praester. Han rejste

om i Riget og holdt Rettergang, forligte dem,
der vare 1 Ufred indbyrdes, og frelste fattige fra

deres Undertrykkere. Efter at have ordnet
den hjemlige K.s og Rigets Forhold, >vendte

han sig mod Troens og sit Folks Fjender*,

idet han, fulgt af Biskop Henrik af Upsala,

drog med en Haer mod Finnerne. Han bed
dem kr. Tro og Fred, men da de vaegrede sig

derved, besejrede han dem og udgad efter

Sejren Taarer over, >at saa mange Sjaele vare

gaaede fortabt, der, ved at tage mod den rette

Tro, kunde vaere blevne salige*. Han lod nu
praedike, dabe, opbygge Kirker og indsaette

Praester og efterlod, da han drog hjem, Biskop

Henrik, som siden vandt Martyrkronen (Vita

St. Henrici, S. R. S. II, 331 f.). I E.s 10. Rege-

ringsaar drog mod ham den danske Prins, Mag-
nus Henriksen, til hvem >en maegtig Mand i

Riget* havde sluttet sig (efter den sv. Prosa-

kranike fra 15. Aarh. [S. R. S. 1, 246] Carl

Sverkerson, hvilket naeppe kan vaere rigtigt).

Da E. holdt Gudstjeneste i Trefoldighedskirken,

hvor det nuvaerende Upsala ligger, • Hellig-

Torsdag* 18. Maj 1160 (Kristi Himmelfartsdag
indtraf 1160 den 5. Maj; man har gaettet paa
Tamperdag efter Pinse, der det Aar faldt Ons-
dag 18. Maj), kom der Bud om, at Fjenden var

Staden naer, men E. fortsatte Gudstjenesten,

til den var faerdig, vaebnede sig saa og stred

50*
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788 Erik.

mandig, til han faldt for Overmagten. Man
>gav ham Saar paa Saar< og lod •hans Hoved
afhugge<, da han allerede var halvt dod. Sora

Begyndelse til de senere Jsertegn sprang en
Kilde frem, hvor Blodet havde flydt.

Uden Kanonisation dyrkedes E., ved hvis

Grav og under hvis Paakaldelse Undere skulle

voere skete i Miengde, som Helgen i de nordiske
Kirker. >Eriksmesse< fejredes dels 18. Maj,

dels 24. Jan., da hans Ben paa den Dag 1273
flyttedes fra Gamla Upsala til den nuverende
By. E.s Solvskrin blev 1577 omarbejdet paa
Johan Ill's Bekostning. Mange skaarne og
malede Billeder i sv. Kirker fremstille E. og
hans Liv; Altre indviedes til hans Minde og
den sv. Rigsfane kaldtes i Middelalderen St.

E.s Banner.
Legendens E. kan vanskelig indfojes i den

historiskc Ramme. Dog vakte K. Stjerna's Af-

handling, >E. den hi.; en sagohistorisk stndie<

(i >Meddelanden fran det litteraturhist. semi-
nariet i Lund< 1898) stor Overraskelse, da den
henviser E.s Hellighed og Toget til Finland
til Legendens Omraade, samt reducerer E. til

en med Carl Sverkerson og Magnus Henrik-
son samtidig, for Krdm. kelig (Forfelgelsen

mod Varnhems Munke) Tronpnetendent, som
Legenden har udsmykket med Trek dels fra

Sverker, dels fra en Missiona?r Erik, d. som
Martyr i 11. Aarh. (efter Forf.s Mening i Up-
land) og dels fra Frejs-Kulten. Mod ham skrev
C. M. Kjellberg (Finsk Tidskrift 1898, S. 317 f.)

og delvis O. Janse (Sv. hist Tidskr. 1898,

319 f). Traditionerne om E., skent legendarisk

udsmykkede, turde dog i Hovedtnekkene vsere

sande. Hvad angaar Korstoget, kan saaledes

henvises til et Pavebrev fra Alexander III (9.

Sept. 1171 eller 1172) til jErkebispen af Upsala
og hans Lydbisper samt Guttorm Jarl (Rydbcrg,
Sverges Traktater I, 84; Mansi, Concil. Collectio

XXI, 940), der tydelig forudstetter, at Korstog
fra Sverig til Finland havde fundet Sted, lige-

som det, der siges om Finnernes Forhold til de
kr. Lasrere, passer paa den Behandling, Henrik
efter Traditionen fik af dem. — 2) E. Sejr-

sael, sv. Konge, d. o. 994, regerede i Begynd-
elsen sammen med Broderen Olof, efter dennes
Dod alene. Olofs Sen, Styrbjorn Starke, der
svang sig op til Hovding for Jomsvikingerne,
kom efter Faderens Dod tilbage for at tilksempe

sig Del i Riget, men overvandtes o. 988 i

Slaget ved Fyrisvall ved Upsala af E., som
efter denne Sejr skal have faaet Tilnavuet
>Segersall«. E. beouegtigede sig, medens Sven
Tveskseg var i England, Danmarks Rige og
skal der have mod taget Daaben (efter hvad
Sven Estridsen berettede Adam af Bremen),
men efter sin Hjemkomst til Sverig faldt han
tilbage til Hedenskabet (rimeligvis har han
kun ladet sig primsigne). Hans Hustru, den
stolte Sigrid Storrada, med hvem han havde
Sonnen Olof, der med Tilnavn »Sk6tkonung<
blev hans Efterfolger i Sverig, formsledcs
siden med Sven Tveslueg; hun ilk ved Olaf
Trygvesons Undergang en blodig Htevn over,

at denne paa haanlig Vis havde afbrudt
sin Forhandling med hende om iEgteskab. —
3) E. XIV, Gustaf Vasas Sen med hans 1.

Dronning, den tungsindige og i sit iEgteskab
lidet lykkelige Katarina af Sachsen-Lauenburg,

blev fodt 13. Dec. 1533 og regerede 1560—68.

Den til Tider vanvittige Konges, politisk ulykke-

lige, Regering blev, takket vasre den Indsigt,

Fasthed og Klogskab, hvormed jErkebiskop

Laurentius Petri hsvdede K.s Sag, i kirkelig

Henseende ret lykkelig. Kongens tidligere

L»rer, den til Ridder og Rigsraad ophejede

Franskmand Dionysius Beurreus, tilhorte den
calvinske Bekendelse. Under Hugenotkrigen

steg de allerede under Gustafs Regering ind-

komne Calvinisters Antal, isasr siden E.s Pa-

tent af 5. Marts 1561, der indbed fremmede
til at nedssette sig i hans Rige, naar de blot

bekendte dem til ren og kr. Lsere i Over-

ensstemmelse med den hi. Skrift. Til det sv.

Prsesteskab gjorde han paa Rigsdagene i Arboga
1561 og Stockholm 1562 Henstillinger om for-

skellige iEndringer 1 K.s Forhold i calvinsk Aand.

Saaledes opkastede han Spergsmaal om Af-

skaffelse af Sakramentets Opleftelse og Til-

bedelse, af Billeder, Altre, Messeklteder og Lys
ved Gudstjenesten, om Eksorcismen i Daaben,

om man skulde telle 3 eller 4 Bud paa Lovens
1. Tavle m. m. Af Prsesteskabet tuevdedes nu
K.s Frihed i de ligegyldige Ting (adiaphora):

Opleftelsen var en saadan, men Tilbedelsen

var nedvendig, da Kristi sande Legeme og Blod

var mervserende; Billeders Tilbedelse forbodes.

men deres Tilstedevaerelse i Kirkerne tillodes,

dog burde man indsknenke sig til Krucifiks

og Altertavle; af Altre var kun it nedvendig?

osv. Endvidere forbod man at fejre Nadver
uden Kommunikanter og at bruge Mjed, »Kirse-

drank< eller Vand i Stedet for Vin. 1562 be-

gyndte jErkebispen Striden med Beurreus ved
et Skrift til Forsvar for Eksorcismen og et andet

Skrift, hvori han angriber den calvinske Lave
om en blot aandelig .Eden og Drikken i Nad-
veren, forsvarer Konsekrationen og Kneelingen

ved Nadveren, Billeders Tilladelighed samt K.s

Frihed i Adiafora, der lige saa lidt ber ofres

overfor dem, der arbejde for Afskaflelsen af
Ceremonier, som uden Synd kunne bibeholdes,

som overfor Papisterne, der fordre dem som ned-

vendige til Salighed. I den nuerkelige Strid, sora

nu blussede op mellera den lutherske og cal-

vinske Betragtning, kom ogsaa det kristologiske

Spergsmaal paa Tale. Saaledes henstiller Beur-

reus i sine »Tio spftrsmal till det sv. clerke-

riet< bl. a., om Kristi Legeme og Blod har
alle Guds Egenskaber; om det, der tilUegges

den guddommelige Natur, skal tilhegges den
menneskelige ved >Egenskabernes Meddelelse
in abstradoi osv. Saaledes fik man under E.s

Regering en virkelig Lterestrid at se, et i den
sv. K.s Historie ret ussedvanligt Skuespil. Den
Uro, som herved vaktes i Landet, foranledigede

Kongen til ved et Paabud af 29. Aug. 1563 at

forbyde de fremmede at.'udbrede deres Vild-

farelser blandt Folket ; dog maatte de beholde
deres Meninger, ja selv deltage i Gudstjenesten

i Landets Kirker. Da imidlertid sv. Preester

fra Pnedikestolen polemiserede mod dem, af-

fattede de en Trosbekendelse, hovedsagelig som
Confessio Gallicana, undertegnet af D. Beur-
reus, P. Marsilius og J. Pasquier, som de o'ver-

gav Kongen med en Skrivelse af 7. Maj 1564,

hvori de bad om fri Religionsevelse i deres

Hus, for saa vidt de ikke, som de indflyttede

Tyskere, fik en egen Kirke og offentlig Guds-
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tjeneste. Efter Begsering af den strengt lutherske

Spr. i Stockholm, Laurentius Olai, der ogsaa

skrev en Gendrivelse af deres Trosbekendelse,

udstedte E. derpaa til sidst (4. Dec. 1565) et

Mandat, som forkastede den Lcere, der nsegter

Kristi Legems og Blods virkelige Nservserelse 1

Nadveren, samt at Kristi menneskelige Natur
er delagtig i den guddommelige Nature Almagt,

som stridende mod Skriftens Lsere; ville de
holde fast ved deres falske Tro, hedder det,

saa maa det ske paa deres egen Sjrels Risiko,

da >Kongen ikke kan raade over nogens Sam-
vittighed< ; men de, der udbrede slige Vildfar-

elser, skulle saettes i Fsengsel, og om det gentages,
forvises. — Ogsaa i den samtidige og ligesaa 1565
afslnttede likvoristiske Strid (se d. Art.)

sejrede Laur. Petri. — Overhovedet opborte
under E. den Undergravelsc af Btspemagten,
som Gustaf havde begyndt. Allerede ved E.s

Kroning 29. Juni 1561 gores en bestemt Forskel

mellem de gamle Bispestoles Indehavere og de
af Gustaf indforte saakaldte >Ordinarierna< (se

d. Art.) i Stockholm, Gefie osv. Ved Modet i

Stockholm 1562 overgav iErkebispen Kongen
sin 1561 omarbejdede og udvidede Kirkeord-

ning, som E. modtog naadig; den fik vel ikke

kgl. Stadfiestelse af E., men udbredtes i Af-

skrifter og tillempedes (se Art. Kirkeord-
ningcr). — E.s 1567 fuldt udviklede Vanvid,
der ytrede sig i Mordet paa Sturerne og fl. a.

(ogsaa Beurreus myrdedes paa Kongens Be-

faling), gjorde ham moden til Fald. Da han
5. Juli 1568 havde Iadet den fagre Karin
Mansdotter, en Soldats Barn, krone til Sverigs

Dronning, rejste Hertugerne Johan og Carl

12. Juli Oprorsfanen. Under Stockholms Be-

lejring, der sluttede med, at E. 29. Sept. s. A.

overgav sig som Fange, forfattede Laur. Petri

•Nagre Spdrszmall om werdzlig Oft"uerheett<

(udg. 1898 af H. Lundstrtm i Sv. Literatursall-

skapets Skrifter XI, 6), hvori han harvder

Undersaatters Ret til at opsige en Ovrighed deres

Troskab, naar Ovrigheden ikke har Magt til at

forsvare dem, eller naar Staten ved dens Udue-
lighed feres i den yderste Nod. Efter o. 87j
Aars haardt Fangenskab paa Acre forskellige

Steder dede den ulykkelige Konge paa Orby-
hus Slot 26. Febr. 1577. Den i 17. Aarh. op-

dukkende Notits, at han toges af Dage ved
Gift, er senere bleven bestridt. I hvert Fald
havde Kong Johan af Rigsraadet og de for-

nemste Prelater 1575 faaet udvirket en forme-

lig Dodsdom over E., der skulde bruges, om
Rigets Sikkerhed fordrede det, hvorhos han
havde givet Fangevogterne naje Instruktion om
nans Dodsmaade. I de Bemaerkninger — del-

vis udforte med en spids Tnepind, dyppet i

Sod og Vand — , som E. gjorde 1 Randen og
paa utrykte Blade af et Eksemplar af Sabel-

licus's Opera omnia, og som ere bevarede fra

hans Fangenskab (i kgl. Blbl. i Stockholm;
trykte i >Handl. rSrande Skand. Hist XIII og
XIV ; hans Dagbogsoptegnelser fra Fangen-
skabet og Oversaettelse af Joh. Magnus's Svea
och G6ta Krfinike ere gaaede tabt), soger han
at forsvare sine Regeringsforanstaltninger og
sin og sine Barns Ret til Tronen. Om hans
kunstneriske Evne vidne de Tegninger, han
gjorde saavel i nsevnte Vaerk, som i et Eksem-
plar af Strabos De situ orbis (Andes i kgl.

Vetenskapsakademiens Bibl. i Stockholm); der-
imod ere de Psalmer, som tillaegges ham i den
sv. Psalmebog (Nr. 180 og 373), ikke forfattede

af ham. O. A.

Erik den blinde (I v arson), Norges 3. Mrke-
biskop, havde, efter Studler i St. Victor i Paris,

som Biskop af Stavanger vreret Kong Magnus
Erlingsons ivrige Tilhsenger, hvorfor Sverre
ingenlunde var tilfreds med hans Valg til jErke-
saedet. E. fik i Rom Palliet af Clemens III og
kom 1189 tilbage til Norge. I Forening med
Kongen optraadte han straks med Kraft mod,
at Gejstlige forte Vaaben, vaernede ved Band-
trusler om Kirkers og Praesters Fredhellighed,

og sogte med Iver at lueve det ved Borgerkrigenes
Brutalitet moralsk fordservede Folk (Synoden i

Bergen 1190). Freden mellem Stat og K.
varede dog ikke Uenge. E.s Maal var Kirke-

rettens teokratiske Syn paa >Kirkefriheden<

:

at K. bor va;re den virkelige Besidder baade
af det verdslige og aandelige Svxrd, og han
haabede at forny iErkebiskop Eysteins (se d. Art.)

Sejr over Kongemagten 1164. Alle de gamle
Stridspunkter bleve saaledes bnendende igen.

Sverre bestred den kanoniske Rets (Eysteins

>Guldfjer<) Gyldighed i Norge, fordrede Ind-
flydelse paa Bispevalg og Patronatsret til Prteste-

embeder og henviste Retssager mod Gejstlige til

de almindelige Domstole. Om Omfanget af Kirke-
godsets Immunitet kunde der ingen Enighed
opnaas. Kongen afviste ..Erkebispens Fordringer
om Boders Erlseggelse i Solvere, forbed ham
at holde sit store vaebnede Felge og fordrede

endelig som sin kongelige Ret at blive kronet.

Da iErkebispen ingen Stotte fandt hos Folket

eller den lavere Gejstlighed, forlod han Landet
og sogte Ly hos ..Erkebiskop Absalon i Lund
(o. 1191). Herfra vendte han sig med hejrestede

Klager til Paven, og Abbed Vilhelm af iEbel-

holt var hans ivrige Talsmand. Celestin III

stadfsstede 1194 den norske K.s >Friheder<

fra Magnus Erlingsons Tid og tillod E. at

udslynge Pavens store Band mod »Usurpatoren«.
En pavelig Legat blev simpelthen udvist af

Sverre, og 1194 blev han endog kronet af Oslos

Bisp, Nicolaus Arnesen, og de 3 andre Bisper,

som derpaa til Straf bleve satte i Band af

Paven. Snart efter flygtede dog 3 af Bispeme
til Danmark, og den snu Oslo-Bisp blev Sverres

farligste og uforsonligste Fjende, Idet han or-

ganiserede Bagler-Partiet, der atter forte Borger-

krigens Rcedsler over Landet og bragte Sverres

Trone til at vakle. Ufortroden lod denne en
laerd Praest, der havde studeret Kirkeret i Bo-
logna, forfatte en djaerv Henvendelse til Folket

(jvfr. En Tale mod Biskoperne, udg. af G. Storm,
Kra. 1885), der gjorde dette Rede for hans Syn
paa Forholdet mellem Stat og K. Sverre af-

ledte Kongedemmet ligesaa umiddelbart fra

Gud som >Bispedemmet<, og han henviste til,

at E. nu var slagen med Blindhed til Straf

for sin Anmasselse. Fra 1198 var imidlertid

Innocentius III Pave, og han slyngede den ene
Bnlle efter den anden mod >Uhyret«, >Djaeve-

lens Lem<, der >rasede< i Norge; han op-

fordrede Folket til Frafald, hidsede den danske
Konge til at gribe ind og forordnede Interdikt.

Den sidste Biskop (Martin af Bergen) forlod

nu ogsaa Landet, og Norge felte snart de bitre

Frugter af Kampen. Pneste- og Kirkevielser
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kunde ikke foretages, ej heller Konfirmation,

og det ssedelige Liv sank dybere og dybere i

Raahed. Interdiktet overholdtes vel ikke, og

med sterste Kraft hsevdede Sverre sin Stilling

i Kampen, saa han dede (9. Marts 1202) ikke

blot som Sejrherre over Baglerne, men betjent

med fuld kirkelig Hjtelp. Men paa sit Deds-
leje raadede han indtrengende Sennen til

Forlig, og Haakon Sverreson opgav samme Aar
Striden, idet han af Hensyn til Landets 0de-
lseggelse erklaerede at ville tilstaa K. alle Fri-

heder, som tilkom den efter >hellig Ret«, >mit

Kongedemme og fulde kongelige Vrerdighed

ubeskaaret<. Naermere Bestemmelser af >Fri-

hedernes< Omfang kendes ikke, og Historikerne
afvige meget i Opfattelsen af den tvetydige kgl.

Erklaering. Rimeligst er det at antage, at E.

og Kirken faktisk sejrede paa alle Punkter
(Bispevalg, bispelig Kollats m. H. til Preste-

embeder, Gejstliges Eksemtion fra verdslig Ret
osv.), kun at Aftalerne fra 1164 om Konge-
valget, Lenseden til St. Olaf og Kroneofret
forelebig skodes til Side. Kirkefyrsterne vendte
straks hjem, og E. loste Landet af Interdiktet,

hvilket indbragte ham en streng Irettesarttelse

fra Innocentius III, da han ved denne Hand-
ling, »som en Abe«, havde udfort, hvad der
var Pavens Ret. Efter Haakons Dad 1204 be-

gyndte Tronkampene paany mellem Baglere og
Birkebenere, men K.s Mtend stillede sig snart
paa Haakon Haakonsens Side, der fuldt aner-
kendte Kirkefriheden. E. nedlagde sit Embede
1205, men levede endnn 1213 (Zorn, Staat und
Kirche, 1875; Keyser, Den norske K.s Historic

under Kath. I, 1856: A. C. Bang, Den norske
K.s Historie under Kath., 1887). J. O. A.

Erik-Janssarne, sv. Sekt, er opkaldt efter

Stifteren, Erik Jansson, der blev fodt 1808
i Biskopskulla Menighed i Upsala Len. Faderen
var Bonde, og Sennen blev ogsaa Landmand, for-

pagtede Gaarden Sankarby i Osterunda Sogn,
Westmanlands Len og giftede sig. Tidlig var
han stsrkt interesseret i de aandelige Be-
vaegelser, som da vare i Gang, og han forsagte

sig som Forfatter af smaa religiose Afhand-
linger og aandelige Sange, samt teste de da
ssedvanlige Opbyggelsesboger (som f. E. Luthers,
Arnds m. fl.) ved Siden af Biblen; men snart
begyndte han at fatte Mistro til de ferstnarvnte.

Hans Opfattelse i saa Henseende modnedes
dog farst, da han i Juni 1843, som Handels-
mand med Hvedemel, besegte Helsingland og
der traadte i Forbindelse med de saakaldte
>gamle Lsesere<, der satte saa stor Pris paa
Luthers, Arnds, Nohrborgs og Murbecks Skrifter.

Ved disse Lzeseres Konventikler eller »For-
samlinger< optraadte E. J. som aandelig Taler
og vandt stort Bifald, hvorfor han 1844 med
Hustru og Bern bosatte sig i Forssa i Helsing-
land. Han blev snart Lederen af den reli-

giose Bevsgelse, udgav sig for en af Gud sendt
Profet, der var ufejlbar, eftersom hans Ord
vare Guds egne. Som Bevis paa sin Sendelse
forfattede han adskillige Sange og Skrifter,

hvis Hovedindhold var Leren om Syndfrihed,
da efter hans Opfattelse saavel Menneskers
Retfterdiggerelse som Helliggerelse fuldbyrdes,
naar Troen optendes, saaledes at den troende
er fuldstaendig syndfri. Til Stotte herfor paa-
beraabte han sig 1 Joh. 1, 7 og 3, 9. Alle,

som ikke billigede denne Laere, ansaas for

Djtevelens Born, og saa stor var den foregivne

Profets Anseelse, trods Beskyldningerne mod
ham for Usasdelighed, Selvmodsigelser og Egen-
nytte, at han formaaede sine Tilhaengere til i

Juni 1844 under Banner og Lovsange at brsende

deres tidligere >Afguder« a: Luthers, Arnds,
Nohrborgs osv. Skrifter paa et Baal (jvfr. Ap.
G. 19, 19). I den Anledning blev E. J. ftengslct,

men snart efter frigivet ; han foranstaltede igen

et nyt stort Bogbaal, tengsledes atter, men
blev paany, efter en Advarsel fra Upsalas
Domkapitel, frigivet. Kort Tid efter blev han
igen paa Grand af Uordener ved hans »For-
samlinger< tagen i -offentlig Forvaring, men
paa Vejen til Gefle blev han befriet af nogle

af sine Tilhsengere og levede derefter skjult,

ofte khedt i Kvindedragt, mest i Dalarne.
lmidlertid modnedes Tanken om at flytte til

Amerika saavel hos ham, som hos hans Til-

hsengere, isa;r da han varslede, at Hedningerne
skulde bygge dem Stseder, og de selv tale med
fremmede Tungemaal. Allerede 1845 vare 2 af
hans mest fremtnedende Tilhaengere rejst til

Amerika, og da deres Meddelelser led gunstige,

begyndte 1846 den almindelige Udflytning,

hvori, foruden E. J. og hans Familie, o. 800
Personer, de saakaldte >Erik-Janssarne<, deltog.

For Overrejsen til Amerika indfertes Kommun-
isme, idet alle skulde saslge deres Ejendele og
overgive Salgssummen til 7 >Skaffere<, som
havde at tilse, at alles Trang blev afhjulpen.
Ingen, der forlod Sekten, kunde faa sit Gods
tilbage. I Amerika anlagdes i Illinois n«erved
Galesbury en Koloni (Bisliopshill til Minde
om E. J.s Fedested Biskopskulla), og Profeten
stod snart i Spidsen for 1200 Tilhsengere, af
hvilke han fordrede blind Lydighed. Skont
de lidt efter lidt erhvervede sig 3000 Acre
Jord, trivedes Kolonien daarligt, og E. J. kom
i heftig Strid med en af sine Tilhaengere, som
forlod Selskabet og vilde have sin Hustru med
sig, hvad E. J. forhindrede. Under Retsfor-

handlingerne derom blev E. J. skudt ned af
den forbitrede Mand i selve Tingsalen i Illinois

30. Maj 1850. Af E. J.s Skrifter kunne naevnes:
>Nagra Sanger samt boner< (1846, 2. Opl. 1857);
>En harlig beskrifning pa menniskans tillvaxt,

da hon helt ar, enligt Joh.s 15. cap., inympad
i det sanna vintradetChristo* (1846); >Ett af-

skedstal till alia Sveriges innevanare, som har
fdraktadt mig, den Jesus hafver sandt, eller

fSrkastat det namnet Erik Jansson< (1846);
>F6rklaring 6fver den heliga skrift, eller cateches,

forfattad i fragor och svar< (1846). — Erik-
Jansonismen eller Erik-Janssarne, bc-
stod ogsaa efter Stifterens Ded og lededes af
7 Styrere, som efter eget Tykke herskede over
Kolonisterne, der en Tid opnaaede en vis ekono-
misk Velstand. Men Sammenholdet havde ikke
lang Varighed, og tilsidst solgtes Ejendommene,
og Medlemmerne adspredtes. K. H.

Eriksen. 1) Erik E., se Ericus EricL —
2) Jergen E., den tredje evang. Superintendent
i Stavanger (1571—1604), var fedt i Haderslev
1535. Om hans Herkorast og tidligere Studier
vides intet. 1559 blev han Rektor i Bergen
og 1560 Slotspnest paa Bergenhus. 1566—70
opholdt han sig for Studiers Skyld dels i

Kbhvn, dels i Wittenberg og tog Magister-
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graden, rimeligvis paa sidstnsevnteSted. Efter

Hjemkomsten blev ban af Lensherren paa
Bergenhus, Mads Skeel, beskikket til den af-

feeldige Stavanger-Biskop Jens Ribers Med-
hjrelper, og efter dennes Dad 1571 flk han
kg]. Udnsevnelse som bans Efterfalger. Det
blev nu Mag. J. E.s Opgave at genoprette

den kirkelige Orden i det hejst forfaldne Stift

og befteste Kef. der. Hertil var han rustet

som faa : begavet, energisk, veltalende, admini-
strattvt dygtig, begejstret for den luth. Ref.

og 1 Besiddelse af en solid teol. Uddannclse
var ban visselig den imerkeligste af den norske
Kirkes Reforraatorer. Efter at have paabegyndt
Reorganisationen af det ntesten oploste Dom-
kapitel og Restaurationen af Domkirken,
saramenkaldte han 1573 en m.xrkelig Stifts-

synode i Stavanger, hvor han flk vedtagct en
Baekke vigtige Bestemmelser af reformatorisk

Art. De sigter paa at hseve Gejstiigheden og
fremme et godt Forhold mellem Praesterne, at

udrydde Levninger af den rom. Katoiicisme og
bringe de kirkelige Handlinger i Overensstem-
melse med Ordinansen, at befordre relig. Kund-
skab blandt den opvoksende Slaegt, at mod-
arbejde Tugtlesheden i Menighederne og i det

hele taget fjerne de mislige Tilstande af enhver
Art, hvorover Prsesterne ofte forte Klage.

Synodens Beslutninger oversendtes Kongen og
fremkaldte en Raekke ICongebreve, der paa-

bod deres Gennemferelse. Herunder blev Bi-

skoppen hindret ved den Modstand og Vrang-
vilje, han ofte modte Iios de kgl. Lensmaend
(isser Erik Munck i Nedenes) og Fogder, hos
Banderne og endog hos Pnesterne. Navnlig
gselder dette den bekendteTiendesag eller Spargs-

maalet om Anvendelsen af en Fjerdepart af

Tienden, den saakaldte Bondelod, som Kongen
ifalge Stavanger-Synodens Bestcmmelse hen-
lagde til Latinskolen og Hospitalet i Stavanger,

men som Banderne selv vilde raade over. Ved
Statholderen Ponl Huitfeldts Reces, vedtaget

paa et Made i Skien 1576, ordnedes Sagen saa,

at Banderne skulde beholde Bondelodden mod
at udrede det saakaldte Degnespand til Sta-

vanger Skole. Men J. E. maatte under hele

sin Embedstid ksmpe med Bendernes Vrang-
vilje med Hensyn til Tiendens og Degncspandets
Udrcdelse. Dog flk han mer og mer sin Vilje

igennem i denne Sag, der i Virkeligheden var
en Styrkeprave mellem Kirkens Myndiglied og
Bendernes Selvraadighed. En god Hjselp havde
han bl. a. i Listerprovsten Peder Clausson (se

S. 519). I det hele taget var Tilstanden i Sta-

vanger Stift i kendelig Grad bedre mod Slut-

ningen af J. E.s Embedstid end ved Begynd-
elsen, og om han end ikke blev nogen » Luther

<

for det hele Land, saa fortjener han i al Fald
Navnet Stavanger Stifts Reformator. Hans
religiose, teologiske og kirkelige Holdning lserer

vi at kende af hans 24 Prredikener over Pro-

feten Jonas's Bog, der blev holdt i Stavanger
Domkirke 1 1580-Aarene og derpaa udgivet i

Trykken. Han raber her en klar Opfatning
af Ref.s Grundtanker, paa samme Tid som
man marker Epigonen, der staar paa Over-
gangen til Ortodoksien. Han dade 5. Juni
1604 under et Ophold i Bergen som Medlem
af den Kommission af samtlige norske Bisper,

som traadte sammen i hint Aar for at ud-

arbejdc en norsk Kirkeordinans. Hans Lig

fortes til Stavanger og gravlagdes i Domkirken
(A. C. Bang, Den norske Kirkes Hist, i Re-
formationsaarhundredet, 217—333). — Se Art.

Erichsen og Ericus. A. B.
Erimbert, Sestersen af Biskop Gauzbert i

Sverig, fulgte Ansgar til dette Land og >ud-
forte frit Guds Tjeneste< de>.

Erkendelse er en ordnet systematisk For-
staaelse af, hvad der er virkeligt. Idet man
erkender noget, ligger her! saavel, at det er
til, som at dets Forklaring nu er given. Det
er altsaa Sandheden, og det tillige den be-

grundede Sandhed, som Erkendelsen har til

sin Genstand. Som de Midler, der staa til

vor Raadighed for at naa dette Maal, frem-
byder der sig Sansning og Taenkning. Gennem
vore Sanscr faa vi en Rsekke Indtryk, der
give os Billeder af Verden; men disse have
kun en tilfsldig og spredt Karakter. Det
gselder da om at samle dem til en fast Enhed

;

vi maa soge at paavise et forbindende Baand,
der knytter alt det enkelte sammen. Det er
med andre Ord Almengyldigheden eller Nod-
vendigheden af alt, hvad der sker, som det
bliver Opgaven for os at faststille. Kun der-

ved vil der naas en virkelig Erkendelse, en
saadan, som svarer til, hvad der er udtrykt i

Videnskabens Navn, og som godtgor sig som
aegte ved at medfere en virkelig Magt over
den givne Verden.

Naar man naermere vil bestemme Erkend-
elsens Vsesen, kommer man nemt til at laegge

Hovedvaegten paa den ene eller den anden af

dens to Elementer, enten paa Sansningen eller

Tsenkningen. De to modsatte Synspunkter,
som saaledes melde sig, betegnes som Em-
pirisme og Rationalisme (Idealisme). Indenfor
den antike graeske Filosofi er det sidste af-

gjort gaaet af med Sejren. I Platon finder

den fllosoflske Rationalisme sin store klassiske

Representant. Han gaar ud fra Ideerne som
den egentlige sande Vseren og bestemmer der-

for Erkendelsen af disse, hvori Verden har
sin sidste Grund, som den hajeste og fuld-

komne Viden. Og det samme Standpunkt til-

traeder Aristoteles i det vresentlige; thi selv

om han opgiver de overjordiske Ideer og holder
sig til den givne Verden, saa laegger han dog
den afgarende Vaegt paa at flnde det sande,

almene Vaesen bagved de ydre tilfseldige Former.
Det var ud fra disse Forudsaetninger, at Skola-

stiken i Middelalderen delte sig i de to Ret-

ninger, som benaevntes som Realisme og Ideal-

isme. Den ferste antog med de narvnte grasske

Tsenkere, at Ideerne, de almene Begreber, vare

det i Sandhed reelle (deraf Navnet Realisme) i

Modsietning til Enkelt-Genstandene. Den anden
holdt sig til de givne Enkelt-Eksistenser og op-

fattede kun Begreberne som subjektive, menne-
skelige Bestemmelser (nomina). Til nogen
virkelig Bestemmelse af Erkendelsens Vsesen

naaede man dog ikke paa denne Maade. Det
er ferst sket i nyere Tid, da man ikke meie,
som forhen, sagte at udgrunde Tingenes indre

Vsesen, men i Stedet for tog Sigte paa at for-

klare den givne Sammenhseng, hvori alle Tingene
fremtnede som indfajede. Den nyere Filosofi

fremviser en empiristisk og en idealistisk Ud-
viklingsraekke, som tilsidst kommer til at mades
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i Locke og Leibnitz som Representanter for de
modsatte Anskuelser. Det er Spargsmaalet om
Erkendelsens Oprindelse, som her trader i

Forgrunden. Er Sjoelen oprindelig en tabula

rasa (en nbeskreven Tavle) og vinder sit Ind-

hold alene gennem empiristisk Iagttagelse,

eller er den oprindelig begavet med medfodte
Ideer og kan i Kraft heraf ud af sig selv gennem
Fornuftslutninger opbygge en sand Viden? Det
er Spargsmaalet her. Det er dog imidlertid

ikke det egentlige Erkendelsesproblem, som
hermed er fremsat. Dette bliver forst forberedt

paa skeptisk Maade af Hume og derefter ende-

lig formuleret tydeligt af Kant. Er en virkelig

Erkendelse mulig? Saaledes sperger han. Og
han meuer dermed en almengyldig Forklaring

af, hvad der sker, en saadan, som paaviser

Nodvendigheden af, at det sker paa deniie

Maade og ikke paa nogen anden. Kan der
paa Forhaand, uafhsngigt af Erfaringen, gives

visse Regler for, hvad der maa ske, eller maa
man nojes med en sammenfattende Bestem-
melse af, hvad der faktisk sker? Kun i ferste

Fald opretholdes Erkendelsens Betydning i

egentlig Forstand. Som bekendt besvarer Kant
dette Sporgsraaiil ved at paavise, hvorledes

der i al Erfaring maa vrere en vis Lovmsssig-
hed tilStede, da Erfaring i sig selv er en Be-

vidsthedsakt og som saadan forudstetter en
Bevidsthed, hvis vaesentlige Love den altsaa

maa felge. I al Erfaring ligger der saaledes

Begreber til Grund. Det er Kriticismens Stand-
punkt. Det blev vel for en Tid aflast af en ny
Idealisme, men i vore Dage er man alminde-
lig vendt tilbage til den Position, i hvilken
Erkendelsesproblemet er stillet af Kant. Nogen
almindelig Enighed er langtfra naaet, — det

er sarlig Positivisme og Kriticisme, som ktempe
om Herredommet, — men i den faktiske

Maade, hvorpaa Erkendelsen benyttes, er der

givet en vis Enighed, som paa enkelte, vresent-

lige Punkter kan konstateres.

Forsaavidt som der ved Erkendelsen ferst

sparges om den fuldkomne Evidens, da maa
vistnok de formale Videnskaber, Logik og Mate-
matik, stettes averst. Det er en Abstraktionens
Verden, som her fremstilles, men netop deraf
kommer den ubetingede Nodvendighed, som
her Andes. Det er imidlertid den samme Nod-
vendighed, sserlig den, der er ejendommelig
for Matematiken, som man soger at paapege
1 Naturen. Det indrammes vel almindeligt, at

der her maa gaas ud fra et praktisk Postulat

om Tilvserelsens gennemgaaende Konformitet
med de menneskelige Tankeformer, men Natur-
videnskabens Resultater synes i det hele at

beknefte Rigtigheden af et saadant. Den Maade,
paa hvilken man da gennemferer en viden-

skabelig Forklaring af Tilvarelsen, er ved en
nejagtig Anvendelse af Kausalitetsloven. Man
opfatter ethvert Fajnomen som en Virkning af

en foregaaende Aarsag; man soger, uden at

blive staaende ved kvalitative Forskelligheder,

at vise, hvorledes det er det ene og samme,
som bestandlg gaar igen under forskellige

Former. Som Udtryk for en saadan Betragt-

ning har man i den nyere Tid formuleret

Loven om Kraftens Bestaaen. Om nogen anden
Forklaring end den, som saaledes er angivet

V«d Aarsagssammenhsengen, bliver der ikke

Tale ; naar man tidligere med Henvisning til Ari-

stoteles har talt om Hensigtsaarsager i Naturen,

da afvises en saadan Tanke nu fuldkomment —
Og denne saakaldte eksakte Metode soger man
endvidere at give Anvendelse paa alt det eksi-

sterende, ogsaa paa det aandelige Livs Famo-
mener, forsaavidt disse skulle underkastes en

videnskabelig Bedemmelse. Imidlertid vil det

her vaere af Betydning at minde om, at Viden-

skaben netop i sin eksakte Form viser sig

behaeftet med en ejendommelig Begraensniug;

en saadan Indrommelse vil Videnskabens forste

Reprsesentanter i vor Tid voire ganske villige

til at gere, selv om de ikke ville drage videre

Konsekvenser deraf. Idet Videnskaben be-

handler alt, hvad den foreflnder, som ensartede

Faenomener indenfor en uendelig sammen-
haengencle Ksede, hviler den i Virkeligheden

paa en Abstraktion. Den holder sig for det

farste til Tingene, saaledes som de vise sig i

Forhold til den betragtende menneskelige Be-

vidsthed; fra den Relation, som hermed er

givet, kan den, ifolge Sagens Natur, ikke und-
erage sig. Og den bestemmer endvidere alle

Tingene efter deres indbyrdes Forhold til hin-

anden; hvad de ere 1 sig selv, afset fra en

saadan Relatitih, derom kan Videnskaben ikke

udsige noget. Paa dobbelt Maade er Viden-

skaben saaledes betinget, i dobbelt Forstand

er den relativ; dels kommer den ikke ndover

en vis subjektiv Bestemthed, dels maa den
nojes med at paavise, hvorledes alt gaar til,

men kan ikke udsige noget om, hvad deter,

som vi her staa overfor. Disse Naturerkend-
elsens Grtenser ere blevne Mart afstukne i det

bekendte Foredrag af Naturforskeren Dubois-

Reymond i Leipzig 1872; ban gar her gaeldende,

at der er to absolute Gaader for Videnskaben,
overfor hvilke den ikke blot nu for Tiden er

uvidende, men overfor hvilke den altid vil

vedblive at vsere uvidende (Ignorabintwt).

Disse ere: Verdens (Materiens) inderste Vaesen

og Sjcelens Vasseu. Her staa vi overfor et

absolut Mysterium, som aldrig rationelt bliver

opklaret.

Men hermed er nu ogsaa givet Berettigelsen

til at gaa ud over Videnskaben. Det er de
hejeste Spargsmaal, de, som have allermest

personlig Interesse for os Mennesker, som fuld-

kommen unddrages den videnskabelige Indsigt.

Hvad er Verden, og hvad ere vi Mennesker selv?

Herpaa tnenge vi alle til at faa Svar, ber

maa vi alle danne os en Dom for at kunne
leve. Uden en bestemt Livsanskuelse er ingen

gennem fert Moralitet mulig. At iagttage en
fuldkommen Afboldenhed over for det over-

sanselige lader sig ikke gennemfare; det for-

maar end ikke de agnostiske Filosofer i vor

Tid. Men hvorledes kan der vsere Tale om
en Erkendelse, som ligger udover den viden-

skabelige? Det er Hovedindvendingen fra Mod-
standernes Side. Det kan lidt nytte, at Mulig-

heden af en indre, oversanselig Verden ind-

rammes, naar den slet ikke kan opfattes paa
bestemt Maade af os. Det er serlig til denne
Indvending, at der maa tages Stilling, naar
Spargsmaalet bliver om at begrunde den reli-

giose Erkendelse.

I det Billede, som Videnskaben udkastede
af Verden, var der ikke Plads for noget
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Spergsmaal om Henslgten med, hvad dersker;
kun Tingenes >hvorfor<, men ikke deres »hvor-
til« blev besvaret. Men dette Spergsmaal, som
saaledes afvises, lader sig ikke dermed bridge
ud af Verden. Den menneskelige Bevidsthed
bar fra Begyndelsen af villet forstaa ikke blot

den mekaniske Nodvendighed, som lod det
ene fremgaa af det andet, men ogsaa den Hen-
sigt og Mening, som den hele Proces maa
kunne Uenkes at have. Vi finde hos Sokrates
(i Platons Faidon) den bestemte Formnlering
af dette andet Spergsmaal. Han gltedede sig

over, at Anazagoras forte Skabelsen af Verden
tilbage til en Fornuft, thi han ventede da, at

han vilde paavise ved alt i Verden, at det,

saaledes som det var, var indrettet paa det
bedste. Og han felte sig skuffet, da Anaxagoras
stadig kun talte om naturlige Aarsager. Saa-
ledes ville vi heller ikke kunne blive staaende
ved at faa de naturlige Aarsager angivne.
Medens for den reflekterende teoretiske For-
stand den hele Verden kun bliver en uendelig
Ktede af Processer, hvor Kraft og Stof ligge

til Grand, saa danner der sig nedvendig for

den praktiske, folende og villende Personlighed
et Billede af Verden som et formaalsbestemt
Hele, der som saadant har en virkelig Afslutning
i sig. Og det enkelte Menneske feler sig i

et dobbelt Forhold til dette Hele, dels i Mod-
stetning dertil som en selvstendig Person,
der i sig selv udgor en ejendommelig Vserdi,

og som i sit Indre har den hojeste Maalestok
for godt og ondt, dels som en integrerende
Del af dette Hele, hvis Liv ogsaa er bestem-
mende for ham selv. Idet ban nu feler

sig bundet til en bestemt Opgave, der melder
sig for ham som en hellig Forpligtelse, maa han
med det samme sperge om, hvorvidt han
finder nogen Forstaaelse og Stette for Arbejdet
paa en saadan Opgave hos den Magt, der
Jigger til Grand for Verden. Han maa fore-

stille sig denne Magt som en saadan, til hvilken
han kan stette sig i et vist Forhold. Der er
altsaa hermed givet Nedvendigheden af en
religies Erkendelse, en saadan, som gaar ud-
over den eksakt videnskabelige.

Naar der bliver Tale om, hvorledes en saa-

dan Erkendelse ntermere maa vaere beskaffen,

sterlig hvilke Elementer den vil v«re henvist

til at bruge, da ger der sig forskellige Meninger
gsldende. Som det nsermeste Materiale frem-
byder sig de forskellige historiske Religioner.

Gennem Religionen har Menneskesleegten fra

den allerseldste Tid udtalt sine Forestillinger

om de hojeste Livsspergsmaal. Men man kan
stille sig paa eh dobbelt Maade til den prak-
tiske Verdensforklaring, som her er given.

Dels kan man sege at underbygge og korrigere

den ved en hejere teoretisk Erkendelse, dels kan
man anerkende den, som den er given. Den
forste Bestrtebelse kan feres tilbage til Platon
og Aristoteles. Man soger i Tilslutning til den
egcntlige Videnskab og som en Fortssettelse af
denne at opbygge en sammenhtengende Ver-
densanskuelse, der skal give en Forklaring paa
alle de praktiske Livsgaader. Det er under
Navn af Metafysik, at dette Forseg historisk

foreligger. En sterlig Udvikling har det faaet

indenfor den nyere tyske Spekulation, hvor
roan en Tidlang mente at have lest Tilvser-

elsens Gaader ved en videnskabelig Bestem-
melse af det absolute. Det er dette Begreb,

der stadig i nyere Tid har afgivet Tilknytnings-

punktet for videregaaende metafysiske Betragt-

ninger; det har vaeret ligesom det neutrale

Indifferenspunkt, hvor den profane og den
religiese Taenkning kunde modes. Men mod
hele denne Tankegang, der forevrigt meget
hurtig har tabt sin Tiltroekning, maa det gores

gseldende, at den sammenblander to uensartede
Bestemmelser, hvoraf Folgen bliver, at Resul-

tatet hverken kommer til at blive sand Viden-
skab eller en tilfredsstillende Livsillosofi. Dette

viser sig seerligt i den tyske Spekulation, der
af nyere Videnskabsmsend betegnes som en
blot >Begrebsromantik< eller Begrebsdigtning,

og hvor tillige den moralske Interesse meget
ufuldstrendigt kommer til sin Ret. Det er

nemlig et Sterkende for enhver saadan Art af

Spekulation, at den er behseftet med et stserkt

Anstreg af Panteisme; som videnskabelig

Verdensforklaring vil Metafysiken konsekvent
komme til at blive Panteisme. Og hvad sterlig

det absolutes Begreb angaar, da kan der heller

ikke gores noget ud heraf, thi det er i alt Fald
kun som et negativt Grsnsebegreb, at Viden-
skaben kan henvise til det.

Tilbage staar da altsaa den anden Vej: at

anerkende den praktiske Forklaring af Til-

vaerelsen, som er givet i Religionen. Vi gaa
da ikke ud fra Naturen, saaledes som den
videnskabeligt kan bestemmes, men vi sege

at naa til den hejeste Erkendelse af Tilver-

elsen, idet vi gaa ud fra Menneskelivet, saa-

ledes som det fremtrseder i sin Fylde for os

i Historien. Det er ved at betragte og be-

domme de aandelige Vserdier, som her findes,

at Opgaven skal leses. Al Religion og al posi-

tiv Livsanskuelse er opbygget af visse bestemte
Vserdidomme. At forstaa sig selv i sin ejen-

dommelige Vaerdi og at forstaa hele Tilvier-

elsen herud fra som den, der er anlagt paa
at gennemfere Personlighedens Bestemmelse,
det er Ejendommeligheden ved den religiose

Erkendelse. Det er ved Anvendelse af Teleo-

logiens Begreb, at et saadant samlet Billede

af Verden kan blive udkastet. Et overste

Formaal, et hejeste Gode, hvori alle Menneskers
Bestemmelse gaar op, bliver indfert under
Guds Navn; der tilsigtes ikke nogen rationel

Verdensforklaring hermed, men alene en Be-
grundelse af, hvorledes alt i Verden er indordnet
under in Bestemmelse som tjenende Midler

herfor. Og idet den menneskelige Personlig-

hed i dette hejeste Gode attraar at finde sig

selv, maa det ogsaa komme til at fremtnede
med en personlig Karakter. Saaledes er Til-

fteldet ogsaa overalt, hvor den religiose In-

teresse er uforstyrret. — Men det kan allige-

vel synes, som om det er umuligt indenfor

det religiese Omraade at paavise en Almen-
gyldighed i Dommen, hvilket dog er al Erkend-
elses Stermrerke. Det synes, som om det ene
Standpunkt her lader sig ligesaavel forsvare

som det andet Dette kan dog ikke indrommes.
Saa sandt som der er visse fselles Grundlove
for det menneskelige Felelses- og Viljesliv,

saa sandt maa ogsaa de samme Va-rdier kunne
bringes til Anerkendelse for alle Mennesker,
naar blot den fornedne Udvikling er til Stede.
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Pippin har han skrevct en stor Elegi i Di-

stiker, delt i 4 Beger, fuld af Smiger for Ludvig
den fromme. Den blev forst udgivet 1726 af

Muratori, senere af Pertx (Hon. Germania,
Pottct Latini avi Catolini II). Paa Tysk er

den overeat af Pfund. 4. Bog, der handler
om Kong Haralds Daab, er optagen i Lange-
beks Scriptore* iter. Dan. I og overeat paa
Dansk af H. Olrik (Kbhvn 1886).

Ernesti. 1) Jobann Angnst E., tysk Teolog,

f. i TennstSdt i Thflringen 4. Aug. 1707, gik

i Skole i Schulpforta og kom 1727 til Witten-
berg for at studere Matematik, Filos. og Teol.,

senere til Leipzig, hvor han ferst blev Kon-
rektor, siden Rektor ved Thomasskolen. Sam-
tidig holdt han filol. Forekesninger ved Uni-
versitetet og blev 1756 Prof, tloqutnticc ved
dette, 1759 tillige teol. Professor. Som Laerer

var han, under Navnet >Tyskernes Cicero*

,

beremt i alle paedagogiske Kredse, og som Teo-
log fremkaldte han en Reform af det ekseget-

iske Studiuni. Som Ekseget og Tekstkritiker
var Origenes hans ForbiUede. Uden at ville

sige sig las fra den overleverede kirkelige

Dogmatik forevarede og gennemforte E. paa
Skriftfortolkningens Omraade den Grundsaet-

ning, at Skriften bor fortolkes som enhver
anden Bog. Det betydningsfuldeste af hans
mange Skrifter er hans Inttitutio interpretit

S. T. (1761; 5. Udg. 1809), en HermenenUk,
der ved sin klassiske Form og Tidsforholdenes
Magt fik en stor Indflydelse paa den protest.

Eksegese (H. N. Clausen, Det n. T.s Herme-
nenUk, 1840, S. 336 f.). Som Dogmatiker var E.

en Overgangsskikkelse, der paa flere Maader
banede Vej for Rationalismen, skent han lige

saa lidt vilde regnes til Rationalisterne som
til Pietisterne. Han dode 11. Sept 1781. —
2) Heinrlch Friedrich Theodor Ludwig E.,

tysk Teolog, f. i Braunschweig 1814, var en
Tidlang Provst og Superintendent i Wolfen-
bfittel og Medlem af det braunschweigske Kon-
sistorium. 1853 blev han Abbed af Marten-
berg, 1858 Generalsuperintendent og 1877 Vice-

president for Konsistoriet. Han dode i Wol-
fenbOttel 16. Aug. 1880. E. var virksom for

Indferelsen af den braunschweigske Synodalord-
ning (S. 382), og han har forfattet en Forklarlng
af Luthers lille Katekisme, der bruges i Braun-
schwetgs Skoler. 1874—80 var han Preesident
for Eisenacher-Konferensen (S. 733), og han har
forfattet to dygtige Skrifter: »Vom Ursprung
der SOnde nach paulinischem Lehrgehalt (I

—

11, 1862) og .Die Ethik des Apostel Paulusc
(3. Opl. 1881).
'* Ernestinske Linle, Gren af det sachslske
Fyrstebus. I Aaret 1484 deltc Hertugerne Ernst
og Albert af det wettinske Hus deres Lande, saa-

ledes at den ferate, der fik de sachsiske Kur-
lande og Thflringen, blev Stamfader til den
e. Linie, medens den sidste, der fik Meissen
og de ovrige Landsdele, blev Albertinernes
Stamfader.

Ernst 1)E., Markgreve af Baden, f. 1482,
tUtraadte forst 1527 helt Styrelsen af sit Land.
Han havde Sympati for Ret, afsatte daarlige
Pnester, rensede Klostrene og vilde gore sit

Markgrevskab til et saerligt Bispedemme under
den evang. Hofpraest, Jakob Truckenbrod. Paa
Rigsdagene i Speier og Augsburg segte han at

maegle mellem Kejseren og de evang. sindcdc

Stender; han tog evang. Pnester i Beskyttelse

og gik i Forbon for Landgrev Philipp af Hessen.

Men af Frygt for Kejseren sluttede han sig

aldrig belt til Ref., og tilsidst blev han su
tnet af sin vaklende Stilling, at han (1552)

nedlagde Regeringen til Fordel for sin Son

Karl, som derpaa (1556) indfortc Ref. E. dede

1553. — 2) E. Friedrich, Markgreve af Ba-

den-Durlach, f. 1560, tUtraadte Regeringen

1584 og gik 1599 over fra Lutherdommen til

Calvinismen, under Paavirkning navnlig af

Joh. Pistorius. Til Forsvar for dette Skridt

udgav han Liber Staffbrtentit (udarbejdet paa

Slottet Staffort ved Durlacb), og efter hans

egen Tilslutning til den ref. Laeretype segte

han at paatvinge sit luth. sindede Land Calvin-

ismen. Da Borgerne i Pforzheim modsatte sig

hans Bestnebelser i den Retning, samlede han

Tropper imod dem, men paa Toget mod Pforz-

heim dede han 14. April 1604 i Remchlngen

af et Slagtilfaelde. Fr. N. — 3) E. Bekender,

Hertug af (Brannschweig-)Lflneburg, t.

1497, kom 1512 til sin Onkels Hof i Witten-

berg, hvor Spalatin blev hans Opdrager. Her

oplevede han Ref.s Begyndelse. Efter et Op-

hold ved Frans I's Hof optoges han af sin

Fader i Luneburgs Regering 1520 og blev under

vanskelige Forhold dets egentlige Styrer. Ref.

var traengt ind og havde grebet isaer Borger-

standen, og E. stillede sig venligt til den; poli-

Uske Motiver, Nodvendigheden af, under den

store Pengenod, at knuse Adelens og Gejstlig-

hedens Magt, virkede med. En Samtale med

Luther 1527 bragte Afgorelsen, og 1527-30

gennemfortes Ref., trods Gejstlighedens Mod-

stand ; m. H. til Kirkeskikke lempede man sig,

overfor Klostrene evedes ikke ringe Tvang.

E. underekrev Confessio Augustana 1530, og

fra Augsburg forte han med sig Urban us

Rhegius, der som Superintendent fuldforte

Forandringen (til 1541). Efter at Bispernes

Regimente var ophsvet inddeltes Landet i Su-

perintendenturer. 1543 foretoges en General-

visitation til Befaestelse af Forandringen, og

siden afvistes Interimet E., der efter 1530 var

Nordtysklands indflydelsesrigeste Fyrste, bar

vaesentlig bidraget til at frelse disse Egne for

Gendeberbevaegelsens Udskejelser. Han virkede

med Kraft for det schmalkaldiske Forbunds
Interesser, bidrog til Opbyggelsen af den evang.

-

luth. K. i Pommern og Mecklenburg og segte

at fremme Enigheden med Sydtyskerne (Bncer).

Lfineburg har til vore Dage vssentlig bevaret

det Preeg, E. med Kraft og Maadehold gav den

luth. K. her; han dode 11. Jan. 1546 (A. Wrede,

Die Einfflhrung der Ref. im Luneburgiscben

1887; Ublhorn, U. Rhegius 1862). J. O. A. —
4) E, Hertug af Sachsen, Broder til Kur-

fyret Frederik den vise, var 1476—1513 £rke-
biskop af Magdeburg og tillige Biskop af Hal-

berstadt Da ban laa paa Dadslejet vilde

man gore ham delagtig i alle Fransiskaner-

Ordeuens gode Gerninger, men han svarede:

•Meines Herrn Jesu Christi Werk mossens
allein thun; darauf verlass ich mich«. Han
er begravet i Taarnkapellet i Domkirken i

Magdeburg, hvor der ved Peter Vishers Haand
er rejst ham et smukt Mindesmserke: paa Sarko-

fagens Laag ser man .Erkebiskop E., paa dens
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Langsider de 12 Apostle og Helgener. Ft. K. —
5) E. den fromme, Hertug af Sachsen-
Gotha, f. 25. Dec. 1601, vaktes tidlig til Be-
vidsthed om en Regents store Pligter, sterlig

under de davserende, ulykkelige Forhold. Fra
Barnsben laa Evang.s Sag ham varmt paa Hjerte,

og han var villig til at ofre alt for det. Han
sluttede sig ogsaa straks 1631 til Gustaf Adolf
og kiempede tappert ved Lech, Nflrnberg og
Lutzen. 1633 overdrog Broderen, Bernhard af

Weimar, ham Styrelsen af det nye Hertug-
demme Franken, der imidlertid gik tabt 1634.

Trods de vanskelige Forhold i det rom.-kat.

Land, viste' E. dog her sjeldne Gaver som Re-
gent. Ved Kirkevsesenets Ordning benyttede han
G.Calixt (S. 446 f.). 1640 delte de 3 Bredre af

den weimarske Linie deres Land, og E. fik Sach-
sen-Gotha, hvortil siden kom Koburg, Alten-

burg og Meiningen. Landet, der var totalt ede-

lagt, bragtes glimrende paa Fode, og paa alle

Omraader foretog E. Reformer. Ved sin Inter-

esse for Enkeltheder ligner han Christian IV,

men han var en langt mere vidtskuende, be-

sindig og kundskabsrig Fyrste. Selv stor som
Personlighed, omgav han sig med fremragende
Miend som Kansleren v. Seckendorf. Gennem
hele hans Strsben gaar Bevidstheden om, at

>Gudsfrygt styrker Riget< ; han fordybede sig i

Skriften tidlig og slide og bar ikke med Urette

Navnet >Bede-E.<. Han var ortodoks og stod

afvisende overfor Synkretismen ; men som en
irenisk Natur afskyede han Stridssyge og aande-
ligt Rethaveri, og som den praktiske Kristen, for

hvem Kristus ikke blot var Bfereren af vor Synd,

men ogsaa den, der renser vort Liv, vendte han
sig bort fra en >indbildt< Tro, der pukkede
paa ortodoksistisk Renhed. Med stor Kraft

ordnedes Skolevteseuet. Ratichianeren Evenius
var (1635—39) hans >Skoleraad« i Weimar.
Han ivrede mod Hukommelsesherddom og af-

passede Kundskaberne efter Bornenes Fatte-

evne. Ved Reyherr reformeredes Gymnasiet i

Gotha, saa at en regelmsessigMrinvis stigende

Undervisning indfertes, og ved en ny >Schul-

methodusc (1642), der blev Forbillede for

mange tyske Lande, ordnedes Almueskolen.
Pigeskoler oprettedes, og Skoletvang indfertes.

Der lagdes Vsegt paa Realkundskab (Geografi

og Historie), men isser paa en forbedret Kate-

kismeundervisning. Lsereme fik bedre Kaar,

og fortrseftelige Lserebeger for Skolens for-

skellige Trin affattedes. Det beordredes Prsest-

erne at vsere vel hjemme i de symbolske Boger
(ogsaa Konkordieformlen), men afholde sig fra

al Stridssyge. E. havde Del i Universitetet i

Jena, hvor Gerhard holdt Bibelstndiet i Mre,
og under dennes Tilsyn (siden ved Salomon
Glassius) foranstaltede E. sin Ltegmandsbibel
udgivet med kort Forklaring (>Weimarbiblen<
1640, 12. Udg. 1720). Til Omordning af de
kirkl. Forhold brugte han isaer den fromme
Teolog Salomon Glassius (d. 1656). Da General-
kirkevisitationen 1641 baade for gejstliges og
verdsllges Vedkommende viste, hvor dybe
Spor de forvirrede Forhold havde sat sig

(Usredelighed, Drikkeri, Banden, Overtro, kede-
lig Sikkerhed og religiost Hykleri), blev det
paalagt Preesterne at pried ike alvorlig Bod.
tilse Katekismeundervisningen ogsaa for voksnes
Vedkommende og foregaa Menigheden med et

godt Eksempel. E. indferte atter Konfirma-
tionen. En Konsistorialstyrelse bragte Ordcn
i Kirken, og til Fremme af Ssedelighed i Me-
nighederne fik Prsesterne Leegmandshjaelpere i

de inspectores discipline, som indsattes efter

Forordn. af 1664 og 1669. E. og hans Miend
vare ortodokse Arndianerc, og deres lver for

>praktisk< Krdm. undlod ikke at misttenkelig-

gore dem som >Veigeliomaniter< og >Mord-
brandere< i visse Zionsvtegteres 0jne, men de
luth. Lederes Respekt for Fyrstenavnet holdt
dog Kritiken i Temme. E.s personlige Syn
og Livsgerning maatte vende ham bort fra

Aanden i Helmstadt, men de sergelige Frugter,
Stridighederne bar, gjorde ham ivrig for den
Tanke, Nic. Hunnius havde udkastet, om et

stadigt (Collegium af La-rde til Forligelse af
Stridigheder og Fremme af irenisk Literatur.

Det var E.s Tanke, at det skulde omfatte hele
den luth. K., og med stor Offervillighed be-
stemte han sig (1672), trods Modstanden, til

med egne Midler at grundltegge dette Overtri-
bunal; men Forholdene umuliggjorde Tankens
Virkeliggorelse. E. dode 26. Marts 1675 (A.

Beck, E. der fromme, I—II, Weimar 1865; A.
Braem, Der gothaische Schulmethodus, Berlin
1897). J. O. A.

Erskine. 1) Ebenezer E., skotsk Priest forst

i Portmoak, siden i Stirling, f. 1680, d. 1754,
oplevede 1712 Genindferelsen af Patronatsretten
i Skotland (se Skotland). Efter i mange Aar
at have serget over den skotske K.s Ufrihed
holdt han 1732, da han trak sig tilbage fra

Stillingen som Moderator for Perths og Stir-

lings Synode, en Prsediken over Ps. 118, 22,

der var et sberkt Angreb paa Datidens Prse-

dikener, som efter hans Sigende vare >fulde

af moralske Talemaader og Blomster, men
nseppe nevne Kristi Navn<. Da han tillige i

sin Prsediken angreb Dronning Annas Patro-

natslov, der efter hans Mening >savnede Guds
Sens Autoritetc, blev der indledet Undersegelse
imod ham. Undersegelsen forte til et Brud
indenfor den skotske Statskirke, idet E. E. og
3 af hans Praestevenner traadte ud og dannede
en Frikirke (Secession kirk). Efter nogle Aars
forgseves Maegling blev Brudet ulsegeligt, og 3
andre Praester, blandt dem E. E.s Broder,
Ralph E., gjorde belles Sag med disse se-

ceders (A. Morris Stewart, The Origins of
Scottish Presbytery, Edinb. 1899, 42 f.). Fr. N.
— 2) Ralph E., skotsk Prsest, er fedt 18.

Marts 1685, dad 6. Nov. 1752. Han var Sen
af Prtesten Henry E., studerede i Edinburgh
og blev 1711 Hjselpcprsest i Dunfermline. Han
sympatiserede med sin Broder Ebenezer E.

(se d. Art.) overfor Statskirken, fra hvilken
han skilte sig 1737, og stod ogsaa paa hans
Side, da der senere kom Splittelse indenfor
Frikirkcn. Han efterlod sig Prsdikener og
relig. Digte. — 3) Thomas E., skotsk Teolog, er
fedt 13. Okt. 1788 i Edinburgh, han dede 1870.

Th. E. studerede i Edinburgh og blev Advokat
der 1810, men da han, som var af adelig Fa-
milie, 1816 arvede Godset Llnlathen, opgav
han Sagferervirksomheden og levede nu dels

paa sit Gods, dels paa Rejser, i Omgang med
en Raekke fremragende Mend som A. Vinet,

Edward Irving, Thomas Carlyle, F. D. Maurice
og flere. Han udfoldede en rig religies For-
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fattervirksomhed. Historisk Kritik interes-

serede bam ikke; Bevis for Krdm.s Sandhed
var for ham alene dens Overensstemmelse med
Menneskets aandelige Trang. Hans Skrifter, i

hvilke han fremstetter sine ejendommelige
Tanker f. E. om Inkarnationen og Troen, have
evet en Del Indflydelse. De ere, foruden nogle

Breve: Remarks on the Internal Evidence for the

Thruth of repealed Religion, 1820; Essay on
faith, 1822 ; Unconditional Freeness of the Gos-
pel, 1828 ; Brazen Serpent, 1831 ; Doctrine of
Election, 1839; Spiritual Order and other Pa-
pers, 1871. Om hans Tanker se J. Tulloch,

Movements of relig. Thought in Britain (Lon-
don 1885) 129 f. og J. Hunt, Relig. Thought in

England (London 1896) 94 f. V. A.

Erthal. 1) Franz Lndwig Karl Philipp,

Friherre af E., f. 16. Sept. 1730 i Lohr,
blev 1763 Domkapituiar i Bamberg og Wurz-
burg og senere President for Bispedemmet
Wurzburgs verdslige Regering. 1768 udnrevnte
Kejser Joseph II ham til Visitator ved Rigs-

kammerretten i Wetzlar; 1775 blev han kejser-

lig Komraissaer ved Rigsdagen i Regensburg.
1779 blev han valgt til Biskop af Wurzburg
og med faa Ugers Mellemrum ogsaa til Biskop
af Bamberg. Han dode 14. Kebr. 1795. Han
var som Teolog en Discipel af Kant, som reger-

ende Biskop og Hertug af Franken en Til-

hsenger af den oplyste Enevaelde og en Ven
af Kejseren. Med den romerske Kurie stod
han kun i meget las Forbindelse, men paa
den anden Side vaegrede han sig ved at til—

trcede Emser-Punktationerne (Fr. Leitschuh,

F. L. v. E., Bamberg 1894). — 2) Friedrich
Karl Joseph, Friherre af E., Broder til oven-
nsevnte, blev fedt 3. Jan. 1719. 1753 blev han
Medlem af Domkapitlet i Mainz, senere Re-
geringsraad i det kurfyrstelige Ministerium,
Rektor for Mainzer-Universitetet og Kustos
ved Domkapitlet. 1774 valgte Domherrerne i

Mainz, der gerne vilde taekkes Kejseren, deres
ved Wienerhoffet vel sete Kustos til iErke-
biskop og Kur-iErkekansler, og F. K. J. var i

Virkeligheden den sidste Kurfyrste af Mainz.
Han dode 25. Juli 1802. Han var steerkt paa-
virket af Rationalismen, var en af Forkaemperne
for en tysk Nationalkirke, en Modstander af
Jesuitarne og Hovedmanden ved Affattelsen af

Emser-Punktationerne (se S. 760). Paa Revolu-
tionstiden maatte han gentagne Gauge flygte

for Franskmaendene, og 1797 maatte han endog
afstaa Mainz til dem. Tilsidst havde han kun
det lille Fyrstendomme Aschaffenburg, som
han styrede med stor Dygtighed og Kserlighed
(Leitschuh S. 9 f.).

Erwin fra Steinbach begyndte 1277 Opfor-
elsen af Strassburger-Domkirkens Facade. Ifelge

hans Gravsten dode han 17. Jan. 1318. Da
Goethe 1772, efter et laengere Ophold i Strass-

burg, skrev sin Afhandling >Von deutscher
Baukunst< (Hempels Udg. af Goethes Werke
Bd. 28), helligede han denne til E.s divi

manes.
Erythraus, Gotthard, fra Strassburg, kirkl.

Komponist (o. 1560—1617), levede som Kantor
og tilsidst Rektor i den som Universitetsstad

senere kendte By Altdorf ved Nurnberg. I

sfdstnaevnte By er af ham udkommet Psalmi
et Cantica varia samt >Dr. Martini Lutheri

und anderer gottesffirchtiger Manner Psalmen<
(1608), udsatte polyfont for 4 Stemmer som
Stotte for den enstemm ige Menighedssang. A. H.
Esau (>den laadne<, hvad ogsaa Seir betyder,

Bjerglandet, hvor E. tog sit Ophold), sidste
Sen af Isak og Rebekka og Tvillingbroder til

Jakob. Om E. Andes tvende Overleveringer i

G. T. Efter den ene forspilder han den ham
tilkommende Velsignelse ved imod sine For-
seldres Vilje at a?gte fremmede Kvinder (1 Mos.
26, 34 f.; 27, 46 1; 35, 9 f.). Denne Beretning
holdes ret skematlsk og tor; Navnene syncs
ofte at betegne Stammer (se S. 716). Den
anden Overlevering er langt rigere og mere
malende, med en glimrende Karakterskildring.

E. er Jaeger, djserv, fremfusende, letsindig;

Jakob en >from< Mand 0: Agerdyrker og Hyrde,
snu, listig. Guds Bestemmelse, at udvtelge Jakob
fremfor E. (1 Mos. 25, 23 jvfr. Rom. 9, 10 f.\

fuldbyrdes ved menneskelig List; forst fra-

narrer Jakob E. Forstefedselsretten (1 Mos.
25, 29 f.), dernsest den faderlige Velsignelse.

Medens Jakob flygter, raser E. i vild Haevn-
torst over den tilfojede Kraenkel.se; dog for-

sones Brodrene ved Jakobs Tilbagekomst
(1 Mos. 33, 1 f.). Den historiske Trovaerdighed

af disse Beretninger har man angrebet, navn-
lig fordi de formentlig genspejle langt senere
Forhold mellem de to Folk, Israel og Edom
(saaledes de tvende Velsignelser Kap. 27). Dog
maa man agte paa, at E. skildres ret sympa-
tetisk, modsat Jakob, paa flere Punkter. Den
senere jediske Tradition vidste derimod ikke
alt det onde, den vilde hobe paa E. C. J.

Esbaal, se Isboset.

Esbai, Fader til Naerai, en af Davids vaeldige

(1 Kron. 11, 37).

Esban, edomitisk Stamme (1 Mos. 36, 26).

Esberg, Zacharias, f. 1. S. i Advent 1666 i

Kumla i Nerike, Mag. i Upsala 1685, praeste-

viet 1688, ord. Hofprsedikant hos Enkedron-
ning Hedvig Eleonora 1690, Spr. ved Riddar-
holms og Bromma Menigheder 1700, Dr. theol.

1705, dode ved Medevi-Bad 26. Juni 1708,

inden Ankomsten af den Fuldmagt til at vaere

Biskop i Vexio, som Carl XII havde udfrer-

diget 9. Juni i Lejren ved Brezina i Polen.

E. havde tidligere vaeret i Ugunst hos Kongen.
der misticnkte bam for Pietisme. Formentlig
var dette Grunden til, at han ikke 6k Ud-
naevnelse til S. Marie Sognekald i Stock-
holm, skent Menigheden havde ensket ham.
Den forste Mistanke om Pietisme hos E. syncs
at va?re vakt ved en for Tidsforholdene karak-
teristisk Episode, som indtraf 1700. Enke-
dronningen havde samtidig med E. en tysk-

fedt Hofprsedikant Lotsack, som i sin anti-

pietistiske Iver i en Pnediken paa 17. Sendag
efter Trinitatis erklaerede, at >Komedier, Spil.

Kort og Terning, ogsaa om Penge« vare Ad-
spredelser, som vare >tilladte paa Sabbaten*.

E. erklaerede at ville gendrive Lotsack naeste

Sendag, men det blev ham mundtlig forbudt

af Enkedronningen. Imidlertid blev Lotsack i

Stedet indstaevnet for Hofkonsistoriet og maatte
i en Skrivelse af 28. Nov. fuldstaendig tilbage-

kalde sine Paastande samt erkende, at han
havde >forarget Menigheden «, og at det var
>ganske uanstaendigt for en Praest at samrrkke
i saadanne Ting fra Praedikesto)en<. O. A.
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Esbern, Biskop af Slesvig, eflerfulgte (1141)
den for sin Tilslutning til Modpaven Victor IV
bandlyste og fordrevne Okke; E. kom 1161 i

Strid med Kongens Ombudsmand, Niels Rasse-

san, der lod hans Trseborg (gl. Gottorp) ned-
bryde, men selv drsebtes af Bispens Folk. Der-
efter turde E. ikke blive i Landet, men drog
til Sachsen, hvor ban snart efter dede, og,

trods iErkebiskop Eskils Vrede, lod Kong
Valdemar den bandlyste Okke vende tilbage til

Slesvig. J. O. A.

Esbon. 1) Gadit (1 Mos. 46, 16); 2) Ben-
jaminit (1 Kren. 7, 7).

Esch. 1) Johannes E., se Essen. — 2) Ni-

colans von E., nederl. Mystiker, fedtes 1507
i Nserh. af Herzogenbusch. Efter at vsere

undervist af Hieronymlterne studerede han
Kilos., Teol. og Kirkeret i Ldwen og blev 1530

viet til Pnest. Senere kom han til Kdln, hvor
han boede hos Chartreuserne og underviste

flere unge Mennesker, bl. a. Canisius og Surius;

paa Grund af sit svagelige Helbred turde han
dog ikke sege Optagelse i den strenge Orden.
1538 blev han Priest ved Begingaarden i Diest,

i hvis Kapel han havde test sin ferste Messe.

Efter et Aars Forleb vendte han imidlertid

tilbage til Chartreuserne i K6ln, men senere

tog han atter til Beginerne i Diest, og blandt
dem virkede han til sin Dad (19. Juli 1578).

Han var en stille, indad vendt Natur, der heist

sad 1 sin Celle og tienkte paa det evige Liv,

men han udviklede sin Mystik i Skrifter (Intro-

duetto in vitam introversam ; Exercitia theolo-

giae mijsticce) og Samtaler med saa stor Be-
gejstring, at Inkvisitionen satte sig i Bevtegelse

over for ham. Men en Undersegelse viste, at

den fromme og Iserde Mands Mystik var ulaste-

lig fra Kirkeherens Standpunkt.
Eschenmayer, Adam Karl August, Medi-

ciner og Filosof, fedtes i Neuenburg i Wurt-
temberg 1768. Efter at have vseret prakti-

serende Lcege i Kirchheim unter Teck blev

han 1811 Prof, i Medicin og Filosofl i Tubin-
gen; men 1836 opgav han sit Professorat og
trak sig tilbage til Kirchheim, hvor han dode
1852. Det var Schellings Naturfilosofi, der
vakte hans Lyst til det fllos. Studium. 1798
skrev han >Versuch, die Gesetze magnetischer
Erscheinnngen aus Gesetzen der Naturmeta-
physik zu entwickeln< ; 1804 udkom Skriftet

>Die Philosophic in ihrem Uebergang zur
Nichtphilosophie<, hvori han paa en Maade,
der minder om Jacobi, hsevdede den relig. Tros
Ret over for den fllos. Tsenkning. I mange
andre Skrifter har han forsvaret Supranatural-

ismen over for Rationalismen og gjort sig til

Tolk for Sonnambnlisme og Aandeseeri (Seer-

inden i Weilheim). D. F. Strauss var en Tid
i sin Ungdom under hans Paavirkning (A.

Hausrath, D. F. Strauss, Heidelb. 1876, I, 24 f.).

Escobar, Marina fra, kvindelig Mystiker i

Spanien, f. i Valladolid 1554, oplevede gen-

tagne stsrke Vsekkelser, der bleve eflerfulgte

af Tilbagefald til et verdsligt Liv, indtil hun
1587 afgjort brad med Verden og trak sig til-

bage til Ensomheden. 1599 begyndte hun at

virke udad til ved at formane Preesterne og
alle dem, hun modte paa sin Vej, til at fere

et fromt Levned. Hun indferte Birgittinerne

i Spanien efter, paa sin Skriftefader, Jesuiten

Luis de la Puentes Raad, at have fejet nogle
Tillsg til Birgittas Orden (Ordo S. B. de reeol-

lectione), blandt andet et Paabud om, at de
spanske Birgittiner-Nonner skulde bare et redt
Kors paa deres Sler. Selv bar hun ikke Or-
densdragten, men segte fra sin fattige Stue, i

de sidste 30 Aar af sit Liv lsenket til Syge-
lejet, ved Samtaler, Breve og Smaaskrifter at
paavirke sin Samtid. Hun dode 9. Juli 1633,
nsesten 80 Aar gl., 1 en Henrykkelse, der
gjorde et staerkt Indtryk paa hendes Omgiv-
elser, som satte hende i Rang med Caterina
fra Siena og andre Helgeninder, fordi hun
havde haft saa mange himmelske Syner. Luis
de la Puente begyndte, paa Grundlag af hendes
egne Optegnelser, en Skildring af hendes mange
Henrykkelser til Himlen ; den blev fuldendt af
hans Ordensbroder Ramirez (Madrid 1664 og

73), og i den latinske Oversettelse (Prag 1672 f.;

Napoli 1690) har denne Biografl, isa?r i Italien,

fundet mange Lasere. Jesuiterne seette navnlig
stor Pris paa hende, fordi Gud formentlig i et

Syn havde aabenbaret hende, at alle de Jesu-

iter, der dengang vare dede, havde faaet Plads

i Himlen, og at de, der vilde trade ud af
Loyolas Orden, satte deres Frelse paa Spil.

Escobar y Mendoza, Antonio, jesuitisk

Moralteolog, blev fodt 1589; 1604 blev han op-

tagen i Jesuiter-Ordenen, og 4. Juli 1669 dede
han i Valladolid. Hans Samtid satte ham hejt

som Prsedikant og Skriftefader, og hans 12
eksegetiske og moralteologiske Skrifter, der ud-
gere en statelig Rsekke Folianter (isser hans
Universes theologies moratts receptiores senten-

ttce, der fylder 7 Bd.), fandt mange Ltesere,

men ogsaa megen Modsigelse. Paa Grundlag
af hans Liber theol. moralis XXIV Societ. Jesu

doctoribus reseratus, der udkom ferste Gang
1642 som en Bog paa 900 tsettrykte Sider og

allerede 1656 i 41. Oplag, rettede Pascal (P.s

Provincialbreve, overs, af W. F. de Coninck,

Kbhvn 1876, 88 f.; jvfr. S. 511) sit beremte
Angreb paa E.s Moral, idet ban samtidig be-

rigede det fr. Sprog med 2 nye Ord: escobar-

der (tale tvetydigt), escobarderie (underfundig

Adfserd). 6. Aug. 1761 bnendte Pariser-Parla-

mentet den af Pascal angrebne Bog, og selv

Romerkirkens Teologer fandt, at E. ved sin

slappe Moral gjorde Vejen til Himlen vel bred

og magelig (scepe jutto benignior). Det samme
indremme mange af hans Ordensbredre i

vore Dage, idet de dog samtidig havde, at E.s

Moral var baade sund og ren i Principerne,

og at han forstod >at gore Dyden elskelig<

;

men de ville ikke na?gte, at han jsevnlig for-

faldt til Spidsflndighed, Mangel paa Logik og

en uklar Bevisferelse.

Escorial, spansk Slot og Hieronymiter-Kloster

paa Sydsiden af Guadarama-Bjergene i Pro-

vinsen Madrid, hedder egentlig San Lorenzo-
el -real; Navnet escorial stammer fra Bjerg-

vserksminerne i Ncerheden. Da Filip II efter

Karl V's Onske 1563 ved Bygmesteren Juan fra

Toledos Hjaelp begyndte paa Opferelsen af et

Kloster, der tillige skulde indeslutte en Grav-
kirke for hans Skegt, besluttede han, i tak-

nemmelig Ihukommelse af Sejren over Fransk-
mtendene ved St. Quentin St. Laurentius-Dag

(10. Aug.) 1557, at indvie Klostret til St. Lau-

rentius og lade dets Bygninger danne en Rist
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til Minde om denne Helgens Martyrium. Da
Juan fra Toledo allerede dode 1567, fuldferte

hans dygtigste Discipel, Juan fra Herrera, det

store Bygningskompleks. Dette er opfort af

den graa Granit, som Spanierne kalde berro-

queno, og det hele danner en langstrakt Fir-

kant, som er delt i 3 Dele. Den midterste Del

indeholder Kirken og en stor Forgaard til denne

;

gennem Kirkens Sakristi stiger man ned i den
kgl. Gravhvaelving (Pantheon) under Hoved-
kapellet. Den sydlige Del indtages af 4 smaa
og 1 stor Klostergaard ; den nordlige Del er

bestemt til Bolig for Hoffolkene. Den egentlige

Kongebolig ligger bag ved Kirkens Ostside.

Kirken er treskibet og opfort i dorisk Stil med
Tondehvailvinger ; over Midten af den haver der
sig en msegtig Kuppel. I selve Kirken er der 40

Altre ; hertil kommer endnu 2 under Koret og
2 i de kgl. Bedestuer. Den bar i alt 8 Orgler,

og 1 af disse er af Selv; paa et af Altrene i

Koret Andes Benvenuto Cellinis beromte Kruci-

fiks. Korhvselvingen er smykket med et Fresko-

maleri af L. Cambiasi, der forestiller de saliges

Kor; Stolene i Koret ere udskaarne af Ceder-

trs og andre kostbare Traesorter, og Priorens

Stol er navnlig udfort med stor Kunst. Taber-
naklet er et Mestervaek af Jacobo Trezzo.

Klostret ejer en Samliug sjieldne Beger og
Haandskrifter, deriblandt henved 2000 arabiske

og mange hebraiske. Oprindelig husede Kloster-

bygningerne 200 Hieronymiter; nu staa de
umaadelige Bygninger for en stor Del tomme,
og den graa Granitkolos gar et merkt og tung-

sindigt Indtryk.

Esdrelom, se Jesreel.

Esdrin, By sydlig i Judaea (jvfr. 2 Mak. 12,

32—38 og 1 Mak. 5, 65).

Esean, By i Judaeas Bjergland (Jos. 15, 52).

Esek. 1) Brand i Palsestinas Sydland (1 Mos.

26, 20); 2) Efterkommer af Mefiboset (1 Kron.

8, 37—39).
Esem, By S. i Juda, aftraadt til Simeon

(Jos. 15, 29; 19, 3).

Eser. 1) Hurs Son, Judaeer (1 Kron. 2, 50);

2) Sabads Son, Efraimit (1 Kron. 7, 21); 3) Hov-
ding i Gad (1 Kron. 12, 9); 4) Hovding i Mispa
(Neb, 3, 19); 5) Levit (Neb. 12, 42); 6) Seirs

San, Horiterkonge (1 Mos. 36, 27).

Esger af Ribe, tidligere Kannik ssteds og
Mag., blev 1246 valgt til Biskop ved Erik Plov-

pennings Stotte og var under de urolige For-

hold en virksom Styrer af sit Stift. Sit Ka-
pitel knyttede han ved gentagne Privilegier og
Gaver noje til sig. Til Lon for hans Troskab
(ved Abels Erobring af Ribe 1247 holdtes han
en Tid i Fsengsel) viste Kongen sig gavmild
mod ham. E. deltog vel i Beslutningen om
Vejle-Konstitutionen (1256), men han billigede

sit Kapitels Protest mod den, idet han 1259
ved iErkebispens Fsengsling intet gjorde for

Interdiktets Gennemforelse. Da Kong Kristoffer

dade i Ribe gav E. ham, den bandlyste,

kirkelig Begravelse i sin Domkirke, og han
deltog i Erik Klippings Kroning. Jakob Er-
landsen satte ham i Band, men E. havde paa
Forhaand appelleret sin og sit Stifts Sag til

Paven, og 1261 indsendte Kapitlet en Appel,

der talte hans Sag og forsvarede baade Stil-

lingen til Vejlekonstitutionen og Kristoffers

Begravelse, samt at de intet Hensyn tog til

den med Bandlysningen naturligt fulgte Sus-
pension af deres Biskop fra hans Embede.
Enkedronningen paaskennede ved store Gaver
Ribe-Kirkens Stilling. Da Kardinallegaten Guido
var i Ribe, udvirkede E. sserlige Afladsbreve

for Domkirken, og for sit eget Vedkommende
synes han at have renset sig, thi han blev

ikke bandlyst 1267 med andre jyske Bisper.

men nu overholdt ogsaa Kapitlet lnterdiktet

E. dode 14. Febr. 1273 og blev begravet i

Lagurakloster, som han gentagne Gange havde
vist Yndest (Kinch, Ribe Bys Historie I). J.O.A.
Esger Bond.e, se Bonde S. 355.

Esger Jnnl, se Juul.

Esico. Blandt Adam af Bremens uklare

Efterretninger om Slesvigs Stiftsstyrere i Tiden
for og efter 1000 meddeles, at E. blev Poppos
Efterfelger. Tiden vil nojagtigere kunne be-

stemmes, om det er rigtigt, hvad Sandsynlighed
taler for, at E. er identisk med den Ekkebardt,
der i Slutningen af 10. Aarh., rimeligvis ved Erik
Sejrsasls Tog, fordreves fra Hedeby, efter at

hans Kirke var adelagt, og segte Ly med sine

Praester i Hildesheim. Han optraadte o. Aar
1000 som den beramte Biskop Bernwards Tals-

mand i Striden med Mainz om Gandersheim.
Trods Haan forblev han i Hildesheim ogsaa efter

den navnkundige Godehards Tiltnedelse der,

og i den sachsiske By optegnede man >vor

Broder< Ekkehardts Dad 1026. Det synes, som
om han er dod paa Hjemrejse til Danmark, men
sin Grav fandt han i Hildesheim. Da Adam af

Bremen imidlertid forteller om E., at han i

Modsaetning til den ivrigt missionerende Odincar
>sad hjemme<, er Muligheden ikke udelukket
at Ekkehardt dog er forskellig fra E. (Olrik.

Konge og Pnestestand 1). J. O. A.
Esjongeber, edoraitisk Havnestad naer Elat

nsevnes 2 Gange i Beretningerne om Israels

0rkenvandring (4 Mos. 33, 35 f. ; 5 Mos. 2. 81
Senere drev Salomo fra E. Skibsfart paa Ofir

(1 Kong. 9, 26). Josafat vilde prove det samme
(1 Kong. 22, 49), men Skibene forliste paa
Skaerene i den stormfulde Klippebugt. E.s

Beliggenhed kan nu ikke angives ganske bestemt
Eskatologi, Lseren om de sidste Ting, se

Art. Sidste Ting.

Eskil, Sddermanlands Apostel, var efter 1a-

genda St. Eskilli (SRS. II, 389 f.) en Engender,
som den hi. Sigfrid skal have bragt med sig

og have viet til >Biskop over Sverig, som
kaldes Nordenskov<, under Kong Inges Reger-
ing, hvorefter han virkede i S&dermanland.
Virksomheden afbrades, da Blotsven kom til

Strengnas for at holde Ting og ofre. E., der
boede i Fors (siden Anneks til Eskilstuna), op-

traadte mod Blotmaendene og irettesatte dem
for, at de, >glemmende deres Skaber, ofrede

til Djaevle og ikke til Gud«. Da de nu segte

at bringe ham til Tavshed ved Vaabenlarm.
bad han Gud give et Tegn fra Himlen, og da
kom en Torden med Hagel, Sne og Regn. som
adelagde Blotmaendenes Altre og Ofre. Herover
forbitredes Hedningerne, og en ved Nam Spa-

bod ramte E.s Hoved med en Sten, og eo
anden klevede hans Pande med en 0kse. Le-

gendens Tidsbestemmelse synes urigtig m. H.

til, at E. skulde vrere kommet ind i Landet med
Sigfrid, men, at der ved Slutningen af 11. Aarh
liar virket en nidkser Biskop E. i Sodermanland
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«g der lidt Martyrdad, bekrteftes af Vita St.

Bothvidi (SRS. II, 381) og af Aelnoth (SRD. Ill,

331). Sidstnsevnte kender ogsaa hans engelske

Byrd. I den sv. K. fejredes hans Dodsdag 12.

Juni og maerkedes paa Runestaven ved en
Bispestav; endnu barer Dagen hans Navn. En
Kilde, som roan tilskrev undergerende Kraft,

og Byen Eskilstuna, grundlagt paa det Sted,

hvor efter Legenden de, som bar hans Lig

for at begrave det i Fors, standsede uden at

formaa at fere det videre, da det blev for

tungt for dem, ere opkaldte efter ham. I den
gamle Sodermanna-Lov var der fastsat hejere

Straffe for Overtraedelser i Eskilstuna og under
E.s-Messen end for lignende Brede, begaaet
paa anden Tid og Sted. O. A.

Eskil. 1) E. af Aarhns, en af de danske
Bisper, der, lige som Kong Valdemar I, havde
stattet den kejserlige Modpaves (Octavianernes)

Sag. Som Vidnesbyrd om hans aendrede Stil-

ling i de kirkelige Kampe staar hans Grund-
lajggelse af det Cistercienserkloster, der ferst

anlagdes i Sabro (som Datterkloster af Vitskel)

siden i Sminge (1164), og som endelig fandt

blivende Sted i 0m (se d. Art.). E. dede paa
Vendertog 1165 eller 1166. — 2) E. af Land,
Sen af den jyske Hovding Christiern Svensen,

der af Had til Magnus Nielsson sluttede sig

til Erik Emune, og Brodersau til TErkebiskop
Asser (se S. 160), blev efter Studier i Hildes-

heim Kannik i Lund og siden Domprovst.
Han havde, formentlig inden ban traadte i

K.s Tjeneste, vseret gift. E. forbandt sin JEts

iErgerrighed og Lyst til dristigt Spil i de poli-

tisk rorte Vande med en stadig voksende Be-

gejstring for K.s hellige Sag, og efterhaanden

som hans Kserlighed til Munkelivet forte ham
til nejere Forbindelse med Cistercienserne,

blev han i den hi. Bernards Skole en mere og
mere uselvisk Bannerferer for den i disse

Kredse gamgse Forstaaelse af K.s store For-

maal og Rettigheder. Efter Slaget ved Fode-

vig 1134 besteg han, formentlig ved Slaegtens

Indflydelse, Roskilde Bispestol, men synes snart

at have delt den samtidige anonyme Roskilde-

Kranikeforfatters Dom om Erik Emune, og i

Forening med Peder Bodilson (se S. 346; E.

tog ogsaa Del i hans Stiftelse af St. Peders

Kloster i Naretved) rejste han >i Frihedens

Navn< Bondeme mod den overmodige Konge.

E. maatte betale Freden med heje Boder, men
<la han 1137 valgtes til Assers Efterfelger i

Lund, modsatte Kongen sig hans Forfremmelse.

Erik Emunes Mord s. A. ryddede dog Hin-

dringen af Vejen, og 1138 indtog E. den Plads,

hvortil hans glimrende Evner gjorde ham
selvskreven. Under hejst bevsgede Forbold
hsvdede han i en lang Aamekke overfor

Staten de kirkelige Krav og fik ved gavnlige

Foranstaltninger Lejlighed til at vinde sig et

Navn blandt de mest fremragende Ledere af den
nordiske Kirkeprovins. Det blev E., der, gennem
sin tyskfadte Kannik Hermann, endelig om-
styrtede Bremens Fordringer om Overhejhed
og sikrede Nordens Kirke Selvstaendighed.

1139 kom Kardinal Theodignus til Danmark,
overrakte E. Palliet og holdt med ham en

Provlnssynode, paa hvilken det nordiske Primat
stadfestcdcs ved pavelig BuIIe. I Mellemtiden
havde E. vteret fordrevet af Kronpnetendenten

Kirke-Leksilton for Norton. L

Oluf, hvem han havde svoret en aftvungen.

men snart brudt Troskabsed, og var med
Vaaben bleven fart tilbage til Lund af Erik

Lam. Da Freden i Landet var genoprettet,

begyndte E. sine storartede Klosteranlteg, om
hvilke Arnold fra Lubeck siger, at de bleve

mangfoldige som Libanons Cedre. 1144 stifte-

des Abbediet Herridsvad i Skaane, der fik

Munke fra Citeaux og siden, i Eskils Tid, Detre-

klostre i Tvis, Holme og Legum. Snart efter

fulgte Grundlaeggelsen afdet dotrerige Esrom, E.s

ksereste Stiftelse, hvor ban ofteopholdt sig; det

var ferst et Bo for Benedictinere, fra 1154 for

Cisterciensere (se Art. Esrom). Hejaltret i Lunds
Domkirke indviedc han 1145 og stiftede 3 nye
Praebender ddr.

Da Tronkampene igen brad las 1146, stilledc

E. sig, efter nogen Vaklen, paa Knud Magnussens
Side, men, belejret af Sven Grade i Lund, ud-

sonede han sig med denne, der gav JErke-

saedet store Gaver. Paa et Kirkemede i Lund
1147, hvor Kongerne forelabig forligtes, ar-

bejdede E. i Overensstemmelse med 0nsker
fra Pave Eugen III og den hi. Bernard for et

Korstog til Venden. Forholdet til Sven, hvis

Svn paa Kongedemmet ikke stemmede med
E*.s, blev snart slet, og i 1152—53 forlod E.

Landet og drog til sin Ven Bernard i Clair-

vaux, hvorfra han medbragte Bredre til Esrom.
Ved sin Hjemkomst forhandlede han med
Kardinal Nicolaus (Breakspeare), der vendte
tilbage efter Oprettelsen af iErkesaedet i Ni-

daros og efterlod E. Palliet til den fremtidige

/Erkebisp i Sverig samt tilsagde ham Primat-

ret over sidstnaavnte Del af hans tidligere Pro-

vins. Da Knud og Valdemar lod sig hylde paa
Viborg Ting, opsagde E. og Skaaningerne Sven
Troskaben, og E. opnaaede rige Gaver til Esrom
i den Anledning. 1154 var E. igen i Clair-

vaux, forhandlede om Indkaldelsen af Char-

treusere til Danmark og begav sig dcrpaa til

Rom, hvor Pave Hadrian IV stadfaestede sit

tidligere Lefte om Lunds Primat over Sverig

og gjorde iErkebispen til pavelig Legat for

Norden. Paa Hjemrejsen blev E. udplyndret

og holdtes lienge, paa Kejserens Foranstalt-

ning, i Faengsel. Ferst ved Pavens Mellem-
komst slap han las, og 1158 var han igen i

Danmark, hvor Valdemar nu var Eneherre.

Valdemar viste efter sin Sejr stor Gavmild-

hed mod K., oprettede (1158) Vitskel for Ci-

sterciensere fra Esrom (og Varnhem) og gav

endnu 1161 E.s Praemonstratenser-Kloster i

Tommerup (anlagt far 1155) udstrakte Privi-

legier. E. paa sin Side stettede Valdemars Tog
mod Venden. Men Kongens Forhold til den
kejserlige Modpave, Victor IV, medferte snart

et alvorligt Brad. Da Valdemar tillod Okke,

en fordrevet Biskop, Tilhtenger af Modpaven,
at indtage Slesvig Bispestol, lyste E. Band over

Skismatikeren. Snart stod Konge og iErke-

bisp i Vaaben overfor hinanden; men sidst-

nievute trak det korteste Straa, og Foriiget

blev dyrt baade for jErkesaedet og E. selv, der

mistede sin Borg (Seborg?) i Nordsjaelland.

1161 forlod E. Landet igen, alvorlig nedtrykt

over de kirkelige Forhold her hjemme, besegte

paa Pilegrimsrejse det hi. Land og opholdt

sig derefter hele 7 Aar i Eksil i Frankrig i

den fordrevne Pave Alexander Ill's Folge,

51
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mest i Clairvaux og Sens. 1164 gav han her
Sverigs JErkebisp Palliet. Skont Flygtning,

tfenkte han stedse paa sine Klosteranlseg, ja

selv paa en ny Missionsmark, idet han ind-

viede Benedictineren Fulco fra Moutier-la-Celle

til Esternes Missionsbisp. — Omsider segte

Kongen, under Indflydelse af de aendrede Tids-

forhold og Absalons Onsker, at rense Danmark
for >Octavianere< og traadte i Forbindelse med
Alexander III, der straks paalagde ham at

kalde E. hjem (1166). De udvalgte Bisper,

Sven af Aarhus og Rudulf af Ribe, raaattc sege

lndvielse hos E., og sidstnevnte anlsgge et

Cistercienser-Abbedi (i Seem, siden i Legum;
Datterkloster af Herridsvad), ligesom Svens

Forgenger, Eskil, havde maattet betale Beden
for sin octavianske Fortid ved Anheggelsen af

Sabro Kloster (siden i 0m). Sidstna;vnte Klosters

Forstander, Brienne, blev Mellemmanden ved
Kongens Udsoning med E. 1168 vendte E.

tilbage og deltog i det afgerende Vendertog.

Nsermere Oplysning oin Forligsvilkaarene

mangier, men Kongen viste gennem Gaver til

E.s Yndlingsordener sit rendrede Sindelag. 1

Venden fik Esrom Dotre i Colbaz og Dargun, i

Fyn stiftedes Holme, og Valdemar bidrog til

E.s Preemonstratenserkloster i Vse i Skaane.

Ved Gennemforelsen af Kirkelove for Lands
og Roskiide-Stifter ordnedes endelig Tiende-

pligten. Til Gengseld viste E. Kongemagten
Tjenester, af sterste Betydning for denne og
dog samtidig Vidnesbyrd om den umaadelige
Vaerdi, K.s Stotte havde for Kongemagten. Ved
den hejtidelige Fest i Ringsted 25. Juni 1170

foretog E. med Pavens Billigelse den hejtide-

lige Skrinlsggelse af Knud Lavard, Valdemars
Fader, hvis Helgenere E. med god Grand
la:nge havde modsat sig, samt kronede Kongens
icldste eegtefedte Sen Knud — et betydnings-

fuldt Praecedens for Betragtningen af Retten
til Tronen. 1172 deltog den gamle ^Erkebisp

endnu i Toget til Oldenburg; men Lamgselen
efter Clairvaux's Stilhed drog ham stadig.

1174—76 var han atter Bernards Disciples

Gaest, men segte forgteves Pavens Tilladelse til

at nedlsegge sit Embede. Ved sin Hjemkomst
rystedes han ved Meddelelsen om sine Datter-

sonners Deltagelse i en Sammensvrergelse mod
Valdemars Liv og fornyede nu atter Begcer-

ingen om at maatte nedlsegge Staven. Han
viede 1177 den unge Kong Knud til Henrik
Loves Datter, men snart efter nedlagde han,

efter at have taget Afsked med Skaaningerne
paa Tinge, sit Embede i Lunds Domkirke.
Med pavelig Tilladelse postulerede han Absa-
lon som sin Efterfelger og aflagde paa Kongens
Onslic Ed om, at Resignationen var frivillig.

E. dede 6. eller 7. Sept. 1181 som Munk i

Clairvaux og fandt Hvilested ved Frelserens

Alter, som han selv havde indviet. Bredrene
ntevnede siden E. som >salig< (beatus). Som
et Vidnesbyrd om hans fortrolige Forhold til

den store Munkefader i Clairvaux staar ogsaa
Gaufrids Tilegnelse til E. af 5. Bog af Ber-
nards Levned (Olrik, Konge og Prsestestand II,

1895; S. Larsen i Aarb. f. n. Oldkyndighed
1899, S. 81 f.). — 3) E. af Ribe blev Biskop
o. 1388 og deltog 1397 i Unionsforhandlingerne
i Kalmar. 1402 brtendte Domkirken, hvilket

gav Anledning til Udstedelse af Afladsbreve til

Fordel for Opforelseu. E. fik 1407 Trejborg i

Pant for Laan til Dronning Margrete, der
samtidig lagde den under Kongeriget; tillijje

stiftede hun et nyt Alter for Marie Bebudelse
i Domkirken. E. dede 2. Marts 1409 og testa-

menterede Kapitlet Hovedparten af sin Ejen-
dom. — 4) E. af Slesvig blev som Provst ved
Kapitlet valgt til Biskop 1244. 1245 var han
til Stede paa Provinskonciliet i Odense, 1248
beskikkede Innocents IV ham til at tage sig af
Biskop Niels Stigsens Sag; derfor fordreves E.
en Tid fra sit Stift af Erik Plovpenniog; men
1250 blev han genindsat af Abel, og 1252
kronede han Kristoffer I i Lunds Domkirke.
Som Kristoffers Maud sad han efter Slesvigs

Indtagelse 1253 et Aar fangen paa Segeberg
Slot. Han dode 1. April 1255 og blev be-
graven i sin Domkirke. — 5) E. af Viborg
var oprindelig Kannik i Lund. Da han var
bleven Biskop i Viborg, stod han, som de
fleste af K.s Moend, paa Kong Niels's Side
under Borgerkrigen efter Knud Lavards Drab.
Da Erik Emune trcengte ind i Jylland, lod ban
20. Okt. 1132 Bispen nedhugge, medens han
forrettede Morgengudstjenesten i Asmild Kirke.
Roskilde-Krenikens Forfatter priser E. som en
sjielden Mand, smuk, klog og vellserd. J. O. A.

Eskilstnna, sv. Johanniterkloster, omtales
farste Gang i en pavelig Bulle af 6. Sept 1231
(Dipl. Suec. I 694), der paaberaaber sig en Bc-
slutning af sv. Fyrster og Gejstlige, efter hvilken
Bredrene af Johannes den Debers Hospital
havde Grundejendomme og Patronatsret i K.

Sogn. Dette Johannitersamfund, der antagelig

er udgaaet fra Andvorskov, fik yderligere 1 2G6
Karleby som Gave fra Birger Jarl. Gaven
skffinkedes med stor Hejtidelighed i Kalmar i

Na?rvserelse af Kong Valdemar og Jarlens evrige
Sonner samt Here Bisper og Storma-nd; ogsaa
Prioren i Andvorskov paabcraabes, vel som en
Slags Formand for Johanniterhuset i E. (Gave-
brevet af 16. Juli 1266 i Dipl. Suec. I 435). Ved
Gaver og Keb udvidedes Formuen, og ved
srerlig Yndest af Biskop Isar af Strengnis Dk
E. 1307 Fors Sogn som Pnebende. E. stod da
under Bispen af Strengnas's Opsigt og styredes

af en Prior, der dengang, mod Regelen, men
med Bispens Billigelse, var en Lcgmand; dog
havde han ved sin Side en Klerk, der kunde
repnesentere ham (Dipi. Suec. II 501 f.). Vi

finde ogsaa, at en E.-Prior har vseret med til

at oppebaere og kvittere for de i Sverig ind-

samlede Peterspenge eller >Romskatten< (Dipl.

Snec. Ill, 595). Efter Reduktionen 1527 ind-

droges E. af Kronen og forlodes af Bredrene.
Bygningerne nedbrodes delvis af Kongen for

at faa Sten til Gripsholm Slot (1537). Se Art
Eskil. O. A.

Eskol. 1) Dal nrer Hebron, hvor de af Mose
udsendte Spejdere vendte og medtog den store

Drueklasse (4 Mos. 13, 24 f.). Endnu vokser
Vinen uswdvanlig kraftigt der i Egnen. Dalen
havde vel Navn efter 2) E., en Amorit og For-

bundsfaelle af Abraham (1 Mos. 14, 131 lige-

som Mamre bar Navn efter E.s Broder.

Esli, en af Kristi Forftedre (Lk. 3, 25).

Esnig, se Eznik.
Espen, Zeger Bernhard van, rom.-kat

Kirkeretslerer, f. i Lowen 9. Juli 1646, blev

presteviet 1673 og Aaret efter Prof, i Kirke-
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ret ved sin Fodcbys Universitet. Han var en
Ven af Jansenismen og lagde i sine Skrifter

ikke Skjul paa sin antikurialistiske Tankegang.
Allerede i sin ferste Afhandling (1684) be-

kjempede ban den Uskik, at Munkene havde
Privatejendom (peculium), og at Klostrene

knevede en Afgift af dem, der vilde optages.

Augnstinerne Desirant og Clenarts sogte for-

gaeves at faa denne Afhandling forbudt i Rom.
Men da v. E. i sit Hovedvserk (Jus ecclesiasti-

eum universum hodiernal discipline?, prwsertim

Belgii, Galliarum et vicinarum provincianim
accommodatum, I.owen 1700) aabent vedkendte
sig sin Jansenisme og siden optraadte som For-
svarer for Jansenisterne i Utrecht (se Art.

Utrecht, Kirken i), satte Rom sig i Bevaegelse.

1704 kom hans Kirkeret og senere ogsaa
andre af hans Skrifter paa Index. 1725
blev hans kirkeretslige Responsnm De numero
episcoporum ad oalidam ordinationem episcopi

reqvisito paa Foranledning af det store Raad
i Malines gjort til Genstand for en Under-
sogelsc i Rom, og da v. E. ogsaa vjegrede sig

ved at underskrive Alexander VIPs Formuiar
og BuIIen Unigenitus, maatte han (1728) forlade

Ldwen. Han dede 2. Okt. s. A. i Amersfoort,

82 Aar gl. Hans Kirkeret var det betydeligste

Arbejde fra antikurialistisk Side, og hans
grnndige Laerddom og smagfulde Stil har
gjort ham til en Klassiker blandt Kanonist-

erne (Laurent, v. E., Bruxelles 1860; F. H.
Rensch, Der Index, Bonn 1885, II, 720 f.). Fr. N.

Esra var en Mand af prsestelig Slaegt, der

levede blandt de landflygtige Jeder i Babylo-

nien, men af Perserkongen Artaxerxes flk Til-

ladelse til at drage til Jerusalem i Forening
med en Del andre Eksulanter. For den lille

jediske Menighed i Paleestina fik denne Ind-

vandring en overordentlig Betydning, idet E.

bragte dem Lovbogen og paa Grundlag af denne
gav de palsestinensiske Jeders Liv det samme
strenge og eksklusive Praeg, som havde ud-

viklet sig hos den trofaste Del af Israeliterne

i Eksilet. Om E.s Virksomhed i Jerusalem
berette to Afsnit af Esras og Nehemias's Bog.

I det forste (Esr. 8—10) fortselles, hvorledes

han til sin Forfterdelse opdager det Omfang,
som iEgteskaberne mellem Jeder og hedenske
Kvinder havde taget i Palaestina. Hans Sorg

gor et saadant Indtryk paa Folket, at Shekanja
i de andres Navn lover, at de fremmede
Kvinder, som Jederne havde a?gtet, skulle sendes

tilbage til deres Hjemstavn. Der sammen-
kaldes nu en Folkeforsaraling i denne Anledning,

men den ferste Begejstring er allerede kelnet,

og det lykkes nogle af de fornemme at faa Sagen
behandlet dilatorisk, idet der nedssettes en
Kommission til nsermere Undcrsogelse af For-

holdene. Med et Referat af denne Kommls-
sions Arbejder afbrydes Beretningen pludselig,

hvad nseppe kan betyde andet, end at E.s

Forseg paa at faa Jederne til at skille sig fra

deres fremmede Hustruer er strandet paa de
fornemmes Modstand. Det andet Afsnit (Neh.
8—10) fortsller om, hvorledes Folket forsamles

paa Tempelpladsen for at here E. oplaese

den af ham medbragte Lovbog. Derefter fejres

Lervhyttefesten i neje Overensstemmelse med
Lovens Bydende, og endelig holdes en stor

Bodsfest, ved hvilken man hejtidelig aflagde

Ed paa at ville overholde en Rrekke Forpligt-

elser, der optegnedes i et af Folkets Reprsesen-

tanter, bl. a. af Nehemias, underskrevet og
forseglet Dokument. Efter Rekkefelgen af Be-
retningerne i Esras og Nehemias's Bog faldt E.s

Komme til Jerusalem ferend Nehemias's ferste

Ophold i denne By, hans Opkesning af Loven
og dennes Vedtagelse i Tidsrummet af Nehe-
mias's ferste Virksomhed i Palaestina. Der-
efter forsvinder E. af Fortsllingen, medens der
endnu berettes om Nehemias's andet Komme
til Hovedstaden (Neh. 13). Hele dette Tids-
afsnit har imidlertid i de seneste Aar vseret

Genstand for en Rtekkc meget indgaaende For-
handlinger og ^Endringsforslag, der paa for-

skeliig Maade fjerne sig fra den overleverede
Tidsfelge. Af disse Forseg har det Forslag,

at den Konge, under hvem E. kom til Jeru-
salem, skulde vtere en senere Artaxerxes (Arta-

xerxes II 404—359) end den Artaxerxes (Arta-

xerxes I 464—424), der gav Nehemias Tilladelse

til at drage til Pala;stina, ingen Sandsynlighed
for sig, da flere af de Mend, der optrcede

samtidig med E., ogsaa nsevnes som Nehe-
mias's samtidige. Man kan altsaa, i begge Til-

fielde, enten taenke paa Artaxerxes I eller Arta-
xerxes II, et Dilemma, der ikke har vaesentlig

Betydning, men som efter Esr. 4 dog synes
at maatte loses til Gnnst for Artaxerxes I.

Derimod taler umegteligt meget for, at E. i

Virkeligheden ferst er kommet til Jerusalem i

Tidsrummet mellem Nehemias's ferste og
andet Ophold i denne Stad (se den nsermere
Redegerelse herfor i Forf.s >Det israelitiske

Folks Histories 3. Udg., S. 276 f.). Er dette
rigtigt (og altsaa Tidsangivelsen Esr. 7, 7

urigtig), saa var det vel netop Efterretningen
om Murenes Genopferelse ved Nehemias, der
bevsegede E. til at bringe Lovbogen til Palae-

stina for ved dens Hjselp at gennemfere en
Reformation (sml. Esr. 9. 9). Imidlertid stran-

dede hans forste Reformforseg, idet hans For-
langende, at de hedenske Hustruer skulde
hjemsendes, medte en energisk Modstand hos
de fornemme Jeder. Dermed synes E.s Kraft

at vaere lammet, og en Forandring ind-

traadte ferst, da Nehemias for anden Gang
kom til Jerusalem og ved sin sjaeldne Energi
bragte Orden i Forholdene, navnlig derved, at

han ikke som E. forlangte en Ophaevelse af

de allerede indgaaede jEgteskaber, men kun
et Lefte om, at saadanne Forbindelser ikke
mere skulde flnde Sted. Stettet til Nehemias's
kraftige Hjselp kunde nu E. faa sin egentlige

Opgave, Lovens Publikation og Vedtagelse,

gennemfert. Om E.s videre Oplevelser og om
hans Ded erfare vi intet, kun Virkningen
af hans Arbejde, hvis heldige Gennemferelse
ganske vist snarere skyldtes hans store sam-
tidige end ham selv, tabte sig ikke, idet alle

de verdsligsindedes Bestrsebelser ikke for-

maaede at tilintetgere det Grundlag, der
lagdes paa hin Folkeforsamling i Jerusalem.
Den senere Jededom glemte heller ikke Esra
eller hans Fortjenester, men forsterrede dem
tvan-timod ved at kaste Legendens Skter

derover. Navnlig fandt den Fremstilling stor

Udbredelse, ogsaa blandt Kirkeftedrene, at

han, i Kraft af en guddommelig Inspiration,

paany havde opskrevet de gamle helligc

51*
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Skrifter, der vare gaaede tabt ved Jcrusaleras

Odelseggelse. F. B.
Esra-Beger. 1) Den Esra-Bog, der er op-

taget blandt G. T.s kanoniske Skrifter, bestaar

af 2 Dele, der nu ssedvanligvis adskilles som
E. (Esra 1— 10) og Nehemias's Bog (Esra 11

—

23), medens de af Jodernc selv sammenfattedes
som et enkelt Skrift. Oprindelig dannede denne
Bog Slutningen af Krenikernes Beger, hvis For-

fatters ejendoramelige Stil paa fiere Steder er

umiskendelig deri. Enkelte Partier af E. ere

imidlertid langt aeldre end Kronistens egen Tid

og af fremragende historisk Vserdi. Ved Ud-
arbejdelsen af denne Del af sit Vserk bar Kro-
nisten nemlig benyttet og for en stor Del

ordret optaget folgende Kildeskrifter: 1) en i

aramaisk Sprog affattet Beretning am de For-

folgelser, som den lille eftereksilske Menighed
var Genstand for (Esr. 4, 8—6, 18, delvis be-

arbejdet og udvidet af Kronisten); 2) Esras
egenhsndige biografiske Optegnelser, dels umid-
delbart afskrevne (Esr. 7, 27—9, 15), dels let

bearbejdede (Esr. 10, Neb. 8—10); 3) Nehe-
mias's egenhsendige biografiske Optegnelser
(Neh. 1, 1—7, 5; Kap. 11 delvis; 12, 27 f. del-

vis; 13, 4—30). Paa denne Maade kommer
Esra Bog til at omfattc Tiden fra Udstedelsen

af Kyros's Edikt (Esr. 1, 1 f.) til Nehemias's
andet Ophold i Jerusalem (Neh. 13). Enkelte
Genealogier fere dog ud over dette Tidspunkt,
f. E. Neh. 12, 22, der omtaler Darios Kodo-
mannos. Det hele liar en brudstykkeagtig
Karakter, og mod den af Kronisten givne

Rsekkefelge af disse Brudstykker kan der, som
ovenfor bemrerket, gores vresenttige Indvend-
inger gscldende.

2) Den gr. Esra-Bog, ogsaa kaldet 1. Esr.,

resp. 3. Esr. (idet Esra og Nehemias taltcs som
1. og 2. Esr.) er et Skrift, der bestaar af for-

skellige Brudstykker af den kanoniske E. efter

Alexandrinernes Overssettelse (Esr. 1; 4, 7—24;

2, 1—4, 5; 5—10), hvortil 2 Kron. 35 f. er fojet

som Indledning og Neh. 7, 73—8, 13 som Slut-

ning, og hvori der dcsuden er indskudt et origi-

nalt Stykke, hvor der fortselles om den Yndest,

som Zerubabel fandt hos Perserkongen Darios,

saa at denne tillader ham at fere Eksulanterne
tilbage. Allerede denne Oversigt viser, hvor
vilkaarlig Fremstillingen i den kanoniske E.

her er behandlet; det indskudte Afsnit, der
synes at vsere en gr. Original og ingen Overs.,

har ingen som heist historisk Vserdi. Kirke-
faedrene benytte dette Skrift i temmelig stort

Orafang. I de offlcielle Udgaver af den rom.-
kat. Bibel staar det mellem Tilltegene bagved
N. T. ; Luther derimod optog det ikke mellem
Apokryferne.

3) Esra-Apokalypse eller 4. Esr. indeholder
en Rsekke Visioner, som Esra skuede i det 30.

Aar efter Jerusalems Odelseggelse. De 2 ind-

ledende Kapitler og de 2 Slutningskapitler, som
den latinske Tekst indeholder, ere senere Til-

fejelser af en kr. Forfattcr, det evrige der-

imod en Apokalypse, der oprindelig var skrevet

paa Hebraisk, men hvoraf vi nu kun have Over-
saettelser, navnlig paa Latin, Syrisk og jEthio-

pisk. Skriftet har Apokalypsernes ssedvanlige

Form, saa at det er muligt ved Hjselp af det
Punkt, hvor den nejagtige Fremstilling af Hi-
storien slaar over i en almindelig Skildring af

den messianske Tid, at bestemme Affattelses-

tiden. Her kommer navnlig den femte Vision

i Betragtning, som efter den sikkert ene hold-

bare Udlsegning ferer til det Kesultat, at Bogen
maa vsere affattet under Kejser Domitian (81
—96). Ogsaa dette Skrift staar i den roin.-

kat. Vulgata kun i Tillseget og er ikke optaget
af Luther mellem Apokrj'ferne.

4) Forskellig fra dette Skrift er en Esra-
Apokalypse af kr. Oprindelse, som Teschendorf
har udgivet i Apocalypses apocrgphae, Leipz.

1866.
'

F. B.
Esri, Landopsynsmand hos David (1 Kron.

27, 26).

Esriel, se Asriel.

Esrobiter, se Etan og Heman.
Esrom, en af Kristi Forftedre (Mt. 1, 3:

Lk. 3, 33).

Esrom, Kloster ved Nordsiden af Esrom Se
i Sjrelland, var oprindelig Krongods. JErke-
biskop Eskil tilbyttede sig det af Erik Lam
og stiftede her et Bo for Benedictinere, der
toges i Pavens Vaern 1151. Da Eskils Kserlig-

hed til Cistercienserne under hans Besog i

Clairvaux yderligere var befiestet, overgav ban
E. til Bredre fra selve den hi. Bernards Kloster

(1154). Den nye Cistercienserstiftelse blev

efterhaanden en af de rigeste i Landet. og
baade Konger, Bisper og Lsegfolk skaenkede
den store Gaver. Blandt dens ferste storre

Velyndere vare, foruden Eskil, Ma?nd som Ab-
salon, Valdemar I, Knud VI og Grev Nicolaus.

Paver og Konger gav E. vigtige Privilegicr.

E. blev Moderkloster til Vitskel (1158), Soro
(1162) og Ry (1191) i Danmark, Stiftelser, der
kappedes og delvis overgik Moderhuset i Be-
tydning. E. sendte Munke baade til Dargun.
Kolbaz og Hilda i de vendiske Lande, men /Eren
for Stiftelsen af det ferstntevnte Kloster blev
dog efter en laengere Strid tilkendt Doberan
(1258). Munkene i E„ der have store For-
tjenester af Agerbruget I Nordsjaelland, vare
efter Jordebogen af 1497 Ejere af 89 Ejen-
dorame her. 1499 gav Kong Hans E. >frit

Birketing og Birkerett. Klostrets Bygninger,
der 1194 og 1204 vare edelagte ved Ildebrand.
rejste sig stedse pnegtigere, og ved Middel-
alderens Slutnlng udgjorde de et firlsenget

Kompleks, hvoraf Kirken var nordre Floj.

Nu staar kun sendre Flej tilbage, en smok 2
Etages Bygning af rede Sten med hvselvede
Kceldere, bygget i 2 Dele i 14.— 15. Aarh. (re-

staureret 1882). Ved Gravning er der fundct
Levninger af den a-ldste Kirkegaard, derimod
endnu ikke Kirkens Fundamenter. Denne,
der havde et betydeligt Antal Altre, ved hvilket

talrige Messer vare stiftede, blev efterhaanden
udstyret med kostbare Prydelser. Endnu er
bevaret den pnegtige Abbedstol fra 1472 (Na-
tionalmusRet), et udskaaret Alterskab f Holmc-
gaard) og rimeligvis et udmterket, malet Alter-
skab (Neddebo). I Kirken fandt 2 af Erik
Mcendveds Bern og Dronning Helvig deres sidste

Hvile. — E.s Munke, der ofle vare optagne af
Ejendomsstridigheder, have ikke knyttet deres
Navn til store Begivenheder i Danmark* Kirke-
historie. Storre Bedrifter i Aandens Verden
synes heller ikke at vtere evet her. Esrom-
Annalerne (til 1307; Script. Rer. Dan. I 211
jvfr. A. D. Jergensen, Bidrag til Nordens Hist.
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I 216 f.), der baade have optaget et vist verdens-
historisk Apparat og den danske Oldhistorie,

ere vistnok kun Afskrifter fra Lund. Klo-
strets Brevbog giver Bidrag til Cistercienser-

nes Historie i Danmark, selvfelgelig sserlig til

Godsets Historie. Ved Udgangen af Middel-
alderen var Klostertugten i E., som andetsteds,
slap og, som bekendt, lokaliseredes Sagnet om
>Broder Rus« hertil. — 1538 lagdes E. og de
andre Cistercienser-KIostre under Abbeden i

Sore. Henrik Tornekrands's Styrelse, og 1559
oplestes Konventct. Jordegodsct blev delvis

splittet, og Kirken nedrevet (o. 1560); dens
Hojaltertavle tilfaldt St. Olai i Helsinger. Siden
Frederik IV's Tid ere de tilbagevrerende Byg-
ninger Bolig for kgl. Embedsmsend, nu for

Filialen af Kronborg Amtstue (Loftier, E. Klo-
ster, 1897; Kierulff, E. Klosters og Abbeders
Hist., 1838; J. Kornerup i Aarb. f. nord. Old-
kyndighed 1879 og 1881; Daugaard, Kloster-

historie 222 f; O. Nielsen, Codex Esromensis.
1881; Broder Russes Historie, udg. ved C.

Bruun 1868). /. O. A.
Essayister, se Essays and Reviews.

Essays and Reviews. Under denne Fselles-

titel udkom der i Febr. 1860 i England 7 Af-

handlinger af 7 forskl. Forfattere: Fr. Temple
(nu iErkebiskop af Canterbury), R. Williams,

B. Powell, H. B. Wilson, C. W. Goodwin,
Mark Pattison og B. Jowett. I Forordet blev

det udtrykkelig udtalt, at hver enkelt Forf.

kun var ansvarlig for sit eget Bidrag, og at de
alle havde skrevet uafbaengig af hverandre. Ud-
giveren var Benj. Jowett, Prof, i Graesk i Ox-
ford, siden Master for Balliol College. I Beg.

vakte Bogen kun ringe Opsigt, men da West-
minster Review (Okt. 1860) havde bragt en
Artikel af Positivisten Fr. Harrison, der skild-

rede den i disse Afhandlinger fremsatte Op-
fattelse som Seo-Christianilg og som et Vidnes-
byrd om, at de nye videnskabelige og kritiske

Grundsxtninger havde vundet Talsmsend inden-

for den anglikanske K., rejste der sig en
stserk Storm. Quarterly Review for Jan. 1861

indeholdt en Artikel (af S. Wilberforce, Biskop
af Oxford), der bar Ved til Baalet, og i Edin-
burgh Review for April 1861 blev der (af A. P.

Stanley) gjort et forgreves Forseg paa at dsempe
Forbitrelsen over denne Overforelse af Fast-

Iandets Rationalisme og Kritik. yErkebiskop-
perne og Biskopperne modtog Protester fra

9000 Praster; Landemodernes 2 Huse fordemte
Bogens >fordau*velige Lardommc og hseretiske

Tendens<, og Biskopperne udsendte et Manifest
imod den. Man talte om >de syv mod Kristus«,

om >de syv, der vilde slukke Apokalypsens
syv Lamper< osv., og Prsdikestolene genlod
af Anfald paa Essayisterne. Biskop W. Thom-
son af Gloucester og Bristol udgav under Titlen

Aids to Faith et Modskrift med Bidrag af Prof.

H. L. Mansel, Biskop Fitzgerald af Cork, Prof.

Mc Caul, Pnesten F. C. Cook, Prof. G. Raw-
linson, Prof. E. H. Browne, siden Biskop af
Ely, og Dean Ellicott, siden Biskop af Glou-
cester og Bristol. Fra hojkirkelig Side modte
Biskop S. Wilberforce med Replies to Essays
and Reviews, skrevne af E. M. Goulburn, H.
J. Rose, C. A. Heurtley, W. J. Irons, G. Rori-

son, A. C. Haddon, C. Wordsworth, siden Bi-

skop af Lincoln, og J. W. Burgon. Mod Wil-

liams og Wilson blev der rejst Klage, forst for

Court of Arches, siden for Privy Council, men
dette slog fast, at der i den eng. K. var Plads
for en fri Behandling af den hi. Skrift og for

en rummelig Opfattelse af Inspirationen, og at

Laeren om Helvedstraffenes Evighed de> var et

aabent Spergsmaal — en Kendelse, der gjorde
den eng. Bredkirkelighed modigere. Hard.
Wiseman sogte derpaa at hverve Tilhuengere

for Romerkirken ved at laste den anglik. K.,

fordi den ej vilde hsevde en fast Opfattelse af

saa vaesentlige Lrerdomme som Inspirationen

og de evige Helvedstraffe, men Stanley (On
the three Pastorals) svarede med at vise, at

den rom. K. ikke paa dette Punkt havde noget
at lade den anglik. K. here (J. Hunt, Religious

Thought in England in the 19th Century, Lon-
don 1896, 199 f.). Fr. N.

Essen, Johannes fra, (Esch), Augustlner-

munk i Antwerpen, var en af de Nederlsendere,

der tidlig bleve paavirkede af Luther. Efter

at man i Foraaret 1522 for anden Gang i

Antwerpen havde bracndt Luthers Skrifter,

blev der i Juni 1522 indledet Undersegelse
imod Byens Augustinere. Disse bleve slrebte

til Vilvoorden og underkastede pinligt Forher.
De fleste gik da ind paa hejtideligt at afsvserge

deres luth. Kaetteri i Vor Frue Kirke i Ant-
werpen, men 3 naegtede at gere det: J. fra E.,

Hendrik Voes og Lambert fra Thorn. Under
Forhorene haevdede disse 3 Munke, som deres

Ordensbroder i Wittenberg, at baade Koncili-

erne og de gl. Faedre kunde fare vild, og at

man kun skulde folge Konciliernes Afgorelser

og Fiedrenes Udsagn, for saa vidt disse stemme
med den hi. Skrift. Paa Grand af denne
Paastand bleve de domte til Dode som Kart-

tere, og Dommen blev for de 2 ferstes Vedkom-
mende udfart 1. Juli 1523 paa Raadhuspladsen
i Bruxelles ; Lambert blev af Grunde, som vi ikke

kende, forelobig skaanet og bragt tilbage til

Famgslet (Enders, Luthers Briefe IV, 280 f.), men
siden forsvinder han. Efter Luthers Angivelse

skal J. fra E., som han kalder >Johannes Nesse«,

ikke have vieret 30 Aar gl., da han besteg

Baalet. Saasnart Baalfasrden rygtedes i Witten-

berg, skrev Luther et Sendebrev >An die Chri-

sten zu Holland, Brabant und Flandern< (En-

ders IV, 196; jvfr. Anm. 4, S. 185), og kort

efter digtede han den ferste Sang, vi kende
fra hans Haand: >Ein neues Lied wir heben
an< (Wackernagel, M. L.s geistl. Lieder, Stuttg.

1848, 49 f.). Fr. N.

Essen, Carl Gnstaf von, ilnsk Teolog, f.

20. Marts 1815 i Oravais i Osterbotten; bans
Fader var Lejtnant Otto Mauritz v. Essen,

der tilhorte en i Finland udbredt og lsenge

bosat tysk Slaegt. E. blev Student i Helsing-

fors i 15 Aars Alderen; han kom snart i Be-

roring med den pietistiske Retnings Tals-

ma?nd 1 Osterbotten og sluttede sig til
_
den,

skoal den ikke var vel anskrevet hos de* led-

ende Maend. Derfor blev hans forste Ansog-
nlng om Ordination afslaaet af Borga Dom-
kapitel. Da han 1840 var promoveret til Mag.
phil., blev han dog prsesteviet s. Aar, og 1852
brad han fuldstsndigt med Pietismen; siden

reprasenterede han en frisindet bibelteol. Ret-

ning. Han gjorde forst Tjeneste som ekstra-

ordin. Prtest i Tensla, Esbo og Laihela, fra
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1849 som Kapellan i Iliharmfi og fra 1862 i

Ilmola. Han var 1863—64 og 1872 Medlem
af Prestestanden ved Landdagen og blev siden

Deltager i adskillige af Regeringen nedsatte

Kommissioner (to Psalmebogskonimissioucr, 6n
for Dissenterloven, for Preestelenningsreguler-

iugen, for Vaernepligtens Indferelse osv.). 1864
blev E. Dr. theol., 2 Aar efter Prof, i praktisk
Teol. (udnsevnt 1867, emeritus 1875). 1878
blev han foreslaaet til Biskop i Borga, men
undslog sig derfor. Han dede 22. Juli 1895 i

Hiitola. Foruden en Msengde mindre Afhand-
linger har E. forfattet >Om bikt och aflosning<

(1867; Afh. for Professoratet); med A. Kihl-

man udarbejdede han >Fdrslag till Svensk
psalmbok for Finland* (1862), og han har ud-
givet en >Minnesteckning af Lars Stenback<
(1870) m. m. A. N.

Essendrop. 1) Bernhard Lttdvig E., Prast,
blev fedt i Kristiania 21. Dec. 1812 og teol.

Hand. 1834. Efter nogen Tids L&erervirksom-
hed blev han 1847 Spr. til Baklandet i Trond-
hjem, 1851 Spr. til Strinden, 1872 Provst i

nordre Dalenes Provsti og 1875 Stiftsprovst og
Spr. til Domkirken i Trondhjem. Han tog
Afsked 1883 og bosatte sig i Kristiania, hvor
han dede 1891. E. deltog aktivt og med Haeder
i det offentlige Liv. I flere Perioder var han
Stortingsrepreesentant for sendre Trondhjems
Amt og Trondhjems By. I 1872 blev han
President i Lagtinget og 1874—82 ligesaa i

Stortinget. I flere Aar var han Prases i det
kgl. norske vidensk. Selskab i Trondhjem.
Han optraadte kun i ringe Grad som Forfatter.
— 2) Carl Peter Parelins E., Biskop, fore-

gaaendes Broder, blev fedt i Kristiania 6. Juni
1818 og teol. Kand. 1839. Efter fra 1842 at

have va?ret konstitueret Adjunkt ved Trond-
hjems Katedralskole blev han 1849 Spr. til

Klsbu og Seminariebestyrer ssteds og i 1850
Spr. til Melhus. I 1860 blev han ved Gisle-

sens Dod konstitueret som Biskop over Tromse
Stift, hvortil han udnsevntes Aaret efter. I

1867 sogte han Afsked og udnevntes samme
Aar til Stiftsprovst og Spr. ved vor Frelsers

Kirke i Kristiania. Ved Siden deraf var han
1868—72 Lserer i Kateketik ved det prakt.

teol. Seminar. 1872—75 var han Kirkestats-

raad og blev i det sidstnrevnte Aar Biskop i

Kristiania Stift, hvad han forblev til sin Dod
18. Okt. 1893. Fra 1860 af havde han veeret

Medlem af en kgl. Kommission angaaende Lov-
givningen om Almueskolevasenet paa Landet,
og fra 1875 var han Formand i det norske
Bibelselskabs Centralkomit£. De fleste af de
litersere Arbejder, som foreligger fra bans Haand,
er Praedikener, Lejlighedstaler og biskoppelige
Sendebreve. Hans betydeligste Skrift er en
Afhandling om Kirketugten i norsk »Theol.
Tidsskr.c I860; 1873 udkom >Predikener til

alle Aarets Sen- og Helligdage<. E. var en
verdig og myndig Bispeskikkelse og en meget
fremragende gejstlig Taler; hans Prredikener,

der altid samlede en tetpakket Tilhererskare,
var >i sit I ml hold dybe og dragende, i sin

Form fuldendte, men prunklese<. A. B.
Essenerne eller Esseerne vare en jedisk

Sekt eller snarere en Slags jedisk Mnnkeorden
i det hi. Land i de sidste 2—300 Aar for den
jediske Stats Undergang. Vore Kllder til Kend-

skab om E. ere Filon, Josefos og Plinins. For-

udsat at de Skrifter af Filon, hvori E. omtales,
virkelig skyldes Filon selv, synes det, at Jose-

fos har benyttet Filon og kun gjort nogle
Tilfojelser efter de Oplysninger, han ellers

havde kunnet skafle sig. Ifelge hvad Synesios
forteller om Dion Krysostomos, skat ogsaa
denne have omtalt E. som et Samfund ved
det dode Hav. E. omtales forovrigt ogsaa af

flere Forfattere fra den felgende Tid, men de
have neppe haft andre Kilder end de her
luevnte. Om Betydningen af Navnet E. kan
man kun opstille Formodninger. En vis Rime-
lighed har Formodningen, at Ordet kommer
af det aramaiske khesi >from«, hvis absolute

Flertal khasin (hesen) er Oprindelsen til Josefos's

'EaarivoC og til Plinius's Esseni, imedens den
emfatiske Flertalsform khasajja (hesaja) ligger

til Grand for Filons 'JSaaaTot. E., hvis Antal af

Filon og Josefos angives til over 4000, forctrak

s.trlig afsides Steder, som Egnene ved det dede
Hav, hvor Engeddi var et af deres Hjemsteder,
men der levede ogsaa E. i Byerne, bl. a. i Jeru-

salem, hvor en Port, der rimeligvis laa i N«r-
heden af deres Opholdssted, var opkaldt efter

dem. E. levede sammen i Samfund, hvis Ind-

retning og Love i meget minder om det senere

Munkeveesen. E. maatte vare ugifte; kun en

lidet talrig Gren tillod jEgteskab. Den, der
vilde optages blandt E., maatte afstaa al sin

Ejendom til Samfundet, og alt, hvad han siden

fortjente ved Arbejde, maatte ligeledes afgives.

Men til Gengeeld sergede Samfundet for hvert

enkelt Medlem, og de betragtede alle hver-

andre som Bredre. De fleste E. vare Ager-

dyrkere, andre drev Kva?g- eller Biavl. Deres
Dagarbejde var neje bestemt. Om Morgenen
samledes de til Bon, forinden maatte der ikke

falde noget Ord om verdslige Ting. Til be-

stemte Tider modte de til fielles Yadskninger
og til failles, altid tarvelige, Maaltider. Med-
lemmcr, der foretog Rejser, modtoges altid som
Bredre af Samfundet paa det Stcd, de besogte.

Et af Medlemmerne havde hvert Sted det saer-

egne Hverv at tage sig af de fremmede E..

forsyne dem med Klseder og alt. Derimod
var det forbudt at tage nogen som heist Be-

taling af fremmede eller i det hele at drive

Gtestgiveri. Ogsaa Handel, visse Haandv:erk.
som Vaabensmedning var forbudt. Sabbaten
holdt de meget strcngt; de lavede ingen Mad
den Dag og forrettede intet Arbejde, hvorimod
de samledes til Lsesning af Skriften osv. De
havde i det hele Ord for at sa?tte I<oven

meget hejt, men i Tempeltjenesten tog de

ingen Del ; de medte heller ikke i Synagogerne.
De havde egne Prester, som bragte Ofre og

forested Tilberedelsen af Maden. Slaver boldt

de ikke. Hvert Samfund lededes af en For-

stander, der havde en meget udstrakt Myndig-
hed. Der holdtes ogsaa Forsamlinger af Med-
lemmerne, hvor vigtige Sager behandledes.

Optagelse i Samfundet opnaaedes ikke let ; der

gik en Isengere Prevetid forud. Der tales der-

for om 4 Klasser, hvad der vel vil sige, at de.

der vilde optages, maatte gennemgaa 3 Preve-

stadier, inden de indlemmedes i Samfundet
hvad der skete med stor Hejtidelighed. De
maatte aflxgge Ed paa Lydighed, Kenned i

Steder og Tavshed om Samfundets swregne
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Lserdomme. Som Folge heraf er vor Kendskab
til E. og deres hele Vaesen meget ufuldkommen.
Som Billede paa deres Renbed gik de i hvide
Klaeder. De aflagde a hirig Ed, undtagen ved
Optagelsen. De troede paa Sjaslens Udedelig-

hed og skulle have haft en udviklet Engle-
laere. Der forUelles, at de undertiden tog sig

af Barns Opdragelse, for at uddanne nyttige

Medlemmer for deres Formaal, men forevrigt

optoges kun modne Miend i deres Samfund.
Om Oprindelsen til E. kan man kun gore sig

Formodninger.
Forste Gang omtales de ved Aar 150 f. Kr.

af Josefos under Makkabaeeren Jonatan. Ved
Aaret 105 f. Kr. nsevner han under Aristo-

bulos I en E., Judas. Man har ment, at E.

vaisentlig ere de samme som >de fromme<,
der omtales i den syriske Undertrykkelsestid,
og at de efler Sksendslen i 1 Mak. 7 have
brudt med Templet og organiseret sig paa
deres ejendommelige Maade. I mange Hen-
seender minde de om Farisseerne, nemlig 1

deres Vserkhcllighed og strenge Iagttagelse af
ydre Former; men de trsede i fuldsUendig

Modsaetning til dem i deres Forhold til Om-
verdenen og i det politiske Liv. Tin medens
Farisseerne tnengte sig frem i Forgrunden og
vilde vsere hele Foikets Ledere, idet de mente
ved deres Frombed og Lovlydighed at vaere

fuldt berettigede dertil, enskede E. intet hellere

end at leve i Stilhed og ubenuerket. Andre
have i den for E. ejendommelige Skik, under
deres Ben ikke at vende sig imod Templet, men
mod 0st, imod den opgaaende Sol, villet se

en Indflydelse fra fremmede Folk, saaledes fra

Graekeuland, fra Pythagoraeerne — hvad der
er overmaade lidet rimeligt, eftersom disse

dengang ingen Rolle spillede — eller fra

Buddhisterne — hvad der, om muligt, er

endnu mindre rimeligt — eller fra Parsismen,
fra Zoroasters Laere — hvad der maaske kunde
have lidt mere for sig. Om Tiden, da E. for-

svandt, vide vi lige saa lidt som om, naar de
forst fremstod. Den Omstaendighed, at E. ikke
omtales i talmudiske og rabbinske Skrifter

(sml. bl. a. Lehmann, Les sectes juives men-
tionnies dans la Mischna i Revue des Etudes
juives XXX, Paris 1895), tyder ikke hen paa,

at de have holdt sig til en saa sen Tid. Da
E. rekruterede sig fra det store jediske Sam-
fund, og de vare nojeregnende, med hvem de
optog, har det vseret vanskeligere for dem at

bestaa, efter at den jediske Befolkning i det

hellige Land ved de ulykkelige Opror 66—70
og 132—135 var bleven saa sterlet forringet.

Forovrigt omtaler Epifanios i sit Vaerk om
Kaetterae (XX, 3) Levninger af en Sekt >Os-

sseerne<, som han siger vare smeltede sammen
med Sampsaeerne (d. e. Soltilbederne). Uagtet
ban bestemt sondrer disse Ossseere fra E., er

det dog ikke udelukket, at de ere en Udlober
af E. Man har undertiden villet paastaa, at

saavel Johannes Doberen som selve Jesus
skulde vsere fremgaaet af E., idet man hen-
viser til den rene saedelige Vandel, som de
begge lige saa vel som E. lsegge Vind paa. Men
nejere provet har Formodningen ingen Rime-
lighed. De strenge ydre Former, regelmaessige

Renselser, som E. lagde saa stor Vaegt paa,

•og hele den Vterkhellighed, som deri gor sig

gseldende, ligger Jesu Liv og Litre saa fjernt

som muligt. Heller ikke er det synderlig

rimeligt, at nogen nejere direkte Forbindelse
har fundet Sted imellem E. og Oldtidens
gnostiske Sekter eller Middelalderens hemme-
lige Selskaber o. lign. (Lightfoots Essay i hans
Fortolkn. af Kolossenserbrevet, 2. Udg., Lon-
don 1876 ; P. E. Lucius, Der Essenismus, Strassb.

1881; E. Schurer, Gesch. des jud. Volks 1m
Zeitalter Jesu Christi, 3. Udg. II, 556—584,
Leipz. 1898). V. S.

Essenius, Andreas, nederl. Teolog, f. 1618,

blev 1653 Prof, i Utrecht og dede 1677. Han
har bl. a. skrevet et Systema theol. dogmat.
(I—HI, 1659) og er navnlig bekendt af det For-
svar, han (og Hoornbeck) forte for Sabbats-
budets evige Gyldighed over for Coccejaneren
Abr. Heidanus (C. Sepp, Het godgeleerd onder-
wijs in Nederland, gedurende de 16e en 17e
eeuw, Leiden 1874, II, 227 f. 336 f.).

Essaeere, se Essenere.

Established Church, se Art. Anglik. Kirke
(S. 91 f.) og England (S. 770 f.).

Estaol, By N. i Juda, senere tildelt Dans
Stamme (Jos. 19, 41). Guerin identificerer den
med Fellah-Landsbyen Aschua. I Naerh. vises

endnu Samsons Grav (Dom. 16, 30).

Estemo(a), Praesteby og Fristad i Juda (1 Sam.
30, 28), hvor nu Landsbyen Semua ligger, 3

Mil S. for Hebron. Talrige Ruiner vise til-

bage til en Tid, da Byen var meget betydelig:

under Ruinerne Andes Levninger fra den for-

israelitiske Tid.

Esters Bog har til Opgave at forklare Pu-
rimfestens Oprindelse og derigennem anbefale

Helligholdelsen af denne Fest. Den beretter

om den Fare, hvori Jederne kom, da Haman
overtake Kong Xerxes til at give Befaling om
Jodernes Tilintetgerelse paa den 13. Dag i den
12. Maaned (Adar), og om deres Frclse ved
Mardokais Plejedatter, den skenne Ester, der
bevaeger Kongen til at tillade Jederne at for-

svare sig paa den til deres Undergang bestemte
Dag. Som Felge af denne TiUadelse draebe

Jederne 75,500 af deres Fjender paa den 13.

Adar, i Susa, efter en af Ester opnaaet saerlig

Gunstbevisning, desuden endnu 300 den felgende

Dag. Til Minde herom skal Purimfesten fejres

paa Landet den 14. og i Byerne den 15. Adar.
Navnet Purim forklarer Skriftet ved Ordet
Pur (Lod), fordi Haman havde kastet Lod for

at finde den Dag, paa hvilken Jederne skulde
nedhugges. E., der ligesom Purimfesten blev

overordentlig populser hos de senere Jeder, er

ubetinget det gltestl. Skrift, der voider kr. Laeserc

det sterste Ansted, hvad Lutlier i sin bekendte
Udtalelse har givet et lige saa energisk som vel-

gerende Udtryk. Anstedet ligger ikke blot i den
Blodtorst, som Jederne med Ester i Spidsen ud-
vise, men ogsaa i Skriftets paafaldende Mangel
paa religies Gehalt. Der er ikke Tale om den
rene Religions Udbredelse eller om Jodernes
moralske Forpligtelser, men kun om dette

Folks Opretholdelse paa Bekostning af en
hvilken som heist anden Interesse. Hvad
Fortasllingens historiske Vaerd angaar, saa har
man allerede tidligere betonet de forskellige

mere eller mindre slaaende Usandsynligheder,
hvoraf den lider. I nyere Tid har man des-

uden forsegt at paavise Purimfestens Rod hos
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andre Folkeslag, fra hvilke Jederne skulde

have overtaget den. Saaledes har Zimmern
villet udlede den af Babylonernes Nytaarsfest.

Jensen derimod ser i Purimfesten en oprinde-

lig babylonsk Myte, hvis Indhold var Baby-
lonernes Befrielse fra Elamiternes Herredemme,
idet Mardokai og Ester ere de babylonske
Guddomme Marduk og Astarte (Istar), medens
Hainan er den elamitiske Gud Humman. Til

et sikkert Resultat have disse Kombinationer
endnu ikke fort, navnlig da et Hovedpunkt,
det gaadefulde Ord Pur, endnu ikke har fundet

en tilfredsstillende Tydning. Og sikkert maatte
man ved Siden af en saadan Forklaring ogsaa

antage en historisk Befrielse af Jederne ved
en eller anden Lejlighed som Grundlag for

Skriftet og Festen. Om Bogens AfTattelsestid

kan der intet bestemt afgores. Den Maade,
hvorpaa Xerxes omtales (1, 1) viser tydeligt, at

Forfatteren har denne Konges Regering langt

bag ved sig. Et sikkert Bevis for Purim-
festen s Helligholdelse giver forst 2 Mak. 15, 36,

hvor det hedder om Nikanor-Oagen (13. Adar),

at den faider en Dag ferend Mardokai-Dagen.
Men 2. Mak. synes ferst at vsere skrevet kort

for Kristi Tid. Af Antydninger i Talmud frem-

gaar det, at E.s Anerkendelse som kanonisk
Skrift fandt Modstand i enkelte jodiske Kredse.

I Nestorianernes Kanon er Bogen ikke optaget;

ligeledes mangier den i Melitons Fortegnelse

over de kanoniske Skrifter og henregnes af

Athanasios til de kirkelige Ueseboger, der ikke

here til Kanon. Derimod vise de Tilfejelser,

der ere optagne i den alexandrinske Overstet-

telse af Bogen, hvormeget man i andre jediske

Kredse interesserede sig for dette Skrift. Fir. B.

Estins, Wilhelm, nederl. Teolog, f. 1541,

d. 20. Sept 1613, var en Tidlang Rektor for

det kgl. Seminarium i Douai, senere Provst
ved denne Bys Peterskirke og Kansler for

dens Universitet. Han har skrevet fl. lcerde

Skrifter, bl. a. en Kommentar til alle Apostelen
Paulus's Breve.

Estland (Eesti-Maa), Hjemlandet for Esterne
(Eestlased, Talapoeg, russ. Esty), en finsk Stamme
(o. 900,000 Msk.). Foruden det sumpede og
skovrige Guvernement E. ved den flnske Bugt,

bestaaende af Harrien, Jerven, Wick og Wir-
land og flere 0er, isser Dag6 (med o. 400,000
Estere), bebo de det nordlige Livland (o. 440,000)
og de nierliggende Guvernementer. De minde
om Tavastlandingerne og tale 2 Dialekter. I

E. udgere de 88 °/ a* Befolkningen, Resten er
Tyskere og Russere.

Russerne gjorde allerede i 11. Aarh. Forseg
paa Kolonisation i E. og byggede 1030 Borgen
Jurjev (Dorpat). I Vesten ta?nkte .Erkebiskop
Adalbert af Bremen ferst paa at omvende de
vilde Hedninger. Paa Grand af Danmarks gamle
Forbindelse med Osten segte ban Hjtelp bos
Sven Estridsan, og danske Kobmiend byggede
en Kirke ved Kurlands Kyst, men Missionen
lykkedes ikke. Tanken om Esternes Omvend-
else bevaredes dog i den danske K., og under
sit Eksil i Frankrig viede -Erkebiskop Eskil

Benedictineren Fulco fra Moutier-la-Celle til

E.s Misslonsbisp (o. 1167); en indfedt Ester,

Munken Nicolaus, ledsagede Bispen, der imid-
lertld heller ikke synes at have opnaaet Re-
ultater.

Missionen tog nu Sverdet til Hjaelp, og 1197
gjorde Knud VI et Korstog til E., 1206 Valde-
mar II et til 0sel. .Erkeblskop Anders Sune-
sen opholdt sig Vinteren 1206 i Riga for at

ordne Missionsforholdene i E.; og 1212 ud-
nsevnte Paven ham til sin Legat ved Omvend-
elsen af disse Lande. Imldlertid havde Organi-
satoren af K. i Livland, Albert af Riga, ogsaa
begyndt Mission blandt Esterne. Albert hen-
vendte sig i Begyndelsen til Danmark, hvis

Missionsret saaledes anerkendtes. Snart segte

ban dog at kegge Syd-E. under Riga. Men
endelese Stridigheder bred ud mellem Bispen
og Svssrdridderne, og Paven modsatte sig bans
Tanker om Oprettelsen af et iErkesaede. Rid-
derne henvendte sig til yErkebispen af Land
om Indvielsen af en Biskop for Syd-Esterne, og
den af Albert indviede Estcr-Biskop i Leal.

Theoderik, blev af Paven stillet sideordnet med
Albert Da nu tilmed Esterne og Russerne
truede Alberts Vserk i Livland, maatte ban
1218 1 Slesvig anraabe Valdemar II af Danmark
om Hja?lp og love ham hele Estland mod
Vaabenhjselp. 1219 landede Kongen ved Lin-

danisse med en stor liter, og med bam var
^Erkebiskop Anders Suneson af Lund, Bisperne
af Roskilde og Slesvig samt Ester-Bispen Theo-
derik, der snart efter led Doden. Efter den
beremte Sejr, hvortil Sagnet om den himmel-
faldne Dannebrog knytter sig, blev Anders
Sunesen som kgl. Statholder tilbage i det nys
anlagte Reval ogorganiseredeMissionsarbejdet.
Han gik haardt frem mod den konkurrerende
tyske Mission, og de danske kunde nu true
med at bemsegtige sig Livland. 1220 var Valde-
mar atter i E., og Albert maatte nu stille Liv-

land under Danmarks Overhejhed, men da
Kongen forlod Landet, bleve Forholdene yderst
vanskelige. Esterne indespserrede Anders Sune-
sen i Reval, og for at faa Hjielp maatte nan
sikre Albert Livlands Frihed, der blev godkendt
1222 af Valdemar paa 0sel, som han da havde
erobret Kongens Fangenskab (1227) og Ester-
Opstanden edelagde omtrent hele den dskc
K.s Missionsmark. Esterne, der understottedes
af Russerne, afvadskede Daaben, opgravede Lig
fra Kirkegaarde og bnendte dem, og de genind-
forte Polygami. Da Tyskerne omsider flkOp-
standen kuet og Russerne fordrevne, fik Syd-E.
et tysk Bispesaxle i Dorpat og deler siden
Sluebne med Livland. Ogsaa 0sel unddrogrs
den danske K. Kun Kuriens Indblanding (Vil-

helm af Modena 1225) reddede Reval for Dan-
mark. 1238 kom det til en endelig Ordning
(i Stensby i Sjselland): den danske Krone (Ik det
nordligste E.

Den danske Kolonisation i E. var dog kun
ringe; det var Tyskere, der under dansk Hej-
hed satte sig fast i Landet og de gjorde de
indfedte til Livegne. Reval var dog vacsentlig

en dansk By (Tanalin a : de danskes Stad ; dens
Vaaben indeholder endnu Dannebrog og de 3
Lever), og Borgerne her havde et St Knuds
Gilde. E. var et selvstsndigt Hertngdemme

:

Kongen kaldte sig dominus eller dux Etthonic?
(fra 1271) og styrede det ved en Statholder.

Bisper af Reval i den danske Tid vare: 1219
—27 Wicelin; o. 1240—60 Torkil; 1263—79
Trugot ; 1280—87 Johannes I ; 1297 Johannes II

;

1298—1318 Henrik; 1320—23 Johannes III;
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1323—50 Oluf. Stiftets Grsenser overskrcd Her-
tugdemmets; Bispedommet Wirland (stiftet

1220) lagdes 1249 under Reval, der ogsaa
omfattede Jerven. Kongen fordrede Praesen-

tationsret til Reval, men allerede 1263 erklaerede

Paven denne Ret for ugyldig. 1277 omtalcs
et Domkapitel, ledet af en Dekan, hvem Retten
overdrages; men ogsaa siden gjorde Kongen
Fordring paa den. Katedralen var indviet til

Guds Moder; de fleste Kirker vare doterede af
Kongen, der udevede Patronat. Af Klostrene
spillede isaer Cisterciensernes i Padis (opr. i Duna-
munde) en Rolle ; Birgittinerne fik siden et uden-
for Reval. Skoler omtalcs tidlig i Reval; da
Domkapitlet anlagde en, forbodes det 1319 at

sege de andre. — Esternes Tilegnelse af Krdm.
blev dog ikke dybtgaaende; Overtro og Trold-
dom blomstrede, men virkelig Interesse for

Folket nuerkes ogsaa kun i ringe Grad i K.

1343 bragte atter en stor Ester-Opstand med
Myrderier og store Odelaeggelser, og 1346 solgte

Valdemar Atterdag Landet HI den tyske Orden,
der overlod det til den livlandske Ordens-
mester. Under denne Styrelse sank Folket
dybere og dybere. Under de forargelige Kampe
mellem jErkebispen i Riga, Ordensmestrene
og Byernes Borgere glemtes Esterne. 1428 niaa
en Synode forpligte de Gejstlige til at kende
Folkesproget.

Allerede 1520 maerkedes Reformationens Ind-
flydelse i Dorpat, og de folgende Aar traengte

den sejrrig frem hos Borgerskabet i Byerne.
1523 skrev Luther et bekendt Brev til >de
Kr. i Riga, Reval og Dorpat «. I Reval prae-

dikedes Evangeliet af Job. Lange, Hermann
Marsow og Zach. Hasse. Juni 1524 traadte

de livlandske Staender sammen i Reval og be-

sluttede at holde det hi. Evang. oppe med
I,iv og Gods. 13. Sept. s. Aar kom det til

Billedstorm i Reval, og isaer den forhenvterende

Munk, Joh. Lange, der blev Revals forste

Superintendent, bidrog til K.s Organisation.

Han indferte en skarp Sondring mellem K.s

aandelige Embede og Forvaltningen udadtil,

der helt overdroges Raadet og Menigheden.
Ref. havde isaer sit Tilhold i Borgernes Gilder.

1525 udvistes Munkene, og de adelige Nonner
forlod Klostret og aegtede Borgere. Ref.s frie

Udvikling begunstigedes af de hejst forvirrede

polit. Forhold med stadig fortsatte Stridigheder

mellem Ordensmestre og Bisper, hvis naermeste

Maal var at bevare den ydre Magt. Under
disse Omstsendigheder lurede Naboerne paa
gunstig Lejlighed til at haeve Ordensstatens An'.

Medens Landdagen i Wolmar vedtog Religions-

frihed for hele Liviand 1554, ogStaendeme 1556
erklaerede jErkebispen af Riga Krig, truede

Russernes Skarer fra 0st, og Preussen og
Polen haabede paa deres Del i Byttet. Ogsaa
Danmark taenkte paa sine gamle Rettigheder.

Medens Russerne haergede Landet, stillede

Bisperne af Kurland og 0sel sig under dansk
Overherredomme, og den danske Prins Magnus
fik 0sel og Hapsal i sin Magt, ligesom Bispen
af Reval afstod ham sit Stift. Magnus mang-
lede dog Evne til at udnytte Situationen, og
1561 hyldede Harrien, Wirland, Jerven og
Reval den sv. Konge Erik XIV. Ordensstaten
sank i Grus 1562, og det tiloversblevne af Riga
»kestift siekulariseredes 1566.

Den svenske Regering overtog E. i ede-

lagt Tilstand. Indbyggerne bekendte sig offl-

cielt til Lutherdommen, og Kongen bestemte,

at alle i E. skulde holde sig til Evang.s Laere,

men kun bland t Tyskerne havde Ref. virkelig

Rod. De sidste Rester af Pavekirken forsvandt

dog snart. Men de stadige Krigsuroligheder og
den dybt sunkne Prsstestand gjorde al Tanke
om at haeve Esterne umulig. Sygdom og Hungers-
nod haergede, og den stadige Bopaelsvekslen

under Russerindfaldene fik al Sjaelepleje til

at ophere. 1583 indtraadte endelig en Stil-

stand med Rusland. S. A. paabed Johan HI
Bispen i Reval, Chr. Agricola (d. 1586), at ind-

fere den nye Liturgi, hvad dog ikke skete.

Derimod begyndte denne og Praesten ved
Domkirken i Reval, David Dubbert, der snart

blev udnaevnt til visitator, et Sisyfusarbejde

for at faa de estniske Bonder oplaert i Kate-

kismen. Sprogkundskaben hos Praesterne var

ringe, og der fandtes ikke tilstnekkeligt kr. Liv

til en virkelig Vaekkelse ; under disse Omstsendig-
heder blev Katekismen det Nedanker, hvorved

man haabede at faa grebet de halvhedenske
Estere. Arbejdet bar dog kun ringe Frugt,

isser da Ledelsen snart tilfaldt uduelige Per-

soner. — 1594 maatte Sigismund love Ridder-

skabet at holde Provinsen »ved Religionen

efter den Augsb. Konfession<, og under den
folgende Periode sluttede den hidtil bekend-
elseslose K. sig stserkere og stserkere til Orto-

doksien. 1638 blev Jhering Biskop, en nidkaer,

men stiv ortodoks Svensker, der atter lagde

al Vaegt paa Katekismus-Praedikener. Paa sine

Rejser opdagede han med Forfaerdelse, at en
Maengde Estere hverken kendte Fadervor eller

de simpleste kr. Laerdomme. Han udgav den
forste estniske ABC, men sogte forgaeves at skabe
et Skolevaesen paa Landet. Baade fra Ridder-

skabet og Praesterne medte han kun Ligegyl-

dighed. Synoder 1645 og 56 vedtog Bestem-

raelser om Katekismus-Eksaminationer i Kirk-

erne og Hjemmene. Jhering fik dog Praesternes

Uddannelse forbedret; ved ham blev ogsaa

Konkordieformlen indfert som Bekendelses-

skrift. I de folgende Aar vakte synkretistiske

Stridigheder et vist Rore; en Del Praester

havde ved Studier i Helmst&dt paadraget sig

Mistanke (isaer J. H. Oldekop i Reval). Reger-

ingen paabed dog Fred (1663). I Slutn. af 17.

Aarh. begyndte Regeringen et alvorligt Arbejde
for at indfore Folkeskoler, isaer ved Gottfred

Forselius (d. 1688), der havde virket blandt

de livlandske Estere, ng Karl XI gjorde sig ogsaa

fortjent af Esterne ved Bestraebelser for at haeve

Livegenskabet. 1707 begav H. Gutzlan" sig til

Tyskland med en Overs, af N. T. paa Estnisk

for at faa den trykt. Ved bans Hjemkomst
lagdes det ham til Last, at han havde opholdt

sig for laenge i Halle. Det var den ny Tid,

der kom.
1718 erobrede Peter d. store E., og 1721

blev det endelig russisk ved Freden i Nystad.

Dengang var den halleske Pietisme tnengt ind,

ogsaa blandt Adelen paa Landet, og den reli-

giose Vaekkelse medforte et fornyet Arbejde
paa at haeve Esterne. Storre Betydning fik

dog Bredremenigheden. 1736 kom Zinzendorf
til Ostersoprovinserne (ogsaa til Reval) og fik

Tilhold i de adelige Kredse der. Herrnhutiske
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Brodre begyndte nu ct velsignelsesrigt Arbejde
paa en fyldigere estnisk Sjaelepleje. Regeringen

forbad imidlertid Brodrene Arbejdet (o. 1750),

Bedehusene bleve lukkede, og kun i Hemme-
lighed kunde Arbejderne besege Esterne i deres

Huse og holde Forsamlinger. 1764 udstedte

dog Katarina II et Naadebrev for dem, og
Dannelsen af Societeter skred nu raskt frem.

Alexander I, der betragtede Bredremenigheden
som den ideale K., udstedte (ved Statsraad

Popow) en Ukas 27. Okt. 1817, der gav dem
fri Bet til offeutlige Forsamlinger, til at rejse

Bedehuse og oprette Skoler, og indsatte en egen
Agent for dem i St. Petersborg, der stilledes

under Indenrigsministeriet. Unitets-jEldste-

Konferensen sogte at undgaa denne Ordning,
der vilde medfore Strid med Folkekirkens
Maend; i Virkeligheden opstod snart bitre

Kampe, tbi Herrnhuterne dannede med deres

egne Bedebuse, under egen Forvaltning, en
Kirke i K. Siden Nikolaj I 1832 ordnede den
luth. K.afdeling i Ostersoprovinserne (under Ge-
neralkonsistoriet i Petersborg) har Striden kun
hvilet, naar den gr. K.afdeling optog en neergaa-

ende Mission blandt Esterne. En saadan har be-

virket, at o. 50,000 i 1846 traadte over til den
ortodokse K.afdeling, og 1882 endnu 14,000. Det
sociale Spergsmaal, som Forholdet mellem Gods-
ejerne og de smaa Landbrugere frembyder, har
bidraget meget til dette, ligesom den Kamp, der
nu fores mod Tyskerne, har fort Estere og Bus-
sere naermere sammen og vakt en stierkerc

Interesse hos disse for den estniske Nationalitet.

Allerede 1819 ophtevede Busland Livegenskabet,
og et stort Arbejde er nu gjort for at opdyrke
Folkesproget

;
gammel Folkeliteratur er samlet,

sterlig de nuerkelige Sange. Estere og Lettere

erobre nu Dorpats Universitet, et herd estnisk

Selskab er grundlagt i Dorpat, 1873 ogsaa et

Selskab for Udgivelse af Folkeliteratur. 92 %
af E.s Beboere opgives dog endnu som Lu-
theranere; de staa under Konsistorierne paa
0sel, i Estland og Reval. En mierkelig Vsek-

kelse paa 0erne Nako og Worms er opstaaet

ved Torin og Osterblom (A. D. Jorgensen, Hist.

Afhandl. II, 5—51 ; Hausmann, Das Bingen der
Deutschen u. Danen um den Besitz Esthlands,

1870; Bunge, Das Herzogthum E. unter den
K6nigen v. Danemark, 1877; Mollerup, Dan-
marks Forbold til Lifland, 1880; Schiemann,
Rusland, Polen und Livland II, 1887 ; Westling,

i Kyrkl. Tidskrift 1897 og 1899). J. O. A.

Estomihi kaldes Qvinquagesima-Sondag efter

Dagens Introitus af Ps. 31,3—4: Esto mihi in

Dcum protectorem.

Eston, en Judseer (1 Kron. 4, 11).

Esz. 1) Karl van E., rom.-kat. Teolog, f. i

Warburg i Stiftet Paderborn 25. Sept. 1770,

praesteviet 1794, 1801 Prior i Benedictiner-

Abbediet Huysburg ved Halberstadt, 1804, efter

Klostrets Nedheggelse, Pnest i Huysburg, blev
1811 biskoppelig Kommissaer med en General-
vikars Fuldmagt for Magdeburgs, Halberstadts

og Helmstadts Omegn. D. 22. Okt. 1824. Han
horte til de rom. Katoliker i Beg. af dette

Aarh., som ouskede at leve i Fred med Pro-
testanterne, og han var virksom for Indforelsen
af en delvis tysk Liturgi og tyske Psalmer.
1813 udgav han et nyt Oplag af Deutgens
Osnabrucker-Psalmebog, og i den optog han

flere evang. Psalmer. Sammen med sin Fitter,
Leander v. E. (se nedenfor) arbejdede han ogsaa
paa en tysk Overs, af Biblen. Med Aarene
blev han dog mere intolerant, og 1817, i An-
ledn. af Reformations-Jubilaeet, udgav han
»Entwurf einer kurzen Gesch. der Religion
von Anfang der Welt bis auf unsere Zeit<,
som Skoledrengene i Halberstadts evang. Dom-
skole offentlig briendte. — 2) Johann Heinrich
eller (med Klosternavnet) Leander van E., f.

i Warburg 15. Febr. 1772, traadte 1790 ind i

Benedictiner-Ordenen som Novitse i Marien-
munster i Stiftet Paderborn; han blev preste-
viet 1796, men gav sig, efter at Marienmunster
1802 var ophaevet, til at studere ester). Sprog.
1812 blev han Prsest for den rom.-kat. Menighed
i Marburg og Laerer og Meddirekter af Skole-
seminariet der, 1818 Dr. i Teol. og Kirkeret.
1822 nedlagde han sine Embeder og levede siden
for laerde Sludier og for Oversaettelse og Udbred-
else af Biblen. Han dade i Affolderbach i Oden-
wald 13. Okt. 1847. Allerede medens han fra

Marienmunster tillige virkede som Sogneprarat
for de rom. Katoliker i Schwalenberg i det
Lippeske, en Mils Vej fra Klostret, havde han
begyndt at oversjette Biblen fra Grundteksten.
tildels med Faetterens Hjtelp. 1807 udkom
•Die heil. Schriften des N. T., fibersetzt von
K. und L. v. E.<, trykt i 11,000 Eksemplarer.
Denne Overs, blev flere Gauge senere optrykt og
bruges endnu ved Evangelisationsarbejdet blandt
WOrttembergs Katoliker. 1822—36 udgav L. v.

E. alene en Overs, af G. T., og 1840 udkom en
fuldstrendigBibelovers., ved hvilken hansVen og
Discipel Wetzer havde vaeret hans Medhjaelper.
Han virkede ogsaa ivrigt for L'dbredelsen af
Biblen i det rom.-kat. Kirkefolk, ferst i Forb.
med det rom.-kat. Bibelselskab i Hegensburg.
senere understottet af det brit. Bibelselskab.
hvis Agent han var til 1830; men da testes

Forh. til dette, fordi Selskabet ikke vilde ud-
brede Bibler med Apokryfer (S. 116). Han
har skrcvet fl. Smaaskrifter, i bvilke han an-
befalede og forsvarede Laegfolks Laesning af
Biblen, og enkeltc laerde Arbejder, der have
det samme Formaal; han udgav ogsaa baade
Vulgata (I— III, 1822), Septuaginta (1824) og
den gr. Grundtekst til N. T. og forsvarede de
blandede iEgteskaber mellem rom. Kat. og
Protestanter.

Etam. 1) By i Juda, efter 2 Kron. 11, 6

mellem Betlehem og Tckoa; i den Egn Andes
en Del Vanddamme, hvoraf en kaldes Ain
Atan; paa en Hoj ved Siden af Andes Ruiner
af E. — 2) Den anden Station, hvor Israeliterne

gjorde Holdt ved Udgangen af iEgypten, mellem
Ramses og det dede Hav. E. laa N0. for Go-
sen paa den lige Vej til Pahestina, men fra E.

slog Israeliterne ind paa en sydligere Retniug
(2 Mos. 14, 2). Paa Tempelvaeggen i Karnak
omtales en Faestning Chatem ved iEgyptens
Ostgraense, formodentlig identisk med E., men
dens Beliggenhed er usikker, man gsetter paa
et Sted N. eller N0. for Krokodilseen paa
Graensen af Orkenen Sur (4 Mos. 33, 6—8 : 0r-
kenen E.). C. J.

Etan. 1) Vismand paa Salomos Tid eller far

(1 Kong. 4, 31); Tilfajelsen Esrahit er dunkel. —
2) Levit (1 Kron. 6, 42) blandt Asafs Forfadre.
— 3) Levit af Liuien Merari (1 Kron. 6, 44); ban
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kaldes ogsaa Jeditun eller Jedutun (1 Kren.

17, 41 f.); sammen med Heman og Asaf kaldes

ban Davids Musikleder. Ps. 89 tillsegges en E.,

og sikkcrt er der ta?nkt paa denne; dog kan
Psalmen ikke vaere fra Davids Tid (se V. 39 f.),

og i Overskriflen er E. ved Tilfojelsen af >Esrahit«

sammenblandct med E. Nr. 1. C. J.

Etanim, gammelt Navn for Jodcrnes 7.

Maaned, ellers kaldet Tisri; svarer omtrent
til vor Oktober.

Etbaal, Akabs Svigerfader, Jesabels Fader
(1 Kong. 16, 31), havde etter Josefos (Ark. VIII,

13, 1 og IX, 6, 6) vseret Astarte-Pra?st, inden
ban blev Konge over Tyros og Sidon.

Eter, By i det sydl. Juda (Josua 15, 42),

senere lagt til Simeon (19, 7).

Ethelbert, Konge af Kent 560—616, var gift

med Bertha, Datter af Kong Charibert af Paris

(S. 276). 593 blev han, efter at Kong Ceawlin
i Wessex var dod, bretwalda. 4 Aar efter kom
Augustinus til England som Missionaer, og 2.

Juni s. A. lod E. sig debe. Han begyndte
derpaa at bygge et Kloster og viste paa mange
Maader K. sin Velvilje, bvorfor Mellitus 601

bragte ham et Brev med Tak fra Pave Gregor I.

Efter Berthas Dod aegtede han en ung Kvinde,

hvis Navn vi ikke kende. Han dede 24. Febr.

616 (G. F. Browne, Augustine and his Com-
panions, London 1896; A. J. Mason, The Mis-

sion of St. Augustine to England, Cambridge
1897).

Ethelburga, Datter af Kong Ethelbert (se

ovenfor) og Bertha, blev gift med Kong Edwin
af Nortbumbrien. Paulinus fulgte med hende
for at virke for Kristendommens Udbredelse
(se S. 718). Beda har (II, 11) opbevaret et

Brev til hende fra Pave Bonifatius, hvori hun
opfordres til at virke for Edwins Omvendelse.
627 blev han debt. Efter hans Dod (633) vendte
E., ledsaget af Paulinus, sin Datter Eanfled,

der senere blev gift med Oswy af Northum-
brien, og sin Son Vuscfrea tilbage til Kent;
hun medtog forskl. Kostbarheder, bl. a. en
gylden Kalk og et gyldent Kors, som endnu i

Bedas Dage fandtes i Canterbury. E. lagde

Grunden til et Kloster i Liming i Kent, og
der blev hun begravet.

Ethelwold, Biskop af Winchester 963—984,
se ^Ethelwold.

Etherius(Heterius), Biskop af OsmaiSpanien,
beksempede 785, sammen med sin Laerer, Abbed
Beatus af Libana, Adoptianismen (S. 28).

Etik er Laeren om det godes Virkeliggorelse

gennem den menneskelige Frihed. Navnet er

af grask Oprindelse og hidrorer fra Aristoteles,

som skelner mellem Naturdrifterne (r« nu&tj)

og deres saedelige Bearbejdelse ved Tanken og
Viljen, hvorved de blive til r« tj&q, og heraf
dannes atter Ordet r« y&ix>i (Etik) d. e. Laeren

om, hvorledes denne Bearbejdelse foregaar.

Enstydigt hermed er Navnet' Moral, dannet
af mos, Skik og Saedvanc, hvilket Navn Cicero

og Seneca bragte i Brug. Paa samme Maade
er det danske Navn Sa;delaere dannet (af

Saed, Saedvane).

Som Navnet E. hidrorer fra Hellas, saa-

ledes ogsaa selve den videnskabelige Frem-
stilling, som betegnes med dette Navn. Dette

er no ikke saaledes at forstaa, som om Graek-

erne vare de ferste, der begyndte at taenke

over det ssedelige, thi det have Menneskene
utvivlsomt gjort, saalaenge de overhovedet have
eksisteret, og Vidnesbyrdet herom have vi i

de Samlinger af Ordsprog, hvilkc vi flnde saa-

vel i det gamle Testament som ogsaa 1 andre
Oldtids-Literaturer. Men disse korte Anvis-
ninger ere af ren praktisk Natur; en selv-

staendig Taenken, der soger at udflnde og frem-
stille de saedelige Principer, som ligge til

Grand for den menneskelige Handlen, begyndte
forst hos Graekerne. Her er det Sokrates,
som har faaet Haedersnavnet: Etikens Fader,
fordi han leder Tanken fra de naturfilosofiske

Undersogelser, hvormed de tidligere Filosofer

havde syslet, hen paa Menneskcts Indre og
Bevidstheden om det gode, i hvilken vi forst

kunne flnde Losningen af Tilvaerelsens Gaade.
Sokrates haevder det gode som en Erkendelse:
den, som v6d det gode, maa nodvendigvis ogsaa
gore det, og opstiller derfor Grundssetningen

:

Dyd er Viden. Denne Viden maa vtere rettet

dels mod Individet selv, at dette rettelig kan
kende sine Evner og Anlaeg, dels mod de om-
givende Ting, at disse kunne benyttes paa
rette Maade. Herved bliver der en Dobbelt-
hed i den sokratiske E. : paa den ene Side
skal Jeget staa som herskende og styrende,

paa den anden Side skulle Tingene benyttes .

paa rette Maade forat skabe den fulde Livs-

nydelse. De tvende saedelige Principer, den
ssedelige Uafhaengighed og Livsn3'delsen, som
hos Sokrates sammenholdes i uadskillelig En-
hed, trade hos hans Disciple ud fra hinauden,
hvorved der dannes to forskellige Skoler: den
kyniske, stiftet af Antisthenes, som haevder

Uafluengigheden til en saadan Yderlighed, at

den tilsidst gaar over til Raahed (Diogenes),

og den kyrenaiske, stiftet af Aristip fra

Kyrene, der haevder Livsnydelsen som det
hejeste gode. Hvad her er blevet adskilt,

samles atter til Enhed af Sokrates's storste

Discipel Plat on. Medens Sokrates kun havde
sat den etiske Taenken i Bevsegelse ved sine

Samtaler og Foredrag, soger Platon at tegne

Grundtrsekkene af en omfattende saxlelig Ver-
densanskuelse. Den baerende Grundtanke hos
Platon er det hojeste Gode. Han skelner

mellem en dobbelt Tilvserelse, den stoflige,

sanselige Verden {xoofxog tUa9rjj6g) i hvilken vi

leve, og en Idealverden (xoofxog voting), hvoraf
Genskinnet meder os i vore Tanker og Anelser,

den sidste er den oprindelige, i hvilken Men-
neskesjselene tidligere have levet i udelt Salig-

hed, men ved et Syndefald ere de sunkne ned
i den stoftunge, materielle Verden med alle

dens Plager. Opgaven bliver nu den, at Men-
neskene i saedelig Handlen atter bringe bin

Idealverden til sejrrigt at gennemtrangc og
beherske Materien. Arbejdet og Kampen her-

for vil atter blive en gavnlig Tugt for Menne-
skene, som derigenncm lutres og reuses for

den sanselige Begser, indtil de omsider ved
Doden frigorcs fra Naturen og atter faa Ad-
gang til Idealverdenen og dens salige Livs-

fylde. Karakteristisk for Platons E. er saavel

den hele digteriske Indkhedning, den har faaet

i hans Dialoger, som det religiose Grundlag,

hvorpaa den hviler, den faste Tro paa en
Guddom, som er et med det gode, og paa
Sjaelens Udodelighed . Platons Discipel, A r i s t o -
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teles, tager Grundtankerne i den platoniske
E. op til fornyet Bebandling, giver dem en
slrengere Form og bliver herved Grundlseg-
geren af en systematisk E. Men han for-

kaster Dualismen mellem en ideel og en ma-
teriel Verden, som danner Fundamentet for

Platons E. ; hos Aristoteles er der intet over-
naturligt, intet hinsides, men kun den nu-
vserende Virkelighed, i hvilken vi erfarings-

msessig leve. Hans E. kommer derved Virke-
ligheden nsermere end Platons, den bar mange
fortraeffelige, navnlig psykologiske lagttagelser,

men paa den anden Side savner den det
religiose Grundlag, som Platon havde givet den,
og antager herved et Prseg af vaklende Hold-
ningsloshed. Dette traeder navnlig frem i Ud-
viklingen af Hovedbegreberne: Dyderne, Livs-

goderne og det hojcste Gode, som alt oploser
sig i Relativitet, medens Aristoteles forgseves

soger efter faste og bserende Udgangspunkter.
Formalbestemmelserne ere fortraeffelige og give
den aristoteliske E. dens blivende Betyd-
ning, men den saedelige Livsfylde svinder bort
og efterlader et foleligt Indtryk af Tomhed.
Med Platon og Aristoteles har den grseske

E. naaet sit Hojdepunkt og gaar nu atter

langsomt nedad, folgende den samtidigc politiske

Oplosning, som tilsidst bringer Grsekerne ind
under Romernes Herredomme. Med de poli-

tiske Intercsser tabe ogsaa de filosofiske Inter-

esser sig i Hellas. Er den platonisk-aristo-

teliske E. gaaet ud fra Staten og Samfundet,
hvori det hojeste Gode skal virkeliggores, saa
gaa de senere grseske Skoler ud fra Iudividet
og blive Udtryk for en abstrakt Subjektiv-
isme, der fjerner dem mere og mere fra Virke-
ligheden. Dette er Tilfaeldet med Stoicismen,
Epi kurteismcn og Skepticismen, og den
iojnefaldende Mangel paa Virkelighedssans bos
disse Filosofer er da Aarsag i, at de atter og
atter lige ned til vore Dage ere blevne en
yndet Skive for de komiske Digteres Vittig-

heder.

Det sejrende Rom omplantede den grseske
Filosofi og E. paa romersk Grund ligesom
den greske Kunst og Literatur. Paa Kristi

Tid vare de tre sidstnaevnte Skoler de her-
skende i den dannede Verden; Stoikerne og
Epikurserne naevncs i Ap. G. 17, 18, medens
Skepticismen kommer til Orde i Joh. 18, 38.

Men den antike E. ender tilsidst i Abstrak-
tionens Tomhed ligesom det antike Samfunds-
liv ender i Oplosning, idet den religiose Tro
svinder bort og med den det faste Fundament,
hvorpaa en ssedelig Verdensanskuelse kan op-
feres.

Kristendommen saetter nyc saedelige Idealer,

som Hedenskaben trods al dens hoje Kultur
ikke kendte: Ydmyghedens, Hellighedens og
Kserlighedens Idealer, og grander dem alle paa
den faste religiose Tro. Et nyt aandeligt Liv
gennemstremmer Verden, nye Samfundsformer
udvikle sig. Men den nye Tro griber Folke-
slagene med altfor stor Magt og indeholder
altfor stor en Rigdomsfylde. til at der kan
blive Stunder til en videnskabelig Reflektion
og strengere Systematisering. Prlnciperne for
det stedelige Livssyn ere udtaltc 1 det nye Te-
stament, og til deres praktiske Indskserpelse
indsknenkc saavel de apostolske Faedre som

Kirkefsedrene sig, ofte i en bred retorisk Ud-
forclse. Tertullian forfatter enkelte etiske

Monografler (om iEgteskabet, om Skuespil, om
Kvindernes Dragt o. lign.), ligeledes Cyprian
(om Taalmodighed, om Jomfrueraes Dragt, om
Almisse). Forst hosAugustin flnde vi i hans
store Va?rk De civitate dei et Forsog paa en
dybere gaaende, mere sammenhaengende Frem-
stilling af Kristendommens ssedelige Livsopfat-

telse. Men allerede tidligt viser sig her et

Fejlsyn, som stedse gor sig gaeldende med
storre Magt og forrykker den rette evangelske
Betragtning, nemlig den udvortes Opfattelse

af Askesen, hvorefter denne forstaas ikke
som en Sindets JEndring og Viljens Omdan-
nelse fra et Liv i Egeukaerlighed til et Liv i

Guds Rige, men som en Modssetning mellem
Aanden og den legem lige sanselige Natur;
den sidste skal kues og tvinges og ikke ind-

rommes mere Ret end nodvendigt for Livets

Ophold. Da saadan streng Afholdenbed ikke
kan genuemfores af den store Maengde, men
kun af enkelte udvalgte, danner sig Forskellen
mellem den lavere og den hojere Ssedelighed:

den forste tilkommer Almenheden og den store

Hob, de sidste sege >at blive Engle lige ved
at afholde sig fra ^gteskab og verdslig Handel,
ved Faste og strenge Bodsovelser. Det bliver

da saerlig Prsesteskabet, af hvilket Kirken maa
ford re den hojere Ssedelighed, men til Gengaeld

maa dette ogsaa indtage Forerskabet og en
deraf folgende Herskerstilling. Denne opfattes

paa ligesaa udvortes Maade som en ydre Magt-
stilling, og saaledes kommer Askesen til at

gaa Haand i Haand med Hierarkiets stigende

Magt. Tidens Raahed og Voldsomhed nod-
vendiggjorde denne Udvikling, og trods alle

Vildfarelser kommer Kirken til at staa som
den eneste Kulturmagt, der kunde bevare og
udvikle det aandelige Samfundsliv.
En fri selvstsendig Provelse af Kirkens Laere

blev mere og mere en Umuligbed. I Steden
for traadte Htevdelsen af Kirkens Traditioner

i Laerc og Liv, som de igennem Aarhundreder
havde udviklet sig og vundet fast Skikkelse,

og Opgaven bliver nu at sammenarbejde dera
til et Hele og rent logisk skematisere dem.
Dette Arbejde paatager Skolastiken sig,

ogsaa Saedelaeren drages med ind derunder.
Ab£Iard fremstiller den med det samme Sub-
jektivismens Prseg, som kendemerker hele
hans Teologi. I Modssetning hertil fremstiller

Thomas fra Aqvino i sin Summit theologia

den kr. Moral fra et kirkeligt objektivt Stand-
punkt og betragtes derfor endnu den Dag i

Dag indenfor Romerkirken som en forste Rangs
Autoritct paa Saedelaerens Omraade. Behand-
lingcn er helt igennem formel logisk og til-

straeber som sit Hovedformaal en streng Ad-
skillelse af Begreberne og deraf felgende Sy-
stematisering, den gaar derfor mere og mere
over til at blive en spidsfindig Kasuistik, der
faar sin praktiske Anvendelse i Skriftestolen,

hvor den undergraver Samvittighedslivet og i

Steden for saetter en dialektisk Vilkaarlighrd,

der end ydermere befsester Kirkens ydre Magt-
stilling. Skolastikens oplosende Magt mod-
arbejdes dels af Mystiken, der i den reli-

giose Folelse soger et dybere Samrand med
Gud og uvilligt vender sig bort fra Skolastikens
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Spidsfiudigheder, delsaf en Raekke Mamd, hvilke

man plejer at betegne som Reformationens
Forlebcre (Wiklef, Hus, Savonarola o. a.).

Dissc gore dc praktiske Interesser gseldehde

og begyudc en Kamp mod Romerkirkens Vrang-
lserdomme og siedelige Fordsrvelse, i hvilken

de dog som oftest maa ligge under, fordi Tiden
endnu ikke er moden, og fordi de ikke selv

besidde tilstnekkeiig Klarbed og Dybsind til

at tnenge ind til Evangeliets inderste Kserne.

Et saadant aandeligt Gennembrud sker ferst

ved Reformationen. Forskellen mellem
denne og hine forelebige Rerelser bestaar deri,

at, medens disse blive staaende i det stykkevise
og fragmentariske, ferer bin selve det grund-
lxggende Princip i Evangeliet frem, nemlig
Syndernes Forladelse ved Jesus Kristus, stottet

til den hellige Skrifts Vidnesbyrd. Ud herfra

angriber den hele Romerkirkens falske Askesc,

dens Vsrkhellighed og dens Hierarki og op-

bygger en ny Sredelsre paa Evangeliets Grund-
lag. Til nogen videnskabelig systematisk Frem-
stilling af denne kommer det forelebig ikke,

Sindene ere altfor optagne af den vieldige

Kirkekamp og af de store dogmatiske Strids-

spergsmaal, over hvilke der skal bringes Klar-

hed og ret evangelsk Forstaaelse. Men allige-

vel reuses de sredelige Begreber fra Romer-
kirkens grove Vildfarelser, og der arbejdes med
Kraft paa en Omdannelse af Familielivet og
Samfundslivet i aegte evangelsk Aand. I

Lathers Skiiftervil man finde et overmaadc
righoldigt sa^deligt Stof; Calvin har i sine

tnslitutiones givet et kort Omrids af den bi-

belske Stedcltere, og Melanchthon behandler
Moralen som en fllosofisk Disciplin nermest
paa et aristotelisk Grundlag.

I den falgende Tid skrider Udviklingen kun
langsomt frem, dels paa Grand af Kampen
med Romerkirken og de deraf falgende blodige

Religionskrige, dels paa Grand af de heftige

dogmatiske Stridigheder indenfor den evangelske

Kirke. Hvad der ikke lidet hindrer den
videnskabelige Behandling af E., er, at den
stadigt indoptages som Led i Dogmatiken og
derfor ikke kan komme til at udfolde sig i

Kraft af sine egne Principer eller faa det Om-
fang, som tilkommer den. Dog begynder i den
reformerte Kirke med dens stierkt udprtegcde

Lovkarakter Forseg paa at udsondre Moralen
fra Dogmatiken og behandie den som selv-

sUendig teologisk Disciplin; indenfor den lu-

therske Kirke arbejder Calixtus i lignende

Retning. Under Pietismens og Rationalismens
Herredemme er den dogmatiske Interesse i

stadig Aftagen, medens de praktiske Spergs-

raaal stilles i forste Rsekke, og som Felge deraf
rettes Bestrebelserne fortrinsvis paa en selv-

stsndig Behandling af Ssedelsren.

Hvad der bidrog ikke lidt hertil, var en bel

ny Aandsretning, som var kommen frem om-
trent samtidig med Reformationen, den saa-

kaldte Humanisme. 1 Begyndelsen stillede

den sig venligt overfor den store reiigios-srede-

lige Vaikkelse, som Reformationen fremkaldte,

og begge vare naturlige Bundsfreller 1 den
belles Kamp mod Middelalderens Skolastik og
mod Romerkirken, men efterhaanden som Hu-
manismen segte at gennemfere en aldeles

autonom Opfattelse af Menneskelivet med Ude-

lukkclsc af al religies Tro paa en srerlig gud-
dommelig Aabenbaring. stillede den sig mere
uvenligt og kom tilsidst i et bestemt Modsa>t-
ningsforhold til enhver kirkelig og kristelig

Livsopfattelse. I Spinozas E. made vi et

gennemfort Forsog paa at bryde med al Tra-
dition og al Autoritet og at opbygge en scedelig

Verdensanskueise paa Grundlag af Panteisme og
Determinisme. Senere gor Kant det moralske
Pligtbud, det kategoriske Imperativ, til Ud-
gangspunkt for hele sin Filosofl med Fast-

holden af Troen paa en personlig Gud og en
person lig Udedclighed, da ban uden en saadan
Tro ikke kan tinde noget lMcrendc Fundament
for en moralsk Verdensanskueise. Kants Di-
scipel, Fi chte, gar ligeledes Sredelseren til Filo-

soflens Hovedstykke, men bortkaster Troen
paa en personlig Gud som et unedvendigt og
vilkaarligt Postulat og indssetter i Steden for

den moralske Verdensorden som styrende Magt
i Tilva-relsen og falder derved tilbage til Spi-
nozas Panteisme. I den falgende schelling-

begelske Spekulation, der arbejder videre paa
Grundlag af Spinoza, trader den moralske In-

teresse tilbage for den icstetiske. og E. bliver
her ikke Gcnstand for sierlig Behandling.
Medens Spekulationen i Tyskland bygger

himmelheje Systemer og derunder mere og
mere fjerner sig fra Virkeligheden, gaar Filo-

soflen i England lige den modsatte Vej og
soger at finde Sandheden gennem en Rcekke
empiriske Iagttagelser. Herved vindes nye Syns-
punkter for Moralen og sterlig ger her, til dels

under Paavirkning af den poiitiske Udvikling,

en mere omfattende Samfundsbetragtning sig

greldende. Paa Grundlag herafopferer Hobbes,
i nyere Tid Bentbam og Stuart Mill den
saakaldte Nytte- eller Velfairdsmoral, hvilken
atter Herbert Spencer bringer i Forbindelse
med Darwinismens moderne Evolutionsteorier.

Hovedfejlen her bliver imidlertid den fuld-

komne Mangel paa et absolut Princip, idet

alt oploser sig i Relativiteter, men dette er i

Virkeligheden en Oplosning af al Moral. Den
logiske Konsekvens heraf meder os i den
franske og tyske Materialisme, der med kynisk
Raahed opstiller Egenluerligheden som overste

Moralprincip, hvoraf Felgen atter bliver, at

Naturvidenskaben bliver den altomfattende
Viden, i hvilken der ikke bliver den ringeste

Plads tilovers for Religion og Moral.
Napoleonskrigene og de store poiitiske Om-

vseltninger i Aarhundredets Begyndelse frem-
kaldte en religies Vsekkelse og en deraf falg-

ende dybere gaaende Begrundelse af den kriste-

lige Sredelscre. Under Pietismens og Rational-

ismens Behandling var denne ensidig bleveu
fremstillet under Pligtens og Dydens Syns-
punkter og derunder oplost i en Rtekke Moral-
bud uden indre Sammenhieng og afgerende
Synspunkter. Her er det Schlciermacher,
som indleder en Omdannelse og derved bliver

Banebrvder for hele den nyere Behandling af
Etiken. Stettende sig til Studiet af Platons

Etik, ger han det hejeste Gode, saaledes som
det udfolder sig i Livsgoderne, til baerende

Grundprincip og opnaar derved at give E.

en objektiv Begrundelse, som den hidtil i hej

Grad havde savnet. Samtidig hermed under-
kaster han Pligt- og Dydsbegrebct en dialektisk
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Undersogelse og paaviser Iudividualitetens

gennemgribende Betydning, hvilken baade
Pietismen og Rationalismen ganske havde
overset. Derimod svsekkes Schleiermachers
E. ved hans skjulte Panteisme og Deter-

minisrae, hvorved det personlige Viljesliv og
Samvittigheden trader tilbage, og den sicde-

lige Udvikling antager Praeget af en hojere
aandelig Naturudvikling, der skrider frem
skjult og stille, men med uimodstaaelig Kraft.

Schleiermachers etiske Grundtanker optages af

Richard Rothe, hvis teologiske E. vistnok

er den sterste og mest orafattende Bearbejd-

else af den kristelige Sadelaere i vort Aar-
hundrede. Den opfores paa Grundlag af en
tcosofisk Spekulation i Tilslutning til Schelling

og faar herved et noget fremmedartet Praeg,

men medforer iovrigt et rigt Materiale fra den
hellige Skrift og en stor Mangde af interes-

sante og aandfulde Detailundersogelser. — I

nyeste Tid er en Raekke Fremstillinger af den
kristelige Sadelaere udgivne af Harless, Sar-

torius, Wuttke, Vilmar, C. F. Schmid, Luthardt
o. a. paa bibelsk Grundlag og i Tilslutning til

den lutherske Bckendelse.
I Romerkirken er Thomas fra Aqvino endnu

stedse den store Autoritet paa Moralens Om-
raade. Dog er ogsaa her i nyere Tid optraadt
mere selvstsendigc Bearbejdere, af hvilke isaer

kunne fremhaves Sailer og Hirscher, der
begge soge at mildne de ejendommelige rom.-
kat. Anskuelser og at give Fremstillingen et

mere evangelsk Praeg. Pelagianismen lader
sig imidlertid ikke helt overvinde, de ydre
Gerninger stilles op ved Siden af Troen som
medvirkende til Salighed, hvorfor den rom.-
kat. Sadelare faar et staerkt Prseg af Lovmics-
sighed, medens den praktiske Brug i Skrifte-

stolen medforer en overvejende juridisk Be-
handling.

Her i Norden har E. i nyere Tid varet
Genstand for en flersidig Behandling, saerligt i

Danmark. P. E. M Oilers Moralsystem hviler

endnu ganske paa den kantiskc Moral. Senere
gav H. Martensen i sit lille Grundrids af
Moralfilosofien en klassisk udformet Fremstil-
ling paa Grundlag af den hegelske Filosofi, og
derefter i sin store omfattende kristelige E.

i narmere Tilslutning til Kirkelaren et Vaerk,

hvis plastisk skonne Fremstilling ikke alenc
skaffede det en hurtig Udbredelse i Norden,
men ogsaa gennem Oversaettelser i hele den
evangelske Kristcnhed. Den systematiske og
videnskabelige Fremstilling trader dog ofte

tilbage for en bredere popular og opbyggelig
Behandling, navnlig i de senere Partier, lige-

som den evangelske Skriftanvendelse kun er
svag. I sin kr. Ssedelaere efter luthersk Op-
fattelse har C. H. Scharling tilstrsebt en
strengere systematisk Behandling med skarpere
Begrebsbestemmelser og et omhyggeligt bear-
bejdet Skriftmateriale. F. C. Krarup har i

et Grundrids af den kr. E. fremstillet denne
under stark Paavirkning af den Ritschl'ske
Teologi.

Ogsaa den rent humane E. har i de senere
Aar fundet forskellige Bearbejdere i Danmark.
Heegaard udgav en >lndledning til den ra-

tionelle E,«, som skulde vaere Forarbejde for

en Fremstilling af Systemet, men dettes Ud-

forelse blev hindret ved Forf.s tidlige Ded.
Fra F. C. Sibbern foreligger en »MoraIfilo-

sofi som Retsindigheds og Tilbojelighedskeret,
hvori Laren om Dyderne, Pligterne og Goderne
udvikles i kortfattet Fremstilling. I neje Til-

slutning til den engelske Velfardsmoral har
Hoffding udgivet sin E., der ved den bredere,
mere populare Behandling noget minder om
Martensens E., medens derimod det religiose

Grundlag ganske mangier. Den stserke Optim-
isme, som behersker Fremstillingen, bliver ved
Mangelen af enhver religios eller metafysisk
Grundbetragtning uforklarlig, medens Fremstil-
lingen, der ikke hviler paa noget absolut
Princip, men opleser alt i Relativiteter, kommer
til at svsevei Luften. — I Norge er Gisle John-
sons Forelasninger over den kr. E. blevne ud-
givne efter hans Dod. I Sverig er ikke ud-
kommen nogen samlet Fremstilling af E., der-
imod forskellige etiske Monografier. //. S.

Etisk Bevaegelse. Med dette Navn beteguer
man en international Bevsegelse, hvis Maal er
at formaa alle Mennesker til, uden Hensyn til

deres forskellige Livsanskuelser, at slutte sig

sammen til faelles Arbejde i etiske Formaals
Tjeneste. Faste Former antog en Bevagelse
af den Art forst i Amerika. Her blev Prof,

i orient. Filologi Dr. Felix Adlcr, Sen af en
jodisk Rabbiner, i Maj 1876 opfordret til at

tale for en Kreds af Mennesker, i hvem 0nsket
var oppe om en nojere Sammenslutning mellem
alle dem, der mente, at religiose Motiver ikke
vare nodvendige til et Arbejde for det godes
Fremme. A.s Foredrag om den Religion, hvis

Gud er det gode, og hvis Himmel er her paa
Jorden, ej i Skyerne, begejstrede Tilhorerne
og gav Anledning til, at det forste Society

for Ethical Culture blev dannet. Regelmaes-
sige Sondagsmoder bleve nu afholdte, hvor
Dr. A. talte; men samtidig segte man i Ger-
ning at vise sig tro mod Bevagelsens Motto:
Deed not Creed. Forskellige velgorende Fore-
tagender sattes i Gang: Bornehaver for fattige

Bern, Skoler, hvor unge Arbejderc flk gratis

Undervisning i et eller andet Haandvserk in. ra.

Ved regelmassige Sammenkomster, isaer for
de unge, sogte man gennem Diskussioner om
etiske Sporgsmaal at vaekke og befaeste Kaerlig-

hedeu til det gode. Omtrent 10 Aar efter (1887)
forplantedes Bevagelsen til England, isaer ved
Amcrikaneren Dr. Stanton Coit, der senere
som fast Sunday lecturer blev knyttet til en
af Londons etiske Foreninger. Af saadanne
Foreninger Andes der nu alene i London 6,

hver med et Medlemstal af mellem 100 og
400. Ogsaa paa engelsk Grund samles man
til Sondagsmoder om Foredrag og Sange til

falles Opbyggelse. Med Iver arbejder man i

disse Kredse hen til at faa Religionsunder-
visningen i Skolerne aflost af en Undervisning
i Moral; en sserlig Forening, Moral Instruction

League, agiterer for dette Formaal. Som et

Modstykke til K.s Sondagsskoler samler Mr.
Gould en Del Born hver Sondag til Sam-
tale om etiske Sporgsmaal; disse Samtaler
offentliggores i Tidsskriftet The Ethical World.
og deres Fortraeffelighed i paedagogisk Hen-
seende har gjort dem bemarket ogsaa i kirke-

lige Kredse. I de saakaldte University settle-

ments (Foreninger af unge universitetsdannede
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Mseud, der bo sammen og i Fsellesskab arbejde
blandt de fattige), hvoraf nogle i Forvejen ar-

bejde paa et altnindelig etisk Grundlag, bar
Bevaegelsen paa engelsk Grand haft en naturlig
Tilknytning.

Da Dr. Adler i Foraaret 1892 havde holdt
Foredrag i Berlin om den amerik. Bevsegelse,

foranledigede ban, at > Deutsche Gesellschaft
fOr ethische Kultur< blev stiftet. Dets Prsesi-

dent er Prof. Dr. W. Foerster. Jordbunden
var i Forvejen beredt ved Prof. G. von Gizyckis
Overs, af Skrifter af Adler, Stanton Coit og
W. M. Salter. I Sommeren 1896 fandtes der
i Tyskland 15 Foreninger med o. 1600 Med-
lemmer. Et esterrigsk >ethische Gesellschaft*

dannedes 1894; et lignende i Schweiz 1896.

De forskellige Foreninger i de hidtil najvntc
Lande ere forenede under en international

Organisation. Uafhaengigt af denne arbejde
derimod etiske Foreninger i Italien og Frankrig.
Paa Kontinentet liar Bevaegelsen imidlertid en
fra England og Amerika noget forskellig Ka-
rakter; medens den paa engelsk-araerik. Grand
ved sine Sondagsmoder, Sondagsskoler m. m.
i sin ydre Fremtrsden har en vis Lighed med
et Religionssamfund, har den paa Kontinentet
en mere teoretisk doktrinsr Karakter.

For saa vidt Bevsgelsens Maal er at forene
Mennesker til fielles Arbejde i etiske Formaals
Tjeneste uden Hensyn til deres religiose eller

irreligiose Anskuelser, lean den ikke siges at

have haft Held med sig; ikke engang de fri-

religiese Bevtegelser (som f. E. Egidys i Tysk-
land) have helt kunnet slutte sig til den. Be-
viegelsens va?sentligste Betydning bestaar der-

imod i, at den Svsekkelse i den moralske
Energi, der hos mange Mennesker let kunde
iudtroede som en Felge af Opgivelsen af enhver
religies Tro, kraftigt modvirkes ved de Impulser,
som gennem de etiske Foreninger gives saa-

danne Mennesker til fortsat nidktert Arbejde
i det godes Tjeneste (Beretn. om Bevaegelsen

findes i Ethical World, i >Mittheilungen der
Deutschen Gesellschaft fur ethische Kultun
og i >Bericht flber die ethische Bewegung«,
ndgivet af den internationale Organisation.

Eksempler paa Sunday Lectures: W. M. Salter,

Ethical Religion, Boston 1889; Stanton Coit,

Ethische Bewegung, Leipz. 1890). F. T.

Etnan, Judser (1 Kron. 4, 7).

Etnark, >Folkefyrste«, Titel af meget skift-

ende Betydning. I Biblen omtales en E. kun
2 Kor. 11, 32 (dsk Overs.: Landsherre) og 1

Mak. 14, 47 og 15, 1 f. I iEgypten betod E.

ikke ret meget; derimod bar Arkelaos, hvem
N. T. (Mt. 2, 22) ligefrem kalder Konge.Titlen E.

Etni, Levit, en af Asafs Forfsedre (1 Kren.

6, 41); V. 21 kaldes han Jeatrai.

Etschmiazen eller Edzmiatsin er Navn
paa 3 naer hinanden liggende armeniske Klostre,

20 Km. V. for Erivan, i den Del af Armenien,
som i Aarhundreder havde staaet under Per-

serne, men som disse 1828 maatte afstaa til

Russerne. E. liggcr paa en Slette, imellem de
vseldige Bjerge, Alages i N. og Ararat i S.,

ikke langt fra Bredden af Floden Abaran, en
Biflod til Aras (Araxes). Neer E. ligger den lille

By Vagharshapat eller Vagharshabad med o. 8000
Indb. ; den kaldes stundum E. efter Klostrene.

Hver af de 3 Klostre har sin Kirke og er om-

givet af en Ringmur. Paa Tyrkisk kaldes der-

for E. Ytsh-Kilisse, d. e. »de 3 Kirker«.

Af de 3 Klostre er det seldste og beromteste
det, i hvilket den armeniske Kirkes Overhoved,
>Katolikos<, har sit Sa?de. Kirken og Klostrct

kaldes ogsaa Shoghagat, d. e. >Lysets Ud-
stromningc. Katolikos residerer her siden 1441,

men Kirke og Kloster ere langt aeldre, om end
de nuvcerende Bygninger tilhore en temmelig
ny Tid (de sidste 2 Aarh.). Efter Sagnet naar
Kirkens Grundlseggelse op til den forste kristne

Tid i Armenien, idet selve Armeniens Apostel,

Gregor >Lysbringeren<, o. 303 her skal have
haft en guddommelig Aabenbaring, hvorfor der
paa Stedet rejstes en Kirke. Siden kom et

Kloster til; det fik Navnet E., d. e. »den en-

baarne er steget ned<. Det er ikke urimeligt,

at der ligger noget til Grand for Sagnet om
Stedets te\de, tlii Vagharshapat var dengang,
sterlig om Sommeren, ofte Sa?de for Armeniens
Konger. Det fortselles ogsaa, at E. allerede i

den seldste kr. Tid har va?ret Ssede for den
armeniske K.s Overhoved, men i ethvert Til-

faelde residerede Katolikos i Middelalderen for

1441 andre Steder. Som nsesten alle Steder

i Armenien, har E. maattet lide haard Med-
fart af Fjender mere end en Gang. I Begynd-
elsen af 17. Aarh. befandt E. sig i en sorge-

lig Forfatning. Kirkens ypperste Relikvie,

Gregor Lysbringerens hojre Arm, var bragt til

Ispahan til Armeniernes der vasrende Hoved-
kirke, og alle Armeniers 0jne havde begyndt
at vende sig bort fra E. Men 1638 lykkedes det
Katolikos at faa den dyrebare Relikvie tilbagc

til E. E. genvandt da snart sin gamle An-
seelse. Nu er E. Stede, foruden for Katolikos,

for den af Russerne oprettede >hellige arme-
niske Synode«, der bestaar af iErkebiskopper
og Biskopper. I Hovedklostret findes, foruden
Residensen for Katolikos, Boliger for andre Gejst-

lige og for en Del Munke, et Praesteseminarium,
en Skole, et Bibliotek med over 600 Haand-
skrifter, et Trykkeri, hvori der trykkes et Blad,

Herberger for Pilegrimme osv. Over Haand-
skriftsamlingen har Brosset ndgivet en Katalog
(St. Petersborg 1840). En armeiiisk Katalog ud-

kom 1863 i Tiflis (4!£). I de senere Aar have
europteiske Lajrde, saaledes Conybeare, fundct
vigtige Oplysninger i E.s Haandskrifter. Kato-
likos i E. anerkendes af alle ikke-unerede Ar-
meniere for K.s Overhoved, men det er dog na;r-

mest kun i Rusland og i Persien, at man retter

sig efter hans Bestemmelser. Armenierne i Tyr-
kiet indromme ham nsermest kun en iEresrang;

de allerfleste kirkelige Sager afgores d£r af deres

egne Overhoveder. Katolikos i E. ordinerer

de >sorte Pra?ster«, d. e. de, som va?lges blandt
Munke. De >hvide«, d. e. de Gejstlige, som
tages blandt Lsgfolk, og som skulle vsere gifte,

ordineres derimod af deres Biskopper. E. ejer

en Del Jordegods. Af E. haves a;ldre Beskriv-

elser af Indshidshian i hans Antiquitis Arm6-
niennet (Venise 1835 i 3 Bd.) og i hans Ar-
minie moderne (Venise 1813); se ogsaa Moritz
Wagner, >Rejse nach dem Ararat* (Stuttg.

1848). V. S.

Eucharius af Trier. En Legende, der ferst

er optegnet o. 900 af en Munk ved Navn Eber-
hard, fort«ller, at Apostlen Peter fra Rom ud-
sendte 3 af de 70 Disciple: E. som Biskop, Va-
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lerius som Diakon og Maternus som Subdiakon,

for at de skulde bsere Evangeliet over Alperne.

Maternus skal va-re dod ved Kastellet Elegia

(Ehl) i Elsass, hvorpaa de 2 andre skyndsomst

vendte tilbage til Rom og laante Peters Bispe-

stav, ved hvis Hjselp de efter 40 Dages Forlob

opvakte Maternus fra de dode. Efter at have

lagt Grunden til fl. Kirker i Rhinegnene skal

E. have slaaet sig ned i Trier, hvor han skal

have vseret Biskop i 25 Aar. Efter ham skal

saa Valerius vaere fulgt i 15 Aar, og derpaa

Maternus, der tidligere skal have vseret K61ns

og Tongerns forste Biskop. Efter Eberhards

Tid blev E. og hans Ledsagere priste i Prae-

dikener og Hymner, og indtil Slutn. af 17.

Aarh. blev der faestet Lid til Legenden om E.

som Triers forste Biskop. Men fra den Tid

blev E.s Virksomhed henlagt til 3. Aarh.

I den nyestc Tid have dog baade de nyere

Bollandister, i Modsaetn. til deres Forgsengere,

og forskl. andre rom.-kat. Kirkehistorikere og

Arkseologer (som Jungmann, Chamard, Diet

o. a.) vaeret tilbejelige til med storre eller

mindre Sikkerhed at hsevde, at Bisped. Trier

er grundet 1 1. Aarh. af E. Protestanter, som
A. Hauck (Kirchengesch. Deutschlands I) og

Waitz (Indledn. til Gesta Trevirorum i Mon.
Germ. X) ville derimod ikke gaa videre end til at

indromme, at E. og hans Ledsagere vel ere

historiske Personligheder, men at de have levet

i Slutn. af det 3. Aarh. I Slutn. af 4. Aarh.

fandtes der i ethvert Tilfaelde i en Forstad til

Trier et E.-Kapel, ved hvilket der senere op-

voksede et Benedictinerabbedi, St. Matthias,

hvor den ovenfor nsevnte Eberhard levede

869—909.
Eucherius af Lyon skal, efter at have voeret

gallisk Senator, o. 425 have trukket sig tilbage

til Munkesamlagene paa Lerina og Lero, hvor
den fornemme Patricier vandt stor Anseelse;

til ham og Honoratus dedicerede saaledes Joh.

Cassian 2. Del af sine >Samtaler med Faedrenec.

Af Dedikationen se vi, at E., ked af den gal-

liske Kulde >som en kysk Turteldue< havde
tsenkt paa at flyve til de Lande, der vare fulde

af Dydens modne Frugter {>: iEgypten). O.

434 skal E. vtere bleven valgt til Biskop af

Lyon og have virket som saadan til o. 450.

441 var han til Stede paa Synoden i Orange,

hvis Bestemmelser han paa sine egne og sine

Lydbiskoppers Vegne har underskrevet (Hefele,

Conciliengesch. II, 291 f.). Han har efterladt

sig forskl. Skrifter (Libellus de laude eremi;

Epislola de contemptu mundi et scecularis philo-

sophies; Liber formularum spiritalis intelligen-

lice) og Praedikener, der vidne om hans asketiske

Taenkemaade (Gouilloud, St. E., Lerins et l'eglise

de Lyon au Ve siecle, Lyon 1881).

Eucken, Rudolf Christoph, f. i Aurich i

Ostfriesland 1846, studerede 1863—67 Filos.,

Filol. og Hist, i Gdttingen og Berlin. Efter

nogle Aars Virksomhed som Gymnasiallaerer

blev han 1871 Prof, i Filos. i Basel, 1874 i

Jena. Hans Hovedskrifter ere: >Die Methode
der Aristotelischen Forschungc (1872), >Die

Grundbegrine der Gegenwart* (1878, 1893), >Ge-
schichte der philos. Terminologie< (1879), »Die

Einheit des Geisteslebens< (1888), Prolegomena
dertil (1885), >Die Lebensanschauungen der
grossen Denker< (3. Udg. 1899), >Der Kampf

um einen geistigen Lebensinhalt< (1896). Der
Andes nseppe i vore Dage nogen Tsenker, der som
E. har indoptaget de store Tanker fra Kant,
Hegel og navnlig Fichte, der anerkender alle

Udviklingslaerens berettigede Momenter og for-

staar Tidens Pessimisme; han sammenslutter
alle Tankegange i 6t System og kommer Krdm.
nsermere end nogen af de tidligere Filosofer.

Hans Filos. er en Kulturens og Historiens Filo-

sofi. De ideale Kraefter, der bsere de forskellige

Kulturvirksomheder i deres hist. Udvikling,
forudssette en verdensomspsendende Aandsmagt.
hvis Kraefter bryde frem i rigere og rigere

Maal under Udviklingen. Samtidig potenseres
Modstanden; og den vilde vaere uovervindelig,

hvis ikke Religionen aabnede en ny sejrende
Aandsvirkelighed for os. Et logisk Bevis for

disse Aandskraefter i deres forskellige Grader
kan ikke gives; derimod bevises de ved den
etiske Handlen, der i Frihed neddrager de
guddommelige Naadekrsefter. Det er denne
etiske Handlen, der farer hele Udviklingen
videre, idet den gennem Kamp forseger at

underkaste alle Livets Omraader de ideale

Normer. Derved bliver Religionen Kulturens
Sjael; den maa nedlsegge en energisk Protest

mod vor Tids religionslese Kultur, men ogsaa
tage Kulturarbejdet op; dets Vanskeligheder
skal ikke bortforklares ved en Teodice, men
Pessimismen skal fremtvinge nye religiose

Krtefter.
*"

E. G.

Eude (Eon), de l'Etoile, fr. SektsUfter, op-
traadte i Bretagne 1143—48 som relig. Demagog.
Han synes til Hselvten at have vaeret en for-

blindet Svaermer, til Hselvten en bevidst Be-

drager. Han gav sig ud for at vsere Guds Sen,
levendes og dedes Dommer og alle Tings Herre

;

og da han i Eksorcisme-Formlen herte Ordene

:

per eum qui venturus est judicare vivos et mor-
tnos, og Prtesten udtalte eum som eon, sagde
han, at det var ham, der sigtedes til ved de
nsevnte Ord. Skent han kun var Lsegmand
og hverken kunde lsese eller skrive, dristede

han sig til at holde Messe og samlede mange
Tilhsengere om sig. Med disse plyndrede han
Kirker og Klostre, og det revede Gods satte

han over Styr i vilde, saakaldtc >adamitiske<
Orgier. Han tillod sig ogsaa at udnsevne Engle
og Apostle og at ordinere Biskopper og jErke-
biskopper, indtil han endelig 1148 blev taget

til Fange og fart for Synoden i Reims. Der
teede han sig iraidlertid saa vanvittigt, at man
nojedes med at kastc ham i Fsengsel. og i

Faengslet dode han. En Sekt af >Eoniter<
holdt sig endnu en Tidlang, og i Bispedemmet
Alet led flere Doden, fordi de standhaftigt holdt
fast paa E.s Vranglaerdomme. Man har stnndum.
vist med Urette, sat E. i Forbindelse med Ka-
tarerne (I. v. Dollinger, Beitrage zur Sekten-
gesch. des Mittelalters, Munchen 1890, 1. 102 f.i.

Endes, Jean, Stifter af Missionsprsesternes

Kongregation, blev fodt 14. Nov. 1601 i M*-
zeray i Normandiet. 14 Aar gl. kom han i

Jesuiter-Kollegiet i Caen, senere i det fr. Ora-
torium. 1623 gav P. Berulle ham Plads i

Huset St. Honors i Paris, og der blev han
1626 viet til Freest. Paa Grund af Skrobelig-

hed helligede han derpaa en Tidlang alle sine

Kraefter til ekseget. Studier, men da Pesten

kom til Paris, kunde han ikke holde sig til-
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bage fra Sjoelesorg og Sygeplcje, og 1632 be-

gyndte han at tage Del i de >Missioner<, der
da vare satte i Gang for at virke for Folkets

relig. Vskkelse. Dette Arbejde fortsatte han
ogsaa, da han 1639 var bleven valgt til Superior
for Oratoriet i Caen. Ved Richelieus Hjselp

ttenkte han derefter paa at grunde Seminarier,

der kunde nddanne dygtige Sjoelesergere, men
Kardinalen dede, inden Sagen var sat i Vaerk.

Efter Richelieus Dod traadte J. E. ud af Ora-
toriet, fordi dette kun havde Kollegier, ingen
Prssteseminarier, og 25. Marts 1643 dannede
han, sammen med Prsesterne S. Manoury, Th.
Mauchon, P. Jourdan, A. Godefroy og J. Fosset,

i et Hus paa Place Royale i Caen et Samfund
for >Missionspresterne af Jesus og Maria*.

Disse aflagde ikke noget Lefte, men gik ind
paa at adlyde deres for Livstid valgte Superior
og paa efter hans Anvisning at uddanne Prcester

og virke for indre Mission i By og paa Land.
For sit Samfund forfattede E. >vor Frelsers Jesu
Kristi Regel<, der indskaerpede Missionsprsest-

erne deres Pligter, og >den saligste Jomfrus
Regel<, der skulde laere dem deres Dyder; begge
Regeler ere vsesentlig dannede af Skriftsteder.

De bleve godkendte af Rom 1674 og 1874 paany
stadfaestede af Pius IX. E. skrev Here Skrifter

(Le bon confesseur; le prlcheur apostolique osv.),

der skulde vtekke Pnesternes Sans for Sjsle-

plejen, og det Seminarium for Pnester, der
1657 blev aabnet i Caen, fandt snart Efter-

ligning andensteds. For at fremrae det relig.

Liv begyndte E. ogsaa at holde >Andagter
til Jesu og Marias allerhelligste Hjerter<, og
denne jesuitiske Form for Gudsfrygt vandt
stor Tilslutning. Allerede 1648 gav Biskoppen
af Autun ham Tilladelse til i denne Bys Dom-
kirke den 8. Febr. at holde en Fest til iEre

for Marias Hjerte, og den nye Kultus (se Art.

Hjerte, Jesu og Marias) gjorde stor Lykke.
1640 havde E. med Understottelse af Made-
leine Lamy, en Kvinde af Folket, begyndt at

tage sig af de faldne Kvinder, og ved Francoise

Marguerite Patins Hjselp dannede han en Slags

Magdalenestiftelse, der fik Aflseggere i mange
fr. Byer, hvor les soeurs de Notre Dame de

Charitt de Refuge virkede for at rejse de faldne.

Foruden de ssedvanlige 3 Lefter aflagde disse

»Vor Fi-ues Sostre< et 4., ved hvilket de for-

pligtede sig til at arbejde for faldne Kvinders
Frelse. De bsere en hvid Dragt med et hvidt

Bselte, der har 4 Knuder til Minde ora de 4

Loiter, et sort Slor og et Solvhjerte, paa hvilket

man ser Maria med Jesusbarnet, omgivet af

Roser og Lilier. En Gren af >Vor Frues Sostre«

ere les soeurs de Notre Dame de Charitt du
Bon-Pasteur. E. dode 19. Aug. 1680. Allerede

1874 blev der gjort indledende Skridt for at

skaffe ham Plads blandt de salige. — >Eudist-
erne< sluttede sig meget noje til Jesuiterne,

og de gjorde sig navnlig stor Umag for at

modarbejde Jansenisterne. Ludvig XVI havde
valgt en Eudist, P. Francois Hebert, Superieren
for deres Hus i Paris, til sin Skriftefader, og
paa hans Tilskyndelse indviede Kongen sig selv,

sit Hus og sit Rige til Jesu helligste Hjerte.

Hubert og 8 af hans Ordensbrodre led 2. Sept.

1792 Doden i Karmeliter-Haven i Paris, og
1794 var Kongregationen oplost. Men 9. Jan.
1826 blev den genoprettet af Eudisten P.

Eirke-Leksikon for Nordon. I.

Toussaint Blanchard i Huset Pont-Saint-Martin
i Rennes. Siden have Eudisterne overtagct

Ledelsen af fl. Prssteseminarier i Frankrig, og
i den nyeste Tid have de faaet nye Virk-

somhedsomraader som t. E. i Cartagena i Syd-
Amerika.

Ettdister, se ovenfor.

Eudo de Stella, se Eude de I'Etoile.

Eugen, Paver. E. I (654—657), Martin Is
Efterfolger, var en Sen af Romeren Ruffian

Han blev indviet 10. Aug. 654 og dede 3. Juni
657. Ved hans Regeringstiitrsedelse var der
Spending mellem Rom og Konstantinopel
Anledn. af den monoteletiske Strid, men
Foraaret 655 sendte E. Legater til Konstan
tinopel, og da Freden var sluttet, holdt disse

Nadver med Patriarken. Freden blev dog kun
af kort Varighed, og da den nye Patriark,

Petros, meldtc E. sin Tiltrsdelse, tvang et

Folkeoplob i Rom ham til at ntegte Petros

Roms Anerkendelse. — E. II (824—827), Pa-
schalis I's Efterfolger, var tidligere iErkepraest

ved S. Sabina i Rom. Han blev indviet i Beg.

af Juni Maaned 824. Kort efter sendte Kejser

Ludvig den fromme sin Son Lothar til Rom
for at hjselpe den nye Pave med Orduingen
af de rom. Forhold, navnlig med Afskaffelsen

af Reveruvaesenet og Sikring af Pavevalgct.

Lothar godkendte Pavens Rettigheder i Rom,
men haevdede tillige afgjort Kejserens polit.

Overhojhed over Pave og Kurie. I Striden om
Billederne, der blussede op igen paa den Tid,

bojede Kejser Ludvig sig derimod for Roms
billedvenlige Standpunkt. E. holdt 826 en
Synode i Rom, der vedtog en Raekke discipli-

naere Bestemmelser (Hefele, Conciliengesch. IV),

som viste Pavens Vilje til at gennemfore saede-

lige Reformer. En Bulle, i hvilken han an-

befaler Ansgar og hans Felgesvende til >alle

den kat. K.s Born<, er af omtvistet ACgthed.

Han dede i Aug. 827. — E. Ill (1145—1153)
hed oprindelig Bernard og var en Cistercienser-

munk fra Pisa, der i Clairvaux var bleven en
Discipel af den hi. Bernard og derpaa var
koihmen til Rom som Kardinalpresbyter af

S. Anastasio. Endnu inden han var indviet,

maatte han flygte bort fra Rom paa Grund af

Uroligheder i Byen, og i Klostret Farfa mod-
tog han da Indvielsen 18. Febr. 1145. Bernard
af Clairvaux modtog Budskabet om dette Valg

med blandede Folelser, og han bebrejdede

Kardinalerne, at de havde kaldt et begravet

Menneske tilbage til de levende og klasdt ham
i Purpur og Byssos. Han minder E. om. at

Apostlene kastede deres Gam ud for at fange

Sjsele, ikke Selv og Guld, og formanede E. til

at udrydde alle Misbrug. Forholdene i Rom
vedbleve imidlertid Isenge at vaere saa for-

tvivlede, at E., kort efter at han havde faaet

Magten i Byen, atter maatte forlade den og op-

holde sig i Sutri og Viterbo. Der optog han igen

Arnold fra Brescia (se S. 149) i Kirkesamfundet,

og ogsaa mod Nord-Italiens Arnoldister gik

han frem med Mildhed. Ved Juletid 1146

kunde han vende tilbage til Rom, men inden

Januar Maaned 1147 var til Ende, maatte han
forlade Lateranet og opslaa sin Bolig i Tras-

tevere. Fra Viterbo havde han udsendt den
beremte Encyklika Quantum pradecessores,

der opfordredc Frankrigs Konge, dets Adel og

r.2
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Folk til et nyt Korstog (se Art. Korstog); men
det var ikke cfter hans Hoved, at det lykkedes

den hi. Bernard ogsaa at faa Konrad III af

Tyskland til at gribe Korset. Ved Paasketid

1147 rakte han pcrsonlig i St. Denis Ludvig VII

Korset, og 1148 rejste ban til Tyskland, hvor
han godkendte den hi. Hildegnrds Syner. I

Marts 1148 holdt han i Reims en stor Syn-
ode, paa hvilken ban optraadte med megen
Myndighed over for Fyrster og Kirkefyrster.

7. Juli s. A. holdt han en Synode i Cremona,
hvor Arnold fra Brescia rimeligvis blev ekskom-
municeret paany; men han segte forgives

ved Kong Roger af Siciliens Hjaelp at komme
tilbage til Rom, hvor Arnold og hans Til-

hsengere havde oprettet en Republik. Efter

mange Vanskeligbeder lykkedes det dog
endelig E. ved Normannerkongens Hjelp at

komme ind i Rom sidst paa Aaret 1149,

men kun for en kort Tid. Allerede i Juni
1150 maatte han igen forlade St. Peters By
og tage Ophold i Latium. Ferst 9. Dec. 1152
kunde han atter opslaa sin Bolig i Rom, hvor
man var tret af Demokratiet, og hans sidste

Tid var rolig. >Han knyttede<, siger en Krenike,
»ved Velgerninger og Gaver hcle Folket saa

stsrkt til sig, at han ntesten regerede Byen
efter sin Vttje«. Dog maatte han finde sig i,

at Arnold fra Brescia blev i Rom. E. dode
8. Juli 1153 i Tivoli og blev begravet i Rom.
Man talte om Undere ved hans Grav, men
Helgen er han ikke bleven. Paa hans Op-
fordring og til hans Opbyggelse skrev den hi.

Bernard Skriftet De consideratione i 5 Beger.

Den 4. Bog handler scrlig om Pavedommet
og indeholder i Kap. 3 de beromte Udtalelser

om de 2 Svserd. — E. IV (1431—1447) hed
oprindelig Gabriel Condulmieri. Han var
fedt 1 Venezia, var ferst Celestiner i S. Giorgio
in Alga i denne By. Derpaa blev han Biskop af
Siena og 1408 Kardinal af S. Clemente. Under
Martin V havde han va^ret Legat for Markerne.
3. Marts 1431 blev han valgt, og 9 Dage
senere sammenkaldte han Baseler-Konciliet (se

S. 230 f.); 1439 lykkedes det ham at tilveje-

bringe en Union med Grekerne, og i den be-

romte Bulle Exultate Deo fastslog han Sakra-
menternes Syvtal (Denzinger, Enchiridion,
Wurzb. 1894, 160 f). I Rom oplevede han
trange Tider. I Beg. maatte han kempe med
Martin V's Ncpoter, Colonnaerne, der bleve
trengte nd af Byen, senere mistede han det
ene Stykke af Kirkestaten efter det andet, og
4. Juni 1434 maatte han endog flygte bort fra

St. Peters By, forkltedt som Munk — det skal

have vaeret den 26. Paveflugt, den sidste for Pius
IX's. 23. Juni 1434 opslog E. sin Bolig i

Firenze, og der blev han til April 1436. Da
rejste han til Bologna efter kort i Forvejen
at have indviet Firenzes Domkirke, hvis Kuppel
Brunelleschi havde fuldfert 2 Aar tidligere.

27. Jan. 1439 vendte han, paa Grand af Kon-
ciliet, tilbage til Firenze og blev der til 7. Marts
1443. Men ferst 28. Sept. s. A. kunde han
igen gaa tilbage til Rom. 1 5 Dage senere aabnede
han et sparsomt besogt Koncilium i Lateranet,
og derpaa tog han med Kraft fat paa Arbejdet
for at tilintetgere den Tilslutning, Baseler-
Konciliet havde fundet i Tyskland og Frankrig.
Det lykkedes ham ikke at faa den pragmatiske

Sanktton i Bourges (S. 374) ophavet, men 7.

Febr. 1447 var det tyske Rige bragt til Lydig-

hed mod Rom, og dermed var Reformlysten i

Tyskland kuet for lange Tider. Da Iaa E.

paa Dedslejet, og 23. Febr. 1447 dode han.

Man roste ham for hans Foragt for Penge og
for hans Kterlighed til Dyden; men man be-

brejdede ham, at ban hverken over for sig

selv eller Forholdene brugte det rette Maal,

og at han ikke kendte Grenserne for sine

Evner og sin Magt. Han var en Ven af Fran-
siskanerae og frcmmede ved alle Midler den
fransiskanske Observant-Bevargelse (se Art. Fran-
siskancre). Fr. N.

Engippius (Eugipius, Eugepius), Abbed, var
en Discipel af den hi. Severinus (se d. Art),

hvis Liv han bar skildret i en ypperlig Helgen-

krenike (Vita Severini, udg. af H. Sauppe i

Mon. Germ., hist. auct. antiqv. I, 2, Berlin

1877 ; overs, paa Tysk af K. Rodenberg, Leipz.

1878). Da Severinus s Lig blev fort til Napoli,

var E. en af dets Ledsagere, og i Beg. af 6.

Aarh. nedskrev han sin Levnedstegning af den
hellige Mand. Cassiodor skildrer E. som en
Munk, der ikke havde noget stort Maal af

verdslig Viden, men var vel beltest i de hi.

Skrifter, og han stod i Brevskifte med flerc af

Tidens mest bekendte kirkelige Forfattere.

Han var forst Presbyter, siden Abbed for

Klostret i Castrum Lucullannm (nn Pixzofel-

cone) ved Napoli. Foraden den omtalte Helgen-
krenike og et Brev til Diakonen Paschasios

bar E. efterladt sig en Blomstersamling (The-
saurus) af Augustins Skrifter, dediceret til en

from Kvindc ved Navn Proba, og han skal ogsaa
have forfattet en Regel for sine Munke. Han
er ded efter 533.

Eulalia, Helgeninder. Den ene E. skal have
vseret fra Merida i Spanien og vaere bleven
bnendt under Diocletian; 10. Dec. er hendes
Helgendag. Den anden E., til hvem Dom-
kirken i Barcelona er indviet, skal ogsaa varre

bleven Martyr paa samme Tid, men hendes
Helgendag er 12. Febr. Meget tyder dog hen paa.

at E. fra Barcelona, der er en af Spaniens
beremteste Helgeninder, i Virkellgheden er den
samme som E. fra Merida.

Enlalius, rom. jErkedegn, blev ved Zosimus's
Ded 418, navnlig ved Bypnefekten Symmachus's
Hja?lp, valgt til Biskop i Rom. Et Modparti

valgte Bonifatius I (S. 355), men Kejser Hono-
rius godkendte E.s Valg. Allerede 419 blev

E. imidlertid uenig med Kejseren, og denne
anerkendte derpaa Bonifatius. Efter Boni-
fatius's Ded (422) var der Stemning for at

vselge E., men da vilde han ikke modtage
Valget. Han dedc 423.

Enlogins fra Cordoba, spansk Priest, d. 11.

Marts 859, var en af Muhammedanismens
bitreste Modstandere paa den sp. Halve. Han
var fedt i Corduba af kr. Foneldre, blev Diakon
og Prest ved St. Zoylus's Kirke og til sidst

valgt til iErkebiskop af Toledo, men ikke an-
erkendt som saadan af Emiren. Harmen her-

over egede hans medfedte Had til Islam, og
da han dristede sig til et voldsomt Angreb
paa Muhammed, maatte han lide Martyrdoden.
Mustaraberne a?rede E. som deres saerlige

Helgen, og hans Ven Alvar besang hans fromme
Liv og hans Ded som Blodvidne. Hans Reli-
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kvier Andes nu i Domkirken i Cordova. 11.

Marts er bans Helgendag (Wolf Baudissin, E.

und Alvar, ein Abschnitt span. Kirchengesch.,

Leipz. 1872).

Enrenins, J8ns (Johannes Jacobi), f. 1688,

Mag. i Upsala 1716, Konrektor i Hernosand
1716, Lektor i Matematik ojg Veltalcnhcd ssteds

1722, Spr. i Thorsakra i Angermanland 1725,

dad 1751, beremmes >for store Natur- og
Embedsgaver, megen Laerddom og Bekesthed<.
Mest bekendt er han bleven ved 2 efter hans
Ded udgivne Skrifter: >Atlantica orientalis eller

Atlands N5s, til dess ratta Belagenhet beskrifvet<

itidg. 1751; efter et Brev af 18. Sept. 1744
forfattet for mere end 20 Aar siden), hvori

E. soger at bevise, at det >Atland<, som Olof
Rudbeck henlagde til Svcrig, laa i Pahestina.

Den sv. Patriotisme hindrede Bogens Frem-
komst indtil kort efter Forf.s Ded (1764 ud-

kom den paa Latin i Berlin, Stralsund og
Leipzig). Det andet Skrift er >En Prest i sin

Prydning eller Grundelig Anvisning angaende
en Prestman och Christi Tjenares Embets-
Skyldigheter emot Gud och Hans dyrkSpta
Forsamling< (udg. 1770; 2. Opl. 1844). I sidst-

naevnte Skrift, der aander dyb kr. Alvor,

tugter han strengt sin Tids Prtesters Brest.

Som en Forgaenger for den ferst et Aarhun-
drede senere fremtraedende Afholdssag viser

E. sig Ted sit energiske Arbejde for Braende-

vinens Afskaffelse; >er den en Medicin, maa
den . . . kun saelges draabevis paa Apotekerne
eller som Gift*. 0. A.

Ensebius. 1) E. afRom, bekhedte St. Peters

Stol i 4 Maaneder (fra 18. April?) af Aarct 309
efter andre 310), og viste sig som en mild
Mand over for de faldne (lapsi). Han blev

forvist af Maxentius og dode som landflygtig

paa Sicilien, men blev begravet i Kallist-Kata-

komben i Rom. — 2) E. af Vercelli skal have
vaeret denne Bys ferste Biskop. Efter 353
staar han i ferste Raekkc af Arianernes Mod-
standere i det vestlige RJge. — Se forovrigt Art.

Evseblos.

Enstachins, Helgen, skal have lidt Martyr-
deden under Kejser Hadrian. Han er en af

de saakaldte >Nodhjcelpere< (se d. Art.) og
navnlig Vaernehelgen for Jaegerne. 20. Sept.

er hans Helgendag. I Rom var der tidlig,

maaske allerede i Gregor d. st.s Dage, bygget

en Kirke til hans iEre, og baade i Frankrig
og Spanien var han hejt haedret. Ogsaa Paris

bar en Kirke, indviet til ham, og Madrid har
kaaret ham til sin Vaernehelgen. — Den gr.-

kat. K. har ogsaa en St. E., rimeligvis den
samme; men iOsten er20. Nov. St. E.s Helgendag.
Enstochinm var en Datter af Kirkefaderen

Hieronymus's Veninde, Paula, og hed oprinde-

lig Julia, fordi hendes Fader (Tozotius) var
af den juliske Slaegt. Navnet E. {tvctogtty)

skulde tyde paa hendes Retsindighed. Hun
var fedt o. 370; 385 rejste bun med sin Moder
lil Osten, og de to Kvinder slog sig da ned i

Betlehem. E. dede 418. Til hende har Hiero-

oymus rettet sin beremte Afhandling om den
ugifte Stand (De oirginitate servanda), og af

hans mange Breve til hende ser man, hvor
stor Pris den Iterde Kirkefader satte paa denne
Kvinde, der lige let talte Latin og Graesk og
kunde synge Psalmerne paa Hebraisk.

Eatychianns, rom. Biskop 275—283, fulgte

efter Felix. I den saakaldte Pavekrypte i Kal-
list-Katakomberne har man fundet Indskriften:
EYTYXIANOC EniC, og i den har man villet

se E.s Gravskrift.

Eva, hebr. haova, efter 1 Mos. 3, 20 alle

Menneskers Stammoder. E. betyder enten
»Liv< eller »den livgivendec. 1 Skriften naevnes
hun ellers kun 2 Kor. 11, 3; 1 Tim. 2, 13.

De senere Jeder fortalte flere Sagn om E., og
et gnostisk Parti havde ifelge Epifanios endog
et E.-Evangelium.

Evagrios. 1) E. fra Pontes, d. o. 400, var
Sen af en Presbyter eller Landbiskop i den
lille By Ibora i Pontes. Basilios d. st. gjorde
ham til Lektor, Gregor fra Nazianz viede
ham til Diakon og tog ham med sig til

Konstantinopel. Derfra kom han senere til

Pahestina og de nitriske Bjerge og blev Med-
lem af Munkekolonien der. Af hans Skrifter

have vi kun Brudstykker. — 2) E., Kirke-
historiker, blev fedt 536 i Epifania i Kele-
syrien og kom til Antiokia som Advokat
(Skolastiker). Senere tog han til Konstan-
tinopel, hvor han blev Kvaestor og Praefekt.

592 vendte han tilbage til Antiokia, hvor han
dede efter Aaret 594. Han har efterladt sig

en Kirkehistorie, der omhandler Tiden 431

—

594 og er en Fortsaettelse af Theodorets og
Sokrates's Arbejder. E. har brugt sine Kilder

med Omhu, han fortteller livligt og dvaeler

ikke alene ved de kirkelige, men ogsaa ved
de polit. Begivenheder. Hans Kirkehistorie er

udgivet af H. Valesius og G. Reading (i et nyt
Saertryk, Oxf. 1844) og overs, paa Eng. af M.
Hanmer (London 1619). Jvfr. L. Jeep, Qucllen-

untersuchungen zu den gr. Kirchenhistorikcrn
(Leipz. 1884).

Evangeliarinm (Evangelistarium) kaldes

en Bog, der indeholder de 4 Evangel iers Tekst til

Brug ved Gudstjenestcn. Stundum kaldte man
i Middelalderen de Beger, der indeholdt de 4

Evangclier fuldstaendigt, evangeliaria, medens
man kaldte dem, der kun indeholdt Sen- og
Festdagenes Perikoper, evangelislatia. Paa de
ferste Blade af et E. ser man i Reglen Sejler,

forbundne med Buer, og mellem Sejlerne staar

da enten et Kalendarium eller en tabellarisk

Oversigt over de 4 Evangeliers lndhold! Den
evang. Tekst er gengiven efter Vulgata og ofte

indledet med et Forord af Hieronymus. Der
er tit anvendt megen Kunst baade paa £.< Ud-
arbejdclse og Indbinding.

Evangelical association er Navnet paa den
amerik. Gren af Albrechtsfolkene (S. 48), der i

Amerika blive kaldte the Albrights. Dc ligne

baade i Laere og Kirketugt de episkopale Meto-
dister; deres 21 Trosartikler indeholde vaesent-

lig det samme som de 25 metodistiske Artikler

(disse ere aftrykte i SchafT, Creeds of Christen-

dom III, 807 f.). Foruden i Tyskland og Schweiz
have de Aflaeggere i Kanada og Japan. 1891

udbred der indenfor e. a. en Strid, som forte

til, at Associationen 1894 spaltede sig i 2 Grene.

hver med sine Biskopper osv. Den ene flk sit

Hovedssede i Indianopolis, den anden i Phila-

delphia.

Evangelical party kaldtes i England i Slutn.

af forrige og Beg. af dette Aarh. en kirkelig

Retning, der var paavirket af Metodlsraen,

52*
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men som blev staaende indenfor den anglik.

K. Denne Retnings >4 Evangelister< varc:

John Newton, Thomas Scott, Joseph
Milner og Henry Venn; dens ypperste Leder
var Charles Simeon i Cambridge, dens mest
laestc Andagtsbog William Wilberforce's
Practical View (se de enkelte Art. om de nacvnte

Maend). Den Biskop, der stod Partiet naermest,

var Biskop Porteus af London (d. 1809). Cam-
bridge var de evangelskes Hovedsaede: i Oxford
havde de derimod kun ganske enkelte Tilhaengere

blandt Akadcmikerne. Naest Biblen var det

16. Aarh.s relig. Literatur, isaer »Homilierne«,

og det 17. Aarh.s nonconformistiske Andagts-
boger deres kaereste Laesning. Flerc af dem
kunde ikke forlige sig med Laeren om Gen-
fodelsen i Daaben, og Nadveren traadte i

Skygge hos dem. Derimod lagde de den sterste

Vsegt paa Bennens Naademiddel og paa Laes-

ning i den bl. Skrift, der i deres 0jne fra

ferst til sidst var en inspireret Bog. Som
Prsester og Sjaelesorgere vare de overordentlig

uidkaere, som Praedikanter varme og indtraeng-

ende. Midtpunktet i deres Praediken var Retfaer-

diggorelsen af Troen. Kaerlighedsgerningerne,

Missionen og Bibeludbredelsen fandt stor Stotte

i deres Kreds. The evangelical movement tabte

sin Styrke omtrent ved Aaret 1833, men da
fandt the e. p. Arvetagere i den lavkirkelige

Retning, der mere og mere bestemt traadte i

Modsaetning til den hojkirkelige Vaekkelse (the

Oxford movement). Jvfr. J. Stephen's Afhand-
ling: The >Evangelical< Succession i hans Essays
in Ecclesiastical Biography (London 1891) 379 f.

Evangelieharmonier. Navnet stammer fra

A. Osiander (se nedenfor), og der forstaas her-

ved en mere eller mindre fuldstamdig Frem-
stilling af Jesu Historie til opbyggelig Brug,

hvor Stoffet er kombineret fra de kanoniske
Evangelier, dog saaledes at man holder sig til

Tekstens Ord, men kun en Gang giver, hvad
der er faelles for de forskellige Evangelister

(i Lighed med flere af vore nuvaarende Bibel-

historier og Herrens Lidelseshistorie, som den
Andes i vore Psalmeboger), og herved adskille

E. sig fra de (siden Griesbach 1774) saakaldte

Synopser til videnskabelig Brug, som netop
omhyggelig i flere Kolumner sammenstille scerlig

de 3 forste Evangelisters Beretninger uden at

udelade noget som heist af Teksten, end ikke

bogstavelige Gentagelser. Dog har Graensen
mellem disse to Begreber ikke altid vaeret

skarp. Alleredc i Oldtiden kendtes saadanne
E., og navnlig Tatians Diatessaron (se S. 635)
svarer til Navnet, medens den af Hieronymus
omtalte Harmoni af Theofilos af Antiokia
snarere er en Fortolkning til alle 4 Evang. til-

sammen, og Ammonios af Alexandria's E.

sikkert en synoptisk Sammenstilling af Evang.
til videnskabelig Brug paa Grundlag af Matthaeos.

Flere forskellige E., som mere eller mindre staa

i Forbindelse med Tatians, vare i Brug i Slut-

niugen af Middelalderen; herhen here ogsaa en
nederlandsk, som nu findes i Cambridge, en
anden nederlandsk Het Leven nan Jesus (ud-

givet af G. H. Meijer 1835) og Magister de Hus-
sinetz's (»: Joh. Hus) Historia gestorum Christi

(ed. H. Lundstroem. Upsala 1898). Et selvstaen-

digt Arbejde i denne Retning ydedc Joh. Gcrson

:

Monotessaron sett unum ex IV evangeliis, for-

synet med korte Anmasrkninger, maerkvaerdig

frit for aengstelig Harmonistik og med Blik

for det gavnlige for Troen i Evangeliernes con-

cordissima dissonantia. Derimod gav Andreas
Osiander, som i tidligere Arbejder af samroe
Art savner den rette jErefrygt for Evangeliernes
Hellighed og ubetingede Trova?rdighed. ud fra

en streng Inspirationsltere en E. (Harmoniar
evangelicae libri IV Graece et Latine, 1537.
hvor han ikke viger tilbage for de mest
urimelige Konsekvenscr af sine Principer. Han
skelner saaledes ikke blot mellem Tcmpel-
renselsen hos Joh. (2, 14) og hos Synoptikerne.
men anser ogsaa Mt. 21, 12 og Lk. 19, 45

som sigtende til en anden Tempelrenselse end
Mk. 11, 15, fordi denne Begivenhed hos Mk.
falder paa Dagen efter Indtoget i Jerusalem.
Ligeledes skelner han mellem Bjergpnedikenen
hos Mt. og Jesu Praediken paa Sletten bos Lk..

og antager endog, at Jesus i Jeriko har hel-

bredet 4 blinde, en ved Indgangen (Lk.), Bar-
timaeus ved Udgangen af Byen (Mk.) og desuden
to blinde (Mt.). Skont det ikke lykkedes ham
overalt at bevare alt, heller ikke hver Evange-
lists ejendommelige Orden, mente han dog paa

denne Maade i sin Bog at have givet en fir-

stemmig Harmoni. Med ulige friere Blik hare
Calvin og M. Chemnitz skrevet Hannonier,
den sidstes fortsat af P. Leyser og fuldeudt
af Joh. Gerhard. Efterhaanden fjernede man
sig mere fra det oprindelige Formaal og gik

over til Udarbejdelsen af et lrerd Apparat, der
skulde tjene som Underlag for en videnskabelig
Fremstilling af Jesu Historie, hvorved Over-
gangen sker fra Harmoni til Synopse, idet bvert
Evang s Tekst trykkes i en Kolurane for sig.

saaledes som det forste Gang blev gennemfort
af Arminianeren I. Clericus, Harmonia evange-
lica cm' subjuncta est historia Jesu Christi ex IV
evv. concinnata (Amstelod. 1699). I en kortere
Udg. af sidstnaevnte Vaerk (Lyon 1700) findes

en Beretning om de tidligere E. Sch. P.
Evangelier, apokryfe, se S. 116.

Evangelier, kanoniske, se Matthaeos, Mar-
kos, Lukas og Johannes.

Evangelier, synoptiske, se Synoptikerne.
Evangelieside, Altcrets Nordside eller > Bred-

side'. Se Art. Epistelside.

Evangelische Gemeinschaft, se Albrechts-
folkene S. 48.

Evangelischer Bund, se S. 418.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen, se Fo-
sterlandsstiftelsen

.

Evangeliska sallskapet kaldes en Forening.
der 1808 dannedes i Stockholm paa Tilskynd-
else af den fromme og virksomme Jo han
Waetterdahl, der siden blev Spr. i Ostera
Eneby i Link6ping Stift (d. 1848). Det evang.
Selskab vilde oprindelig udbrede mindre Op-
byggelsesbeger, men tillige serge for, at Bibler

kunde saelges billigere. Allercde 1810 udgav
det saaledes, med Understottelse fra det brit-

iske Bibelselskab, et stort Oplag af N. T. og
Davids Psalmer, 1812 en fuldstaendig Bibel

uden Apokryfer. Det har ladet trykke og nd-
brede en stor Maengde gudelig Laesning.

Evangelister, egentlig Forkyndere af et godt
og glaedeligt Budskab (Evangelium), kaldes i

N. T. (Ef. 4, 11) nogle Maend. der indtage en
saerlig Plads mellem Apostle og Profeter, Hyrder
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og Laerere. Det var Missionterer, der drog om
og forkyndte det glade Budskab, sum Filip

(Ap. G. 21, 8), oprindelig en af Syvmsendene i

Jerusalem (Ap. G. 6, 5). Pauius formatter ogsaa

(2 Tim. 4, 5) Timotheos til >at gore en E.s

Gerning<. — Allcrede i Krysostomos's Dage
var E. fast Navn paa de 4 Forfattere af vore
kanoniske Evangelier, men tillige paa de Fore-
laesere (Anagnoster), der oplaeste Lesestykkerne
af Evangelierne ved Gudstjenesten.

Evangellsterne i Kunsten. I Beg. bleve
E., som alle bibelske Personer, afbildede i

menneskelig Skikkelse ; derpaa fik bverafdem
et Symbol, der gjorde det muligt at kende
den ene fra den anden, og til sidst traadte

Symbolerne i Steden for Fremstillingerne af

de menneskelige Skikkelser. Et Stykke af et

Sarkofaglaag fra Spalato, Medailloner i et Haand-
skrift fra Rossano og en Reliefmedaillon af
Markos (afbildet i V. Schultze, Archaol. der
altcbr. Kunst, Munchen 1895, 357), der Andes
i Musseet i Tschinili-Kiosken i Konstantinopel,
vise det farste Trin af E.-Billedernes Historie.

I S. Pudenzianas Mosaik-Apsis i Rom (fra o.

400) ses en Engel, en Love, en Okse og en
0rn, alle med Vinger, der svseve over en Gruppe,
som forestiller Kristus siddende i en Kreds af
9— 10 (oprindelig vist 12) Maend (Apostlene);

i S. Vitale i Ravenna (J. P. Richter, Die Mo-
saiken von Ravenna, Wien 1878, 83 f.) er Matth.
betegnet ved en i Skyerne svsevende Engel,

Joh. ved en svsevende 0rn, de to andre ved
en Okse og en Love, der gaa om i Landskabets
Baggrund. Fordelingen af de 4 symbolske Dyr
har rimeligvis sin Rod i en aeldgammel kr.

Overlevering, der maaske stammer fra en
Ekseget eller Homilet allerede i 2. Aarh. (Th.

Zabn, Forsch. zur Gesch. des neutestl. Kanons,
ErI. 1883, II, 257 f.), som har sammenlignet de
4 Evangelier med de Kerubim-Skikkelser, der
efter Hes. 1, 10 (jvfr. Joh. Aab. 4, 7) bar
Guds Tronvogn. Fordelingen var i Beg. noget
vaklende; Matth. har t. E. vaerct symboliseret
baade ved Mennesket og Loven, Joh. baade
ved 0rnen og Loven, men til sidst blev det

almindeligt, at Matth. blev betegnet med eller

ved en Engel eller et Menneske, rimeligvis

fordi hans Ev. begynder med et Shegtregister;

Markos fik Loven (jvfr. Markos-Leven i Ve-
nezia og Vicenza), fordi der i Beg. af hans Ev.
staar, at Jesus >var iblandt Dyrene< (Mk. 1, 13);

Lukas's Symbol blev Oksen, Offerdyret, fordi

hans Ev. straks ferer Lseseren ind i Templet;
og Johannes afbildes med 0rnen paa Grund
af hans Orneflugt. Fr. N.

Evangelimn, sc Lov og Evangelium.
Evangelinm, det evige (Evangelium ater-

num), se Joakim fra Fiore.

Evangelsk Alliance, se S. 57.

Evangelsk Kirkeafdeling. Allerede Luther
(Werke, Erl. Udg. IX, 351; XIII, 86 f. osv.)

brugte Ordet > evang. < til Betegnelse af sine

Venner, og Konkordieformlen (Hase S. 629)
taler om, hvad der tros og offentlig laeres >i

de evang. og reformerede Kirker<. I det 16.

Aarh. var overhovedet Navnet >de evang. < det
aim. Navn paa Luthers Disciple; endnu i Beg.

af 17. Aarh. udtalte Philipp Nicolai sin For-
bavselse over, at man i Holland kaldte >de
evang. < fra Tyskland >Lutheranere«. Hollaz

og Hoe, E. S. Cyprian og M. Goeze brugte
ogsaa med Forkserlighed Navnet >evang.<, og
Leibnitz vilde, som han skrev til Jablonsky,
forbeholde sig og sine Trosfaeller dette Navn,
• for at dog ogsaa vi kunne have et eget, anstaen-

digt Navn; thi Navnet luthersk kan jeg for

mit Vedkommende ikke ret godt lide, og den,
der kender og elsker den kr. Oldtid, vil ikke
synes om dette Navn, fordi det smager af en
Sekt<. — Efter Indfiarelsen af den preuss.

Union (1817) kom Navnet >evang. K.« imidlertid

saerlig i Brug om den unerede K., og udenfor
Tyskland brugtes det af dem, der sympatiserede
med Unionen (som t. E. hos os af H. N. Clausen)

til Betegnelse af begge de protest. >Soster-

kirker».

Evangelsk-sociale i Tyskland, se Social-

isme, kristelig.

Evans, James, der af Metodisterne prises

som deres storste, heltemodigste og virksomste
Indianer-Missionaer, var indtil 1839 Prsest i den
kanadiske Metodistkirke, hvor han ogsaa virkede
blandt Indianerne i 0vre-Kanada. Udset af den
wesleyanske K. i England til at grund laegge

dens Mission i det »fjerne Nordvest< fulgte han
Kaldet og gik til Norway House ved Winipeg-
soen, hvor han anlagde den forste Station Ross-

ville. Men hans Gerning strakte sig viden om
under dristige og mojsommelige Rejser, og han
blev Banebryder paa mange Steder i disse Egne
og en hensynslos Stridsmand for Sondagcns
Helligholdelse og for Totalafhold. Saerlig virkede
han iblandt Kri-Indianerne, for hvis Sprog han
opfandt sin beromte Stavelsesskrift, der har
faaet den storste Betydning for hele Indianer-

Missionen. Paa en Rejse i England for Mis-

sionen blev han pludselig hjemkaldt 23. Nov.
1846. V. Sn.

Evarestos (Evaristus), en af den rom. Menig-
heds aeldste Forstandere, opfores i Paveraek-

kerne som Klemens's Efterfolger. Hans Navn
tyder paa, at han var af gr. Byrd.

Evbulos, rom. Kr. (2 Tim. 4, 21).

Evdaimonisme (af fvifatftoyiu— Lyksalighed)

er Navnet paa den moralske Teori, der saetter

Lyksaligheden som det hejeste Formaal for

den menneskelige Handlen. Hvor en verdslig

Tankegang er raadende, vil en saadan Teori

ganske naturligt frembyde sig som Forklaring

paa den samtlige menneskelige Straeben. Det
vil synes, at naar denne skal have en for-

nuftig Hensigt, kan det ikke vaere nogen anden
end Opnaaelsen af en vis Lyst eller Nydelse,

der som saadan er en umiddelbar Vserdi for

den handlende. En saadan Teori moder os

derfor ogsaa meget tidlig i Historien, og den
vil til enhver Tid gore sig gaeldende, om end i

stadig nye Former.
Som dens forste beremte Repraesentant i

Oldtiden kan naevnes Aristip, der er Grund-
laegger af den kyrenaiske Skole. Livets Maal
er for ham alene den storst tnulige Nydelse.

Det gaelder kun om, at man ikke bliver en
ren Slave af denne. Selve Lysten er efter hans
Mening altid vaesentlig den samme; det er da
Lystens Kvantum, som det alene kommer an
paa. Det bliver herefter en virkelig positiv

Lyst, som tilstrtebes, og det bliver den sanse-

lige Fornemmelse, som trteder i Forgrunden.

Paa anden Maade stiller Epikur Opgaven.
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Ogsaa efter ham er Lysten det hojeste For-
maal; men ban bestemmer denne som en til-

fredsstillet Sjselstilstand, og han indrommer,
at en saadan Tilstand naermcst kun kan be-

stemmes paa negativ Maade, som en Frihcd
for Smerte, ligesom ogsaa, at der maa vaere en
kvalitativ Forskel mellem Here Arter af Lyst;

den aandelige Lyst staar afgjort over den
legemlige. Den dydige kan da ikke ubetinget
strobe efter Lyst, thi ofte fremkalder en nu-
vaerende Lyst en sterre Smerte i Fremtiden,
og omvendt vil en ojeblikkelig Smerte tit

kunne danne Indledningen til en varigere Lyst;
men han vil anstille en fornuftig Beregning
for at naa den mest tilfredsstillende Helheds-
tilstand, som under de givne Omstaendigheder
kan naas. Det er ejendommeligt for begge
disse to Betragtninger, at Lyksaligheden kun
ssettes i Forhold til det enkelte Menneske; det
er saaledes en individuel E., som gennem
den antike Moral moder os. Man plejer al-

mindeligt at betegne denne Form som H e d o n -

isme.
Anderledes i nyere Tid. Ogsaa her er Lyk-

saligheden ofte bleven sat som Moralens eneste

Formaal, men det er gerne udfort paa den
Maade, at der ved Lyksaligheden er tsenkt

paa hele Samfundets Velvsere. Det er en u n i -

versel eller social E., som vi her staa over-

for; den benaevnes i vore Dage almindeligt som
Utilitarisme (se d. Art.). Den almindeligste

Form for denne Velfserdsmoral, som isser har
fundet sin Begrundelse i England, er den, som
hviler paa en egoistisk Basis. Den be-
grunder den saedelige Opgave for den enkelte
ved at henvise til, at han ogsaa skal faa sin

Del af den alraindelige Lyksalighed, som stilles

frem som det eftertragtede Formaal. Det er

for at bruge J. Benthams Udtryk Maksima-
tionen af Lyksaligheden, >den sterst mulige
Lyksalighed for det storst mulige Antal Men-
nesker«, som tilstraebes. Herved er der da
ogsaa taenkt paa den handlende selv, og en
fornuftig Beregning vil sige ham, at han just

paa den Maade vil serge bedst for sit Vel.

En mermcre Besteramelse af dette gives ikke
altid. Bentham fremhaever sserlig Rigdommens
Betydning, hvorimod Stuart Mill fremhaever
de aandelige Nydelscrs afgjorte Fortrin for de
legemlige. For Bentham bliver Nydelsen altsaa

vaesentlig altid den samme; for Mill bliver der
kvalitative Forskelle derindenfor. Ogsaa Feuer-
bachs Etik kan henregnes til denne Retning,

idet den ssetter Lyksaligheden som det hojeste

moralske Formaal og herved taenker saavel

paa de andres som paa den handlendes egen
Lykke. Imidlertid kan E. ogsaa optnede i

en anden, altruistisk Form. Det er stadig

Lyksaligheden, som angiver Maalet for den
enkeltes Handlen, men det er udelukkende
andres Lykke, som den handlende herefter

skal tsenke paa; ethvert Hensyn til sig selv

maa afvises af ham som umoralsk. Dette

Standpunkt Andes reprasenteret i den engelske

Sympati-Moral f. E. af Hutcheson, i Tyskland
af Schopenhauer og i Frankrig af A. Comte.

Naar der skal faeldes en Dom over E.s

Princip i dets Helhed, da maa det vistnok

forst gores gaeldende, at der kun kan vaere

Tale om at anerkende dette, forsaavidt som

det fremtrader i den moderne Form som
universel E. Men ogsaa saaledes vil det vise

sig utilfredsstillende. Hvor Velfaerdsmoralen
hviler paa et egoistisk Gruudlag, lider den
sikkert af en indre Modsigelse; det vil altid

vise sig som en Modsigelse at udlede en uegoi-

stisk Straeben af egoistiske Motiver. Man kan
lsenge nok paastaa, at den enkelte maa rette

sig efter, hvad en fornuftig Overvejelse vil lsere

ham, men Virkeligheden viser os noget andet

:

for et koldt Forstandsrsesonnement er Viljen

ingenlunde altid villig til at baje sig, og det

vil desuden vsere umuligt at godtgorc, at et

saadant Raesonnement vil holde Stik i alle

enkelte Tilfaeldc. Og mod hele E.s Teori, ogsaa
i dens altruistiske Form, rejser der sig end-
videre afgorende Indvendinger. For det forste

maa det bemaerkes, at det i Etiken i forste

Forstand ikke kommer an paa Formaalet,
hvorfor der handles, men derimod paa Bevseg-
grunden, hvorudaf der handles. En Handlings
moralske Vaerdi bedemmes slet ikke efter den
Virkning, som den udvortes faar, men alene
efter det Sindelag, som fremkalder den. Hvad
der er godt og ondt bestemmes ikke efter en
ydre Paavisning. Og dernaest maa det gores
gaeldende, at selv om ogsaa Moralen i sin Ud-
ferelse faar det enkelte Menneske til sin

naermeste Genstand, saa er dens Vaesen dog
ingenlunde udtomt dermed. Der kan vsere

Tilfaelde, hvor det rette er i Modstrid med
Naestens mest fremtraedende Interesser, og i det

hele har den moralske Fordring en ideal og
almengyldig Karakter, der viser udover de
enkelte tilfaeldige personligc Formaal. Og ende-
lig maa det HJfejes, at selv om ogsaa alle ville

finde, at Lysten er en naturlig og nodvendig Led-
sager af den fuldendte Tilstand, saa er dermed
ingenlunde sagt, at den skulde falde sammen
med denne Tilstand. Lysten er kun et Udtryk
for Fuldkommenhcden ; hvori denne bestaar.

er et andet Sporgsmaal for sig selv. F. C. K.

Evdokia, JEHa, Kejser Theodosios U's Gemal-
inde, skal, efter Kirkehistorikeren Sokrates's

Meddelelse, oprindelig have heddet Athenais
og vsere opdraget af sin Fader, Retoren Leon-
tios i Athen, i hedensk Lserddom. Til Bysants
kom hun for at klage over den Uret, Faderens
Testamente havde foraarsaget hende, og her
gjorde hun sin Lykke ved sin Skonhed og
Aandrighed. Kejserens Soster Pulkcria blev

begejstret for hende, og Theodosios aegtede hende.
efter at hun var traadt over til Krdm. (421\
ved hvilken Lejlighed hun skiftede Navn. I

denne Stilling kom en Kvinde med E.s Evner
snart til at spille en Rolle i Kirken, sserlig da
hun efterhaanden traadte det hj'perortodokse og

for munkeagtig Askese begejstrede Parti naermere
og naermere. Sine digteriske Evner brugte hun
til at overfore isser gltestl. Beger i gneske
Heksametre og ved sin retoriskc Faerdighed

kunde hun gribe Masscrne. 438 besogte hun
Jerusalem, gav Kirkerne store Gaver og hjem-
bragte selv dyrebare Relikvier (saaledes den
bcromte Laenke, som kom til Rom og blev

Hovedhelligdommen i Kirken S. Pietro ad vin-

cula). Snart efter indtraadte et Brud med Kej-

seren, og fra 444 levede hun i den hi. Stad.

optaget baade af Byggearbejder, af sin Kserlig-

hed til Munkelivet og sin Lyst til at gribe ind
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i de store Dogmestridigheder. Under de Uro-
Iigheder, der fulgte efter Kalkedon-Medets Be-

slutninger, ogsaa i Jerusalem, stillede E. slg

paa de palsestinensiske Munkes Side. Evtykes's
Kaetteri, som hun en Tid skal have hyldet,

opgav hun dog atter, og sluttelig tiltraadte hun
Kalkedon-Beslutningerne. Sit sidste Hvilested

fandt den fromme Kvinde i Stefans-Kirken i

Jerusalem (o. 460). Blandt hendes digteriske

Arbejder er ogsaa en Behandling af Mageren
Cyprians Omvendelse og Martyrium (Th. Zahn,
Cyprian v. Antiochien und die deutsche Faust-

sage, 1887 ; Gregorovius, Athenais, 1882). J.O.A.
Evdoxia, Kejser Arkadios's skonne Gemal-

inde, var Datter af en frankisk Stormand,
Bauto, der som Feltherre spillede en Rolle

under Gratian og Theodosios I. 395 aegtede

hun Arkadios og fik ved sit Herredomme over
ham stor Indflydelse paa de kirkelige Forhold.

E.s Karakter var en maerkelig Blanding af

Hovmodighed og munkeagtig Fromhed. Hun
var >Eneboernes Amme og de fattiges Stav<,

ivrig for Ortodoksien og derfor i Begynd-
elsen Krysostomos's Stotte i bans Bestraebelser

for at vinde Arianerne tilbage til K., men snart

ramte den veltalende Patriarks skarpe Praedi-

kener ogsaa Kejserindens svage Sider, og et

bittert Had afloste den iErcfrygt, hun tidligere

havde vist ham. Det antoges, at E. stod bag
den Synode, der »ved Egen< i Kalkedons Naer-

hed afsatte Krysostomos (403). Da et ind-

truffet Jordskaelv opfattedes som Himlens Straf

herfor. var det den overtroiske Kejserinde, der
bevirkede Patriarkens Tilbagekaldelse, og hun
bevidnede ham sin Glaede derved. Men da E.

i Anledning af sin Solvstatues Oprejsning lod

sig sere med halvhedenske Ceremonier som en
Guddom, holdt Krysostomos en Prsediken, der
gav Hadet til ham frit Lob igen. Han forvistes

atter, og snart efter dode E. i Barselseng 4. Okt.
404 — efter Folkets Mening en Gudsdom
(Thierry, St. Jean Chrysostome et l'imperatrice

E„ Paris 1874 ; Hodgkin, The dynasty of Theo-
dosius, 1889). J. O. A.

Evdoxios, ariansk Biskop, blev fodt i Ara-

bissos i Kappadokien. Han var forst Biskop
i Germanikia i Kommagene, derpaa (358—60)
i Antiokia og tiisidst (360—70) i Konstantinopel.

Under Valens indtog han i kirkelig Henseende
en ledende Stilling, og det var hans >homoiske<
Arianisme, der blev raadcnde blandt Goterne.

Han har skrevet en Bog om Kristi Menneske-
vordelse, der er gaaet tabt paa enkelte Brud-
stykker liter (C. P. Caspari, Alte und neue
Quellen zur Gesch. des Taufsymbols, Kra.

1879, 176 f.).

Evers, Georg Gotthilf, rom.-kat. Konvertit,

var Sen af en hannoveransk Praest og blev,

efter at have studeret i G6ttingen og Erlangen,

Praest i Urlach i Hannover. Forbudet mod
Selvkommunionen, Tvivl om Sandheden af den
luth. Nadverhere og Forargelse over den han-
novcranske K.s >Traeldom af Statem drev ham
over imod Rom, og efter at have nedlagt sit

Embede gjorde han i Skriftet: >Katholisch oder
protestantisch? oder: Wie war's mdglich, dass

ein orthodox-lutherscher Pastor nach Rom gelien

konnte?c (1880; 4. Opl. 1883) Rede for Grundene
til sin Overgang. Dette Skrift indeholdt naer-

gaaende Angreb paa >Professor Lutherc, og E.

har senere i Acre Skrifter, navnlig i det bind-
staerke >Martin Luther. Lebens und Charakter-
bild von ihm selbst gezeichnet< (I—VI, Mainz
1883—1891), tildels ved at popularisere Joh.
Janssens Vserk, rettet voldsomme Angreb paa
Luther og Reformationen.
Evesham, eng. Benedictiner-Abbedi, blev

grundlagt 714 af Biskop Ecgewiue af Worcester
(d. 717). Navnet stammer fra Eoves, en af
Ecgewines Husfolk, der mente at have set en
Aabenbaring af Maria paa det Sted, hvor
senere Eoves-ham (egtl. Eoves-holm) blev bygget.

Klostret i E. (jvfr. Chronicon abbatiae de E.,

ed. W. Dunn Macray, London 1863) bildte sig

ind at vaere Moder til de danske Klostre, men
forst under Erik Ejegod blev der indkaldt
Munke fra E. til Odense. Knud d. st. skaenkede
Abbeden i E. en sort Casula og Helgenlevninger.

Evfemia, Helgenlnde, skal have vaeret Datter
af en Senator i Kalkedon og have lidt Martyr-
doden 305 under Diocletian. Konciliet i Kalke-
don 451 blev holdt i den til hende indviede

Kirke, der laa lidt udenfor Byen paa en Haj
med en herlig Udsigt.

Evfemia-Viserne kaldes 3 rimede Romaner
(»Ivan Loveridder< ; >Hertug Frederik* ; »Flores

og Blanseflor<), som Haakon Magnussons Ge-

malinde, Evfemia af Rygen, lod oversaettc

paa Svensk, efter at hendes lille Datter, Inge-

borg, 1302 var bleven trolovet med den sv.

Kongeson, den ridderlige Hertug Erik Magnus-
son. Den sv. Oversaetter er ukendt, men flere

(Klemming, von der Ropp og Schuck) ere til-

bojelige til at mene, at denne Overs, skriver sig

fra samme Pen som Erikskronikan (H. Schuck,
Sv. Literaturhist., Stholm 1890, I, 103 f.> Hvor-
vidt den er udfert efter Originalen eller efter

en norsk, maaske fra Haakon den gamle stam-
mende, Prosaoversaettelse, er omtvistet (udg. i

Sv. Fornskriftsallskapets Samlingar I— III). Den
dske Overs, af E.-V. er, efter et Hdskr. i

Stockholm, udgivet af C. J. Brandt i hans
•Romantisk Digtuing fra Middelalderen< (I—
III, Kbhvn 1869—77).

Evfemiter, se Messalianere.

Evfrat, en Flod, der udspringer i de arrae-

niske Bjerge, strammer mod S0., forst vildt-

skummende mellem stejle Klippevaegge, senere

mere roligt efter at vaere traadt ud i det mesopo-
tamiske Lavland. Allerede ved Bagdad naermer
den sig Tigris, men forst efter et Sving til

hejre forbi det gamle Babylon forener E. sig

med Tigris til Shat-el-Arab, der falder ud^i
den persiske Havbugt. E. har ved sine For-

aarsoversvommelser vaeret det samme for sine

Omgivelser, som Nilen for sine, bvorfor ogsaa

nogle af Mcnneskehedens aeldste Kulturarne-

steder fandtes i disse Egne. I Biblen betegner

E. dels den ideale Graense for Israels Magt,

en Gang naaet under David (2 Sam. 8, 13 f.

;

10, 16 f.) og den forventede Graense i det mes-
sianske Rige (Ps. 72, 8; Sak. 9, 10); dels den
Egn, hvorfra Assyrernes verdensoversvommende
Horder komme (Jes. 8, 7), ligesom man senere

derfra ventede Parternes tnllose Skarer (Joh.

Aab. 16, 12). Navnet E. (i Apokryferne og N. T.)

er en Graecisering af det pers. Ufratu; G. T.

bruger den kortere Form Frat. C. J.

Evgenikos, Markos, se Markos.
Evi, midjanitisk Konge (4 Mos. 31, 8).
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824 Evige Helvedstraffe — Evigt Liv.

Evige Helvedstraffe. At de ugudelige paa
Dommens Dag ville blive overgivne til evigt

varende Pine, er klart udtalt i den hellige

Skrift (Mt. 25, 41. 46; Mk. 9, 48; 2 Thess.

1, 9; Jud. 13; Joh. Aab. 14, 11; 20, 10. 15;

21, 8). Det er forgseves at ville undvige denne
Sandbed ved at stille en Annihilations- eller

Apokatastasis-Teori i Stedet (se disse Art.). Saa
sandt som Viljens Frihed indebolder Mulig-

heden til at forhserde sig uigenkaldeligt mod
Gud, er La?ren om den evige Fordomraclse uund-
gaaelig. Den godkendes da ogsaa af alle de
store Kirkesatnfund, se f. E. det athanasianske

Symbol og den augsb. Bek.s 17. Art. Kirken
har altid tsenkt sig de fordomtes Tilstand som
en Forening af indvortes Kval (Fortvivlelse,

afmsegtigt Had til Gud og hans Rige) og ud-

vortes Pine. Rigtigheden beraf synes at frem-
gaa ikke blot af Skriftens Tale, men ogsaa af

Sagens Natur. >De ugudelige have ingen Fred<

;

de, der have forhaerdet sig i Egenknrlighed
og Verdeuskterlighed og i Lysten til at mod-
arbejde Guds Rige, ville blive udelukkede fra

alt, hvori de have sogt Tilfredsstillelse, og be-

ravede ethvert Haab. Og det ligger i Guds
Retfserdighed, at Verdensudviklingen maa ende
i en Tilstand, hvor Personlighedens ydre Vil-

kaar svare til dens indre Beskaffenhed. Naar
Skriften endvidere synes at tale om Grader i

Straffen(Mt. 11,22—24; Lk. 12, 47—48), svarer

dette til, at der ogsaa tales om Grader i Salig-

heden. — Udover disse Sietninger kunne vi

intet udsige om de fordomtes Tilstand; den
kristl. Fantasi har baade i Forkyndelsen og i

Kunsten ofte forsegt at udmale den i det enkelte;

men hertil vil Skriften ikke vejlede os; thiTil-

standen kan og skal kun vsere forstaaelig for

de fordomte selv (jvfr. Art. Helvede). P. M.
Evige Jade. Sagnet om den e. J. modcr os

ferst hos den eng. Kronikeskriver, Matheus
fra Paris (d. 1259), der fortaeller, at en ^Erke-
biskop fra Armenien, som 1228 kom til Eng-
land for at besoge de eng. Helgenlevninger,

blev spurgt om >hin Josef, om hvem der hyppig
er Tale blandt Mennesker, bam, som var til

Stede, da Herren led, og som talte med ham
og endnu lever til Bevis for den kr. Tros Sand-
bed<. En antiokensk Ridder i yErkebiskoppeus
Folge sagde: >Min Herre kender meget godt
hint Menneske, og for han tiltraadte sin Rejse
til Vestcrleden, spiste den samme Josef ved
hans Bord<. Ridderen fortalte videre, at denne
Maud, som egentlig hed Kartafilos og var Dor-
vogter hos Pontius Pilatus, foragteligt havde
slaaet Jesus i Ryggen med knyttet Neve,
da Joderne slaebte ham ud af Domhuset, og
tillige havde han raabt: >Gaa hurtigere, Jesus!
Gaa, hvorfor lever du?<; derpaa skulde Jesus
have vendt sig om og have sagt: >Jeg gaar,

men du skal vente, indtil jeg kommer<. Ma-
theus fra Paris fortsller ogsaa, at Kartafilos,

hver Gang han blev 100 Aar gammel, en Tid
blev meget syg og faldt i Ekstase, men der-
paa blev han atter frisk; at ban var bleven
debt af Ananias (Ap. Gem. 9, 10) og i Daaben
havde faaet Navnet Josef; at han ofte besogte
Armeniens Biskopper og fortalte dem om gamle
Dage, >ogsaa om Apostlenes Symbol, og om
hvorledes de adskilte sig fra hverandre*.
En lignende Beretning Andes i en fiandersk

Kronike, som skyldes Biskop Filip af Tournai
(d. 1282); ogsaa efter den opholder den e. J.

sig i 0sten. Men fra Beg. af det 16. Aarh.
dukkede der Fortadlinger op om, at han var
set forskellige Steder i Vesten (i Kdniginhof i

Bdhmen, i Hamburg, Danzig, Madrid, Wien,
Lubeck, Tarnowitz i Ovre-Schlesien, Reval,
Krakov, Moskva, Paris, Naumburg, Stade,

Bruxelles, Leipzig, Munchen, Tirol, Aalborg
og flere andre Steder i Jylland og i Sverig),

og i England optraadte o. 1700 en Eventyrer,
der udgav sig for den e. J. Snart kaldte han
sig Gregorius, snart Buttadaeus, Isak Lagvedem
eller Ahasverus; det sidste Navn blev is«r
almindelig brugt om ham. Endnu 1868 med-
delte en mormonsk Avis, at den e. J. havde
besegt en amerik. Farmer. Nogle fortselle, at
Ahasverus havde sagt, at han var Skomager
(>Jerusaleras Skomagen), andre, at han havde
vseret en af Synedriets Officerer. Efter nogle
skal han have slaaet Kristus, efter andre uaegtet

Frelseren at hvile sig paa Dertterskelen til

hans Hus. —
Matheus fra Paris har udskrevet det Afsnit af

sin Historia major, hvori Fortsllingen om den
e. J. staar, af en aeldre (Roger af Wendovers)
Kronike; men Sagnet om den e. J. er lutppe

dannet i England. Der er intet til Hinder for

at antage, at armeniske Sendebud virkelig have
fortalt de overtroiske Englsndere om den e. J.

Armenierne vare bekendte for at vsrc lidet

sandfrerdige, og navnlig tog de det ikke saa

neje med Sandheden, naar de vare i Vesten
for at sege Hjielp mod Muhamraedaneme.
Sagnet om den e. J. er uden Tvivl en ReOeks
af det alle Sliegter overlevende, overalt paa
Jorden omvankende jodiske Folk, der paa
Grund af sin Skyld i Kristi Ded, som andre
store Forbrydere, hverken har indre eller ydre
Ro, men maa flakke om, indtil det finder For-
losning. Jedefolket er selv Ahasverus. Med-
virkende til Sagnets Dannelse har maaske Ord
som Job. 21, 23; Mt. 23, 38 f. og Lk. 13, 35
vteret; maaske har ogsaa den jodiske Tro paa
Elias's Aabenbaring for Mennesker og Gen-
komst for Kristi Genkomst virket med, og af
Forteellingen om Kartafilos's Daab ved Ananias
se vi, at Paulus i visse Retninger har vteret

et Forbillede for denne Sagnfigur. Selve Sagnet
er et Vidnesbyrd om Middelalderens Gnske om
at have et levende Vidne om Kristi Dod (Cas-

paris Afbdl. i Det norske Videnskabsselskabs
Skrifter for 1862, S. 283 f. ; F. Helbig, Die Sage
vom ewigen Juden, ihre poetische Wandlung
und Fortbildung, Berlin 1874; C. Schoebel,

La legende du Juif errant, Paris 1877).

Evighed, Guds, se Egenskaber, Guds, S. 723.

Evigt Evangelium, se Joakim fra Fiore.

Evigt Liv er ikke den blot fysiske Udode-
lighed, hvori alle Mennesker faa Del, men er

en uforkrankelig Tilvsrelse i personligt Sam-
fund med den levende Gud (Joh. 17, 3). Hos
Gud er Livets Kilde (Ps. 36, 10), og den, der
staar i det personlige Samfund med ham,
er derved delagtiggjort i et uforgsengeligt

og saligt Liv (Lk. 20, 37—38). Livet, det

evige Liv, er i Skriften det omfattende Udtryk
for hele den aandelige Rigdom, som Samfundet
med Gud i Jesus Kristus sksnker. Det er

Guds Bonis Ejendom allerede her i Jordelivet

;
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thi det er efter sit Vtesen til Stede i enhver,

der er traadt i det personlige Samfund raed

Gud (»den naervaerende Salighed<); saaledes be-

skrives det ister af Joh. (3, 36; 5, 24; 6, 54;

17, 3; 1 Joh. 3, 15). Men hyppigst bruges
det evige Liv baade i Skriften (f. E. Mt. 19,

29; 25, 46; Joh. 3, 16; 4, 36; Rom. 2, 7; 6,

22; Gal. 6, 8; Jud. 21) og i det kirkelige Sprog
om den tilkommende Salighed sora det fuld-

komne Livssamfund med Gud, sorn den Tilstand,

i hvilken enhver Form af Ded og Forkraenke-

lighed er forsvunden. P. Af.

Evil Merodak (d. e. >Guden Merodaks Men-
neske«), Konge af Babylon (o. 561— 59), San og
Efterfolger af Nebukadnezar eller Nabukudur-
uzur. Han sksenkede efter Jer. 52, 31—34

og 2 Kong. 25, 27—30 Juda Riges, til Babylon
bortforte, Konge Jojakin Frihed og behandlede
ham som Konge, efterat ban havde siddet 37

Aar i Frengslet. Man har ikke fundet nogen
offlciel Indskrift fra denne Konges Dage, men
af private Aktstykker haves flere, der ere

daterede under hans Regering. De Andes i

London og ere udgivne af Evetts (Inscrip-

tions of the reigns of E. Af., Neriglissar and
Laborosoarchad, Leipzig 1892). De beknefte
Rigtigheden af de Angivelser, vi lasse i >Ptole-

mseos's astronomiske Kanon< og hos Josefos,

ifelge hvilke E. M. kun regerede 2 Aar. Han
synes forresten at have vaeret en lunefuld,

maaske endog tyrannisk Konge, der tilsidst

blev myrdet af Neriglissor (Nergal-sar-uzur),

der var gift med hans Soster, og som blev

hans Efterfolger paa Tronen. V. S.

Evkaristi, se Nadver.
Evkelaion (tv/fi-aioy), >Bonnens OIie<, er i

den gr.-kat. Kirkeafdeling Navn dels paa Sakra-

mentet, den sidste Olie, dels paa den af 7

Praester velsignede Olie, der bruges til dette.

Evketer, se Messalianere.

Evkologion (fv/okoytoy), >Samling af Benner<

,

>Bennebog<, er i den gr.-kat. Kirkeafdeling

Navn paa Alterbogen {tvxok&ytov to fUya). E.

indeholder Liturgierne, samt Ritualerne for

Sakramenternes Uddeling og for alle Indvielser

og Vielser. Det svarer altsaa, naar man und-
tager Epistlerne, Evangelierne og Vekselsangene,

som ikke Andes i E., til det rom.-kat. Missale,

Ritnale og Pontificate. I den Skikkelse, hvori det

nu foreligger, er det nreppe seldre end 9. Aarh.
Den seldste trykte Udg., man kender, er fra

1 545. Den til videnskabelig Brag mest nyttede
Udg. skyldes Dominikaneren J. Goar (Paris 1647
og 1730). Det E., der bruges i den russiske K.,

er oversat paa Tysk af M. Rajewsky (Wien
1861—62).

Evlogia, se Nadver.
Evmenes II, Konge af Pergamon 197—59 f.

Kr., Forbundsfselle af Rom i Krigen mod An-
tiokos d. st. (1 Mak. 8, 8).

Evnike, Timotheos's Moder, var Jedinde, men
gift med en Grteker (Ap. G. 16, 1 ; 2 Tim. 1, 5).

Evnomios, kappadokisk Arianer, blev 360
ved Evdoxios's (se S. 823) Hjslp Biskop i Ky-
zikos, men opgav senere dette Bispedomme og
trak sig tilbage til Kappadokien. Han horte til

de yderligt gaaende Arianere, og da han under
Kejser Julian kom til Konstantinopel, segte

han sammen med Aetios (S. 30) at danne
ct kirkeligt Samfund for de videst gaaende

Arianere. Efter en Tidlang at have opholdt
sig paa et Landsted ved Kalkedon, som han
selv ejede, blev han paa Grund af sit Forhold
til Usurpatoren Prokop o. 367 forvist til Maure-
tanien. Derfra kom han tilbage o. 369, og
han skal have levet endnu 25 Aar, men om
det sidste Afsnit af hans Liv have vi kun faa

og usikre Efterretninger. Hans Parti, Evno-
mianerne, overlevede ham ikke Uenge. Sin
Laere, der efter Modstandernes Mening var
•endnu vierre end Arios's Ksetteri«, havde han
frcmsat i Skrifter, der paa faa Brudstykker
naer ere gaaede tabt.

Evodia, kr. Kvinde i Filippi (Fil. 4, 2).

Evolution eller Udviklingslsre erenfllo-
soflsk Verdensforklaring, som gerne henfores
hovedsagelig til den engelske Filosof og For-
matter Herbert Spencer. — Efter sine dybest
ledende Grundtanker er den dog langt aeldre.

Samtidig med Spencer gjorde der allerede i

den tyske Teologi sig lignende Virkninger
gsldende, som havde sit Udspring fra Ind-

flydelse af Hegel. — Det var fornemmelig den
franske Naturforsker Lamarcks •Transmuta-
tions* -Hypotese, som havde indvirket paa
Spencer. Lamarck mente at have eftervist en
Lov, hvorefter de enkelte Dyre- og Plantearter

udviklede sig af sig selv til stcdse nye og
hejere. Denne Tanke om en Udvikling til det
stedse hejere uden nogen som heist overnatur-
lig Aarsag var det, som greb den unge Spencer.

Han saa i den en almindelig Verdenslov,
der havde samme Gyldighed, om end for-

skelligt modiflceret, i det uorganiskes, i det

organiskes og i den menneskelige Aandsverden.
Der foreligger, efter Spencer, een eneste sam-
menhsengende Udvikling i hele Tilvaerelsen lige

fra Livets ferste Begyndelse i det forste laveste

levende og til de hojeste Former i vore Dages
laengst fremskredne Civilisation. Og samme
Udvikling vil paa samme Maade, efter samme
Love fortsaette sig i kommende uoverskuelige

Tider, uden at der kan hverken angives eller

tsenkes nogen Ende eller Afslutning. De enkle

Grundtraek i denne Lov er folgende. Den
Sum af Kraft eller Krsefter, som Tilvserelsen

besidder, er uforanderlig; hverken Kraft eller

Stof kan forgaa, det er kun i Formerne For-

andringerne foregaar, den ene Form oploses

og gaar til Grande d. e. gaar over i andre Former,
den anden Form derimod hsevder sig og vikler

nye Sider ud af sig, hvorved den har lettere

for at bevare sig og bestaa, indtil ogsaa den
bukker under paa samme Maade og gaar
over i andre Former. Hvad der fremkalder
denne uafladelige Bevsegelse under Kraftens

Uforgaengelighed, er, at den samme Sum af

Krsefter indvirker forskelligt paa de forskellige

Former d. e. de forskellige Ting i Verden.

Denne Bevaegelse er saaledes en uafladelig

Kamp mellem de enkelte Former og den kon-

stante Sum af indvirkende Krsefter; fra de
enkelte Formers Side er den en uafladelig

•Kamp for Tilva?relsen«. Og dette er det,

som fremkalder Udvikling. Udvikling vil sigc,

at det mindre sammenhtengende gaar over

i det mere sammenhrengende, eller at dot

ikke sammensatte gaar over til det sam-
mensatte og stedse mere sammensatte, eller

at det ubestemte gaar over i stedse mere be-
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826 Evolution — Evpolemos.

stemte Former. Lad som et enkelt Eksempel
paa en saadan Udvikling tjene 0jets Tilbliv-

else: det allerferste er en blot og bar Hud
udrustet med Fornemmelse af Lys, som gennem
en Raekke Omdannelser til Former, stedse

mere sammcnhtengende, mere sammensatte,
mere bestemte, tilsidst har naaet det menneske-
lige 0jes Fuldkommenhed. Hvad der i hoj

Grad stotter denne Udvikling, er den Om-
stsendighed, at Forandringer, som viser sig

tjenlige i Kampen for Tilvserelsen og saaledes

faar en vis Varighed, gaar efterhaanden over
i selve Strukturen og forplanter sig som Arv
og faar derved en saa raeget storrc Fasthed.

Under Krtefternes uafbrudte Indvirkning vil

altid det mere modstandsdygtige holde sig,

medens det mindre modstandsdygtige stedse

vil forsvinde. Og da nu det mere udviklede

er det mere modstandsdygtige, saa felger deraf,

at vi i den Bevcegelse, som her er skildret,

har en Lov, hvorefter den hele Tilvaerelse

skrider fremad i stedse hojere og hojere Ud-
vikling.

Loven gaelder nemlig for alt tilvaerende, for

den livlose, for den levende og for den aande-
lige Verden eller Historien. Som i Biologien,

saa gselder det og i Menneskesamfundet, at

de sociale Institutioner og Former og de
aandelige Egenskaber, som er de mest ud-
viklede, netop derved sikrer sig den lsengste

Bestaaen og vil traenge de andre til Siden.

Der er efter Spencers Opfattelse ikke nogen
vaesentlig Forskel paa Udviklingen indenfor
Biologien og Udviklingen indenfor det raenne-
skelige Aandsliv. Og indenfor dette igen ud-
vikler Moral og Religion sig ganske efter de
samme Love som Aandsevnerne i det hele

udvikler sig af Stofverdenen. Det er en og
samme ganske enkle Lov, som omspsender og
fyldestgorende forklarer den hele uendeligt
mangfoldige Tilvaerelse, lige fra det formtose
dode Stof til den nuvaerende hojt organiserede
Verden med dens Aands- og Kultur-Liv. —
Men om Maal eller Med eller Hensigt eller

Afslutning kan der ikke tales. Gud, det
uendelige Vaesen staar udenfor den hele

Teori. Om det uendelige Vaesen kan Menne-
skene efter Spencer ikke have nogen Erkeud-
else. Det er nok sandsynligst, at et saadant
Vaesen Andes, dog ikke engang det kan man
vide. Men erkende dette Vaesen eller dets
Forhold til Verden (hvis det Andes), eller selv

komme 1 noget Forhold til det, er aldeles

umuligt for Menneskene. Derfor har man
ogsaa med fuld Klarhed at holde alt borte
fra en fornuftig Verdensforklaring, som skulde
have noget som heist Hensyn til det uende-
lige Vaesen.

Det gribende ved denne filosoflske Verdens-
forklaring ligger i de to Ting, som greb Spencer
selv ved den : 1) den omspsender hele Tilvaer-

elsen, og 2) den forklarer alt af de givne Til-

stande og Kraefter; der er intet overnaturligt,

alt er en enkel Naturudvikling fra Begyndelsen
til Enden.
Men netop dette sidste (2) er det ogsaa, som

har bragt Udviklingslaeren i Modsaetning til

Kristendommen. Thi dermed har den ogsaa
sat Gud udenfor. Udviklingslaeren er vistnok
ikke bunden til den Form, den har faaet af

Herbert Spencer. Man kan ogsaa meget vel

beskrive selve Udviklingen anderledes, og har
ogsaa gjort det. Men i alle dens Former
genfinder man det Grunddrag: den vil forstaa

det, som er, i det hele taget det senere, som
en naturgiven, nodvendig Folge af det fore-

gaaende. Hvad der heri strider mod den kr.

Religion er ikke selve Udviklingen. Den kr.

Religion fremstiller sig jo selv som fremgaaet
af en historisk Udvikling. Den begyndte med
Guds allerferste meget begrsensede Aaben-
baring for de farste Mennesker og udfoldede
sig efterhaanden, indtil den blev den rige og
omfattende Aabenbaring i Jesus Kristus; Hi-

storic er jo Udvikling. Men hvad der strider

mod Kristendommen, er, at ved denne Ud-
vikling stilles Gud udenfor. Man maa
derfor vel skelne mellem Udvikling eller

med det fremmede Ord Evolution, og den
Udvikling eller den E., som Udviklings-
keren hylder, d. e. den Udvikling, som
er uden en styrende Gud. Man kan
derfor ogsaa meget vel antage Udvikling som
Formen for Verdens og hele Universets Til-

blivelse og dog forkaste >Udviklingslaeren<.

Man kan nemlig mene, at forst da er Virkelig-

heden rettelig forstaaet og forklaret, naar alt

bliver set under Synspunktet af den skabende
og styrende Gud, som leder alt hen mod det

Maal, han har foresat sig. Men efter den
Udviklingslaere, der saerlig beerer dette Navn.
er altsaa Krdm, ja Religion ovcrhovedet en
Umulighed, Religion nemlig som Udtryk for

et virkeligt Forhold mellem Menneskene og
den personlige Gud.

Saerlig har Udviklingslaerens Principcr i vore
Dages Teologi efterladt sig dybe Maerker paa
den gltestlige og nytestlige Kritiks Omraadcr.
Udviklingslaerens Principer ferer nemlig til

at opstille et Skema, hvorefter de forskelligc

religiose Begreber og Forestillinger skal : va?re

naturlig udvoksede af sig selv, og Israel op-

fattes som et Folk, der i religios og moralsk
Henseende har vaeret overladt til sin cgen
naturbundne Udvikling. Og derefter beregnes
saa Tiden, da enhver Forestilling og ethvert

Begreb kan vaere fremstaaet. Efter dette

Skema bestemmes saa videre Affattelsestiden

for hvert enkelt Skrift, efter de religiose Fore-
stillinger, det indeholder. Det er nu over-

hovedet et Spergsmaal, om de gl.- som nytest-

lige religiose Forestillinger lader sig fyldest-

gerende forklare som Naturvaekst af den meo-
neskelige Aandsjordbund. Men i ethvert Fald
er det selvsagt, at naegter man ethvert over-

naturligt Forhold mellem Gud og Menneskene.
saa tvinges man til ganske andre Tidsbestem-
melser end dem, de kr. Aabenbaringsdokumcn-
ter selv Iaegger user.

Med alt dette er Udviklingslteren (ligesom

Darwinismen, se S. 606) en videnskabelig

Hypotese af stort Vaerd ogsaa for kristelig

Verdensopfatning. Den skaerper Blikket for

den store Verdenssammenhteng, og bar paa
visse Omraader utvivlsomt gjort bedre op-

maerksom end tidligere paa de Midler, Gud
benytter i sin store Verdensstyrelse. F. P
Evpolemos, Mellemmand ved Oprettelsen af

Forbundet mellem Judas Makkaba'cr og Rom-
erne (1 Mak. 8, 17).
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Evsebios. 827

Evsebios. 1) E. af Emesa, f. i Edessa, af

fornem Byrd, studerede i sin Ungdom en Tid
hos Evsebios af Kaesarea, hvor han modtog en
for sin teol. Opfattelse afgorende Paavirkning.

Senere drcv han filos. Studier i Alexandria,

men vendte snart tilbage til Palaestina, hvor
han deltog i Synoden i Antiokia (341). Man
tilbod ham her Bispestolen i Alexandria, der
var ledig efter Athanasios's AfsaHtelse, men
hans, under Opholdet i JEgypten erhvervede,

Kendskab til den store Popularitet, som Atha-

nasios havde nydt, bevaegede ham til at afslaa

Tilbudet. Derimod lod han sig udncevne til

Biskop i Emesa (i Fenikien). Ved sin Ankomst
hertil blev han modt med stor Mistro, da
Rygtet om hans astronomiske Viden havde for-

anlediget Beskyldninger mod ham for at vtere

Stjernetyder ; en kort Tid var han endogsaa
fordreven fra sit Bispesaede, men kom derefter

i rolig Besiddelse af det indtil sin Dod (o. 360).

Han skrev apologetiske Vaerker mod Hedninger,

Joder og Novatianere, udarbejdede en Fortolk-

ning til Galater- Brevet samt en Del andre
eksegetiske Skrifter, desuden nogle Horailier

over Evangelierne. De fleste af hans Vserker

ere table; Fragmenter Andes samlede i Mignes
Udgave af Kirkcfa?drene (Bd. 86). Som sin

Laerer, Evsebios fra Ksesarea, havde han ingen

synderlig Interesse i eller Forstaaelse af de
dogmatiske Stridigheder, men var, ligesom

han, ved Venskabsbaand person lig knyttet til

Arianismens eller Semi-Arianismens ledende

Maend. Som Skriftfortolker lagde han ligesom

den senere antiokenske Skole Hovedvsegten paa
en grundig sproglig-historisk Eksegese. F. T.

— 2) E. af Kaesarea med Tilnavnet Pam-
phili (d. e. Pamfilos's Ven), Kirkehistorie-

slcrivningens Fader, var fodt o. 265, rimeligvis

i Palaestina. Han fik en lserd teol. Uddannelse.
I Skriften fortes han ind ved den Iserde Sep-

tuaginta-Forsker og Hebraiker, Presbyteren Do-
rotheos i Antiokia. Til videnskabeligt Arbejde
blev han ansporet af Biskop Meletios af Pon-
tos og fornemmelig af sin Ven, Pamfllos, Ori-

genes's Beundrer og Grundlasggeren af det

beromte Bibliotek i Ksesarea. Under den dio-

cletianske Forfolgelse maatte E. flygte ferst til

Tyros, saa til ^Egypten, hvor han erhvervede
sig en Konfessors Navn. O. 313 blev han af

Constantin d. St., med hvem han siden altid

var forenet i et nasrt Venskab. gjort til Biskop
i Kaesarea i Palaestina, hvad han forblev til

sin Ded 340. Mod sin Vilje og Tilbejelighed

droges han ind i den arianske Strid. Hans
Stilling i denne var Maeglerens. Paa Rigs-

synoden i Nikaea (325), hvor han indtog .Eres-

saedet ved Kejserens Hajre og holdt Hilsnings-

talen til denne i Synodens Navn, fremlagde

han en Bekendelse, der gik en Mellemvej
mellem Arios og Athanasios. Paa Kejserens

Opfordring tog han den modstraebende tilbage

og underskrev Nicaenum. Dog kunde han
aldrig forsone sig med Homousien, hvori han
frygtede en sabelliansk Udviskning af den per-

sonlige Forskel mellem Faderen og Sonnen.
I E.s Trinitetslaere gaar derfor Homousi og
Subordinatianisme Side om Side.

E. horte ikke hjemme paa Skuepladsen for

de kirkelige Kampe; det til var hans Karakter
for svag og hans dogmatiske Holdning for

vaklende. Derimod har han i sit Studere-
kammer ydet K. de sterste Tjenester. Han
var ubestridelig sin Samtids Uerdeste Teolog
og frugtbareste Forfatter. Hans literaere Virk-
somhed omfatter alle Grene af Datidens Teol.

;

han har saaledes efterladt sig historiske, apolog-
etiske, eksegetiske og dogmatiske Skrifter samt
Taler og Breve. I alt kender man 48 Skrifter

fra hans Haand foruden tvivl.somme og uaegte;

deraf er dog flere gaaede tabt, og rimeligvis
har vi ikke Kundskab om alt, hvad han har
skrevet. Storst Betydning har hans historiske
Skrifter og fremfor alt hans Kirkehistorie
(ixxbimaanxij larogia) i 10 Boger, der gaar til

Aaret 324 (udg. af Heinichen, Leipz. 1868;
oversat paa Dsk af C. A. H. Muus, Kbhvn
1865). Allerede for havde han skrevet en
Verdenskrenike, og hans Kirkehistorie er vist-

nok at betragte som en videre Udferelse af
den Behandling, han der havde givet Kirkens
Historic En tvivlsom Berommelse nyder hans
Vita Constantini, en Panegyrik over den afdode
Kejser, der udfra et teokratisk Synspunkt
skildrer denne som Idealet af eu Fyrste. Af
hans apologetiske Skrifter maerker vi os
isser hans Jiiiomtpaaxevii tvuyytkxrj (prceparatio

evangelica), hvori han benytter sin store lite-

raere Laerddom til at gendrive Hedendommen,
og ditiiftt%te tvayyfUxri (demonstratio eoang.),

det positive Supplement til hint, idet han her
efterviser Evang.s Fortrin. Til Bibelforskningen
har han bidraget ved en Maengdc Kommen-
tarer og isser ved sine lndledningsvaerker. I

sine Skrifter laegger E. et saare omfattende
Kendskab til den kr. Literatur, navnlig 0stens,

for Dagen. Sit teol. Syn skylder han Origenes,

som han beundrede, og med hvem han bl. a.

delte den allegoriske Eksegese. Som Historiker

viser han en for sin Tid forbavsende Laerddom,
men deler dog i stor Udstnekning Samtidens
Fejl. Naar bortses fra hans Vila Const., som
er et >servilt og uredeligt< Produkt, rober han
en serlig Straeben efter Nojagtighed og Objek-
tivitet, men han mangier Metode, er ukritisk.

overtroisk, partisk og dogmatisk bundet. Hans
Kendskab til Vesten var ogsaa meget mangel-
fuldt. Trods alt er dog hans Kirkehistorie den
vigtigste Kilde for vort Kendskab til de 3 forste

Aarh. af K.s Liv (Harnack, Gesch. der altchr.

Litteratur I, 551 f.). A. B. — 3) E. af Niko-
media, Discipel af Lukianos af Antiokia, over-

tog efter en kort Tid at have vaeret Biskop i

Berytos i Fonikieu den indflydclsesrige Stilling

som Biskop i Nikomedia, der siden Diocle-

tians Tid havde vaeret kejserllg Residensstad.

Da den arianske Strid udbrod, tog E. sig af

Arios, der ligesom han selv var Discipel af Lu-
kian. En bithynisk Synode udtalte sig til Gunst
for Arios, men da denne ikke desto mindre
blev forkaetret 325 paa Synoden i Nikasa (se

Art. Arianisme), bejede E. sig, hvilket dog ikke

reddede ham fra kort efter at blive sendt

i LandSygtighed, formentlig af politiske Grunde,
Allerede efter 3 Aars Forleb erholdt han imid-

lertid Tilladelse til at vende tilbage og stod

fra nu af indtil sin Ded i hoj Gunst hos Kej-

seren. Han benyttede sin Indflydelse til med
en Iver, der var en bedre Sag vaerd, at virke

for sine teol. Modstanderes Fordrivelse fra deres

Embeder, saaledes navnlig Athanasios af Alex-
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828 Evsebios — Evthalios.

andria og Markellos af Ankyra. De Bcretninger

om E.s Fserd, der ere komne til os, synes ikke

at tyde paa, at hans ledende Motiv hertil var
Overbevisning om, at hans Modstanderes kristo-

logiske Opfattelse vilde vsere skaebnesvanger for

Kirken; dog bar man erindre, at disse Beret-

ninger nastcn udelukkende skyldes hans Mod-
standere. Hans nsere Forhoid til Kejserhuset

bevirkede, at det blev ham, der i Aaret 337
debte Kejser Constantin paa Dadslejet, ligesom

ogsaa, at Opdragelsen af den unge Julian (den

senere Kejser) blev ham overdraget. 338 blev

han Biskop i Konstantinopel, og endnu nogle

Aar efter paa Synoden i Antiokia 341 traeffe vi

ham virkende for Vedtagelsen af en ariani-

serende Trosformel, men kort efter dade han,

rimeligvis endnu s. A. F. T.

Evstathios er Navn paa en Maengde frem-
ragende Personer i den gr. K. i Oldtiden og
Middelalderen, af hvilke de mest kendte ere 2
Oeltagere i de arianske Stridigheder og en Teolog
fra Komnenernes Tid. 1) E. af Antiokia, >den
store*, stammede fra Pamfylien. Da Athana-
sios betegncr ham som >Bekender<, har man
formodet, at han har maattet lide under Dio-

cletians Forfelgelse. O. 320 var han Biskop i

Berea, men kom allerede far 325 til Antio-

kia. Hvor stor en Rollc han spillede paa
Nikseamedet, er uvist (den ham tillagte allo-

cutio ad imperatorem anses almindelig for

uaegte), men sikkert er det, at han blev det da
proklamerede Dogmes ufortredne Forksmper.
Saaledes vaegrede han sig ved at optage sin

Navnefselle fra Sebaste i Klerus og angreb Ev-
sebios af Kaesarea. Han blev derfor ogsaa det

ferste Offer, da Arianerne kom til Magten.
Han beskyldtes for Sabellianisme og for Mangel
paa iErbedighed mod Kejserens Moder; ja

man skal have lejet et Fruentimmer til at

angive ham som Fader til sit Barn. Paa en
Synode i Antiokia 330 blev han afsat, hvilket

vakte stort Rare i Byen; Constantin forviste

ham til Thrakien, hvor han dade, uvist hvor-
naar. Af bans Skrifter er kun De Engastringtho
contra Origenem (udg. af A. Jabn, Texte u.

Untersuchungen II, 4, 1886) fuldstsndig be-

varet og uomstridt. — 2) E. af Sebaste, f. o.

300, var, efter Sokrates og Sozomenos, Son af en
Biskop Evlalios. Han blev tidlig greben af
asketisk Begejstring i en saadan Grad, at det
bragte bam i voldsom Kamp med Gejstlig-

heden. Faderen udelukkede E., der imidler-
tid var bleven Presbyter, fra den kirkelige

F«ellesbon, fordi han bar en asketisk Dragt;
Evsebios af Konstantinopel (forhen Nikomedia)
sammenkaldte en Synode i Neo-Ksesarea og fik

bam afsat. En Synode i Gangra o. 340 (?) an-
greb kun hans Disciple, men kort efter dadlede
en Synode 1 Antiokia ham for Edsbrud (han
maa vel have lovet at opgive sine yderligt

gaaende asketiske Tilbejeligheder). O. 355 blev

han Biskop i Sebaste i Pontos, til stor For-
bitrelse for hans Ven Aerios (S. 30), hvem det
ikke lykkedes E. at forsone. E. blev nu stserkt

inddraget i de dogmatiske Kampe. Skont op-
rindelig en personlig Discipel af Arios indtog
han et mseglende Standpunkt og blev en af
Fererne for det homojusianske (semiarianske)
Parti. Gentagne Gange var han blandt de
Sendema?nd, som skulde overbringe Kejseren

Synodernes Beslutning (i Ankyra 358 og Sc-

levkia 359). En Synode i Melitene o. 358 af-

satte E., uden at dog hans Efterfalger Mele-
tios (se d. Art) kunde gere sig gteldende, og,

skont E. underskrev Nike-Formlen (se d. Art.)

og skarpt afviste Anomojismen, blev AfsaH-
telsen gentaget paa den homojisksindede Sy-
node i Konstantinopel 360, hvor Akakios (S. 43)

var ledende. Under Jovian vendte E. tilbage,

men forjagedes atter 365, hvorefter han rejste

til Biskop Liberius i Rom, i hvem han fandt

en Ven, efter at han havde tiltraadt Nicaenum.
Senere vendte han tilbage og blev en af Fererne
for det pnevmatomakiske Parti, ligesom han
udsonede sig med det homojiske Hofparti.

Efter 373 kom han i heftig Strid med sin for-

dums Discipel og Ven Basilios (S. 234), hvem
han utvivlsomt havde paavirket stserkt i aske-

tisk Retning. — E.s personlige Livsforelse var
uangribelig, men des stserkere har man dadlet

hans dogmatiske Holdningsleshed. I nyeste

Tid har F. Loofs (E. von Sebaste u. die Chrono-
logic der Basilius-Briefe, 1898) segt at rense

ham og tilUegge Meletios og Basilios Skylden
for hans daarlige Eftermaele. — 3) E. afThes-
salonike, en af den bysantinske Teol.s sedleste

Skikkelser, f. i Konstantinopel, var Diakon ved

Sofiakirken og en beremt Laerer i Veltalen-

hed, ligesom han skulde modtage de til Kej-

seren rettede Benskrifter. 1175 blev han Me-
tropolit i Thessalonike, hvor han dode o. 1194.

Han var en Mand, der turde optrtede mod
Kejseren, og under Normannernes lndfald

1185 valgte han at blive i sin plyndrede
Bispestad og sogte at mildne Plyndringens
Rsedsler. Han skrev en beremt Kommentar til

Homer og nogle teol. Opuscula (ed. T. L. F.

Tafel 1832), bl. a. om Hykleri og om Mnnke-
livets Forbedring. Selv Munk med Liv og

Sjsel enskede han at bortsksere alle de mange
Udvaekster, som 0stens Askese den Gang led

af, og han viste sig i det hele som en Mand,
der midt i hele det bysantinske Vtesen bevarede
Hjertet paa det rctte Sted. Y. A.

Evthalios, Diakon i Alexandria 458, senere
Biskop i det ellers ukendte Sulke (Pselke?) i

iEgypten, under Athanasios II af Alexandria
(489—96), er hidtil blevet anset for at vsere

Forfatteren til nogle Skrifter, som have Be-

tydning for N. T.s Teksts Historie og Tekst-

kritiken, udgivne af L. A. Zacagni (Collectanea

monumentorum oeterum ecctesia Groycxe ac

Latino; I, 401—708, Rom 1698). Nyere L'n-

dersegelser, isser af Robinson og v. Dobschutx,
synes at have godtgjort, at vi her snarere

have et Samlervserk for os, hvis forskellige

Lag maa henfares til forskellige Tider, det

aeldste til 4. Aarh., hvorimod vi intet bestemt
vide om den naevnte E. Den seldste Del af

de Skrifter, som henfares til ham, indebolder
et Forseg paa at overfare de grceske Retor-

skolers Regler paa N. T. til offlciel kirkelig

Brug ved Tekstens Inddeling i Stiker og Ka-

pitler. 1 vore Haandskrifter til N. T. fra 4.-5.

Aarh. (K. B. A. C.) er Teksten skrevet uden
Ophold mellera de enkelte Ord og uden Inter-

punktion (scriptio continua), hvorved Opbcs-
ningen nedvendigvis maatte vanskeliggares.

For at lette denne overferte den saakaldte E.

den fra Retorskolerne kendte Inddeling i Stiker
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paa de pauliuske Breve, Ap. G. og de katolske

Breve, idet Teksten deltes i mindre Stykker
efter Meningen (cola, commata), og saa meget
blev skrevet i ia Linie (orfyos), som en Fore-
laeser kunde udsige i et Aaudedrast. Dette er

den saakaldte stikiske eller colometriske Skrivc-

raaade, som er en begyndende Interpunktion,

ikke at forveksle med den almindelige stiko-

metriske, hvorved der maa Uenkes paa en
mere udvortes mekanisk lnddeling efter Bog-
stavernes Antal, nemlig Normalmaalet for et

Heksameter, 16 Stavelser eller o. 36 Bogstaver.

Senere blev den stikiske lnddeling ogsaa over-

fort paa andre af N. T.s Skrifter, men viste sig

uhensigtsmaessig paa Grund af den Plads, som
derved gik til Spilde, hvorfor den efterhaanden
blev attest af en gennemfert Interpunktion (7.

— 9. Aarh.). Hvor vidt >E.« ogsaa har anvendt
Accenter, eller han blot sigter til naevnte lnd-

deling, naar han taler om dvayvtovut xttrd

nqoatptflttv, kan vaere tvivlsomt. M. H. t Kapitel-

Inddeling forefandt >E.< allerede en aeldre for

de paulinske Breves Vedkommende, men ud-
arbejdede en selvstaendig for Ap. G. og de
katolske Breve. Efter denne faldt Ap. G. i

40, Hebr. i 22, Bom. i 19, 1 Tim. i 18, Gal.

i 12, 2 Kor., Ef., Kol. hvert i 10, 1 Kor. og
2 Tim. hvert i 9 og de evrige Breve i endnu
faerre xufdlitta. Til den yngre Del af >E.s<

'

Skrifter herer en stikometrisk Fortegnelse over
N. T. efter ovennaevnte Normalmaal, for hver
50. Stike noteres Tallet i Marginen, og til Slut-

ning angives Summen. Hertil herer ogsaa en
kritisk Bevision af Teksten ved Sammenlig-
ning med Menster-Eksemplarer fra Ksesarea og
den sserlige lnddeling af *apostolos* i 57 Laese-

stykker, som ikke falder sammen med noget
af de kendte Lektionssystemer og maaske
snarest er bestemt til privat Brug eller for

Klostrene (A. Ehrhard, Der Codex H. ad epi-

stulas Pauli und >Euthalios diaconos<, i Cen-
tralblatt fur Bibliothekswesen, Jahrg. 8, 1891,

S. 385 f.; E. v. Dobschutz, Ein Beitrag zur
Euthaliusfrage, ssteds, Jahrg. 10, 1893, S. 49 f.;

J. A. Bobinson, Euthaliana, i Texts and Studies

III, Nr. 3, 1895). Sc/i. P.

Evthymios Zigabenos (Zigadenos), se Ziga-

benos.
Evtykes og Evtykianisme. Ev tyk e s havde

levet o. 70 Aar i et Kloster og i 30 af disse

vseret Forstander for 300 Munke, for hans
kristologiske Teorier i 448 gav Anledning til,

at han blev anklaget for Ktetteri. Dermed
ophorte den ved Synoden i Efesos (431) fore-

lobig tilvejebragte Fred, som kun var bleven
muliggjort ved gensidige Indreraraelser fra

begge de stridende Parter, Nestorios's Til-

haengere paa den ene Side, Kyrillos af Alex-

andria og hans Venner paa den anden Side. Da
den Formel, hvorom man havde samlet sig, og
som 1 al Almindelighed talte baade om 2 Na-
turer i Kristus og om Personens Enhed, tillod

forskellige niermere Udtydninger, er det for-

staaeligt, at de forskellige Retninger senere
segte hver at gore deres ejendommelige Op-
fattelse gaeldende, stadig med Paastand om
at vaere i Overensstemmelse med Fsedrenes
Bestemmelser baade i Nikaea (325) og Efesos

(431). Det vsesentligste Differenspunkt var
dette, at den nestorianisercnde Retning uad-

skillelig sammenknyttede Begreberne Natur
og Person, hvorved Haevdelsen af 2 Naturer
i Kristus maatte bringe Personens Enhed i

Fare, medens den alexandrinske Retning ad-

skilte Begreberne Natur og Person, og selv

om den anerkendte baade den guddomme-
lige og menneskelige Nature Realitet, dog
lagde Hovedvaegten paa disse Naturers For-

ening i den ene Person. Medens imidlertid

Kyrillos endnu havde fastholdt, at ligesom

Kristus efter sin guddommelige Natur var
vaesenslig (ouoovaios) med Faderen, saaledes var

han efter sin menneskelige Natur vaesenslig

med os, bentegtede E. nu bestemt dette sidste.

Efter Naturernes Forening anerkendte han kun
£n Natur, og Indremmelsen af 2 Naturer fer

Foreningen havde for saa vidt ikke stor Be-

tydning, som han selv lige saa lidt som nogen
anden vilde vaere i Stand til naermere at ud-

vikle, hvad Meningen hermed var. Her var

altsaa klart fremsat den Laere, som senere fik

Navnet Monofysitisme (se d. Art.). Felgen blev,

at Biskop Evsebios af Dorylaeon, den samme,
der i sin Tid havde gjort Indsigelse mod Ne-

storios's Vranglaere, paa en Synode i Konstan-

tinopel (448) anklagede E. for falsk Laere. Da
E. var Gudfader til Kejserens maegtige Yndling
Krysafios, var det ikke helt uden Fare at saette

ham under Anklage, men Evsebios's Iver tillod

ikke den davaerende Patriark Flabian at slaa

Sagen hen. E. blev staevnet for Synoden,

og da han endelig efter gentagne Afslag havde
givet Mede og fastholdt sin Opfattelse, blev

han af Synoden afsat og ekskommuniceret.

Baade E. og Flabian appellerede til Roras Bi-

skop Leo, der endte med helt og fuldt at stille

sig paa Flabians Side (i sit dogmatisk saa be-

tydningsfulde Brev til denne, i 0sten kaldet

>Leos Bog « , roftos Llovrot). Dog satte E.s msegtige

Venner igennem, at Kejseren, Theodosios II,

sammenkaldte en ny Synode i Efesos i August

449 og overdrog Alexandrias Patriark Dios-

koros, der var gunstig sindet mod E., at

fere Forsaedet. Til Trods for Leos Udtalelser

satte Dioskoros her igennem, at Synoden, der
senere af Leo blev stemplet som en >Rever-

synode<, genindsatte E. og afsatte Flabian og

Evsebios af Dorylaeon. Begge appellerede til

Leo, hvis Forseg paa at omstemme Kejseren

imidlertid en Tid var forgaeves. Men da Kry-

safios var falden i Unaade, og Kejserens Sester

Pulkeria havde faaet sterre Indflydelse, for-

vserredes atter Udsigterne for E. og hans Venner.

I endnu hejere Grad blev dette Tilfaeldet, da
Theodosios omkom ved et Fald med Hesten

(450), og Pulkeria besteg Tronen. Anatolios,

der havde efterfulgt Flabian (ded kort efter

Synoden i Efesos 449) som Biskop i Konstan-

tinopel, skyndte sig da med, paa en Synode
i Konstantinopel 450 at beje sig for Leos Brev
til Flabian og fordemte derved E.s Opfattelse.

Pulkeria og hendes ^Egtefaslle Marcian vilde

nu sammenkalde en ny almindelig Synode for

at gere Ende paa Usikkerheden, hvorimod Leo,

der for havde arbejdet herfor, atter havde tabt

Lysten dertil, dels fordi det vaesentlige af, hvad
han enskede, allerede var opnaaet, dels fordi

Kejseren bestemt fastholdt, at Synoden skulde

afholdes i 0sten. Desuagtet indvilligede han
dog i af sende Reprassentanter til Synoden,
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830 Evtykes — Ewald.

sora blev afboldt i Kalkedon 451, og bans
Udsendinge flk iErespladsen ved Siden af Kej-

serens Reprsesentanter. Efter at Dioskoros og
bans Venner vare blevne afsatte fra deres Em-
beder, vedtog man at slutte sig til Bestem-
melserne i Nikaea og Efesos samt til LeosBog;
man erkendte to Naturer i Kristus >uden
Sammenfiyden, uden Forvandling, uden Sender-
rivelse og uden Adskillelse<. En Gentagelse
af Fordommelsen over E. personlig fandt ikke
Sted, hvorimod der snart paafulgte kejserlige

Forordninger mod E. og hans Tilluengere. E.

blev forvist; endnu 454 var han i Live, men
maa kort efter vsere dod. Hans Laere Evty-
kianismen eller Monofysitismen (se d. Art.)

boldt sig laenge, men uden Forbindelse med
den store Kirke. F. T.

Evtykos, Yngling i Troas (Ap. G. 20, 9).

Ewald (H ewald) var Navn paa 2 Brodre,
der i Slutn. af 7. Aarh. gjorde Forsog paa at

missionere bl. Sachserne. Paa Grund af deres
Haarfarve kaldtes den ene >den hvide<, den
anden >den sorte< E. De skulle have Iidt

Martyrdoden, og 3. Okt. er deres Mindedag.
Ewald. 1) Enevold E., dsk Pnest, afgammel

slesvigsk Praesteaet blev fodt 1696 i Hoist
Praestegaard i Tender Amt. Han studerede
ved tyske Univcrsiteter, seerlig i Halle, hvor
han blev strerkt optaget af Pietismen, som han
forplantede til sit Hjem. 1727 blev han Lserer

og Prsest ved det nyoprettede Vajsenhus i

Kbhvn og blev Lederen af den pietistiske Kreds
i Hovedstaden. Han prsedikede under stor

Tilstreraning; men de samme Stridigbeder,

som kendes fra Pietismen i Tyskland, fremkom
snart hcrhjemme, og E. blev da ogsaa indviklet

i dem. 1747 blev han titular teol. Professor,

1748 Medlem af Missionskollegiet og Vajsen-
husets Direktion. Men Overanstrengelse og
muligvis ogsaa huslige Sorger nedbred tidlig

hans Helbred, saaledes at han ved sin Dad
1754 allerede i flere Aar havde vseret ude af

Stand til at varetage sin Embedsgcrning. Li-

teraert er hans Navn saerligt knyttet til hans
store Flidsvserk >Den bibelske Konkordants<
(I— III, 1748—49). der i bogstavordnet Rsekkc-
folge angiver Stedet, hvor hvert enkelt Ord i

Biblen Andes, og stadig er et skattet Hjaelpe-

middel ved Bibelstudiet. — Hans Son er Dan-
marks store lyriske Digter Johannes E., f. i

Kbhvn 1743, ded ssteds 1781. Paa sit smertelige
Dedsleje skrev J. E. den i >Psalmebog for Kirke
og Hjem< (Nr. 646) optagne >Sang ved Dodcns
Komme< : Udrust dig, Helt fra Golgata. A. J.

— 2) Ferdinand Christian E., Jedemissionaer,

var f. 14. Sept. 1802 i Maroldsweisach ved
Bamberg af fattige jodiske Foraeldre. Som ungt
Menneskc modtog han Daaben, og 1829 blev
han kaldet til England for der at blive ud-
dannet til Israels-Missionen. 1832 blev han
sendt til Nordkysten af Afrika og arbejdede
navnlig i Tunis. Senere kom han til Pahe-
stina, hvor han virkede i 9 Aar. Da han
1850 vendte hjem, flk han en Adresse fra 38
omvendte jerusalemske Joder. Efter Hjem-
komsten levede han i England, mest i London,
stadig sysselsat med at praedike Evangeliet for

de engelske Joder, som ban sammenlignede
med Dedningebenene hos Profeten Hesekiel.

Han dede 9. Aug. 1874 (J. F. A. d? le Roi,

F. C. E., Gutersloh 1896). — 3) Georg Hein-
rich August E., tysk Orientalist, blev f. i

Gottingen 16. Nov. 1803. 1819 kom han til

sin Fodcbys Universitet, og allerede 1823 blev

han Dr. phil. Kort for sin Promotion var han
bleven Lserer ved Gymnasiet i Wolfenbuttel,

og i Wolfenbfltteler-Bibliotekets osterlandske

Skatte fordybede han sig med stor lver. 1824
kom han tilbage til Gdttingen som Repetent i

det teol. Fakultet, 1827 blev han ekstraord.,

1831 ord. Prof, i Teologi, 1835 tillige Prof, i

de orientalske Sprog. 1836 modtog han fra

Kbhvns Universitet den teol. Doktorgrad. 1827

udkom hans betydelige >Krit Grammatik der
hebr. Sprache, ausfuhrlich bearbeitet«, 1828
hans >Grammatik der hebr. Sprache des alten

Test.s« (8. Udg. 1870); 1835—39 »Die poe-

tischen BOcher des alten Test.sc (3. Udg. 1866
—67) og ved Siden af dissc Skrifter en stor

Maengde andre sterre og mindre, foruden mange
Afhandlinger. Da Kong Ernst August 1. Nov.

1837 erklaerede, at han ikke vilde fole sig bundet
af Grundloven af 26. Sept. 1833, var E. en af

de 7 >G8ttinger-Protestanter«, der gjorde Ind-

sigelse mod Kongens Adfaerd, og 11. Dec. 1837

flk han da sin Afsked. I Beg. af 1838 rejste

han til England for at studere esterl. Haand-
skrifter, men allerede i Maj s. A. blev han
kaldet til Tubingen som Prof, i det filos. Fa-

kultet. Her udgav han, foruden nye Oplag af

sine seldre Skrifter, Begyndelsen af sin >Gesch.

des Volkes Israels. (1—VII, 1843—59), .Die

Propheten desaltenTest.se (1840—41; 2. Udg.
1867—68) og talrige mindre Arbejder. Men
Opholdet i Tubingen var i mange Maadcr
ubehageligt for ham. Han var en Enspaender-

natur, uomgaengelig og i hoj Grad stridslysten,

og han blev indviklet i pinlige Stridigbeder

baade med Kollegaerne i Tubingen og med
Lrerde udenfor denne By, snart af videnskabe-

lige, snart af politiske Grunde. 1848 blev han
kaldet tilbage til Gottingen, og der blev han
til 1866. Under dette Ophold i sin Fedeby
udgav han Bearbejdelser af alle det ny Tests

Skrifter (1850—72) for at haevde en aegte hi-

storisk Opfattelse af disse i Modssetning til Tu-
binger-Skolens Tendenskritik og D. F. Strauss.

1849—65 udgav han >Jahrbucher der bibl.

Wissenschaft< . I disse satte han sig til Dom-
mer over alle sine Medarbejdere paa Ekse-

gesens og Bibelkritikens Omraade, og tillige

udtalte han sig i dem og i Fortalerne

og Efterskrifterne til sine Begcr med stor

Heftighed om alt paa Videnskabens, Politikens

og Kirkens Omraader, og han fremkom med
>Sendebreve< baade til Paven og rom.-kat.

Praelater, til Regeringer og protest, kirkl. Myn-
dighedcr, tildels med naergaaende Advarsler.

1863 var han med til at danne •Protestanten-

verein<, men 1866 traadte han af polit. Grunde
ud af den. Hannovers Indlemmelse i Preussen
vakte stor Sorg og Harme hos ham, og da

han 1867 nsegtede at aflaigge Ed til den preus-

siske Konge, flk han igen sin Afsked. men
med fuld Gage og Ret til at holde Forelses-

ninger. Paa Grund af nogle Ytringer i Skriftet

>Das Lob des KSnigs und des Volkes* blev

denne Ret ham imidlertid berovet, og ban
blev 1868 — og to Gauge siden — tilta.lt for

Majestretsforbrydclse, men frikendt. Fra 1869
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til sin Dod var han Byen Hannovers Ombud
i den tyske Rigsdag. Han dede 4. Maj 1875.

Hans sidste Vterk var >Die Theol. des alten

und neuen Bundes< (I— IV, 1870 f.); den sidste

Del af dette Veerk udkom ferst efter hans
Ded. Fr. N. — 4) Joachim E., dsk Pnest, Broder-
sou af Enevold E., f. 1725, var en Tidlang
Laerer ved Vajsenhuset i Kbhvn, senere (1764
—1807) Praest i Hvidding i Senderjylland, og
der stod han som Leder af en stserk Vaekkelse
med herrnhutisk Prseg. Han dede i Kristians-

feld 1826, 101 Aar gl. 2 af hans Dotre vare
gifte med de fra den fynske Vaekkelses Historie

kendte Praester, K. Knudsen i N. Naeraa og
Provst J. F. Boesen i Vigerslev. Kn. H.
Ewing, Alexander, skotsk episkopal Biskop,

blev fodt i Aberdeen 1814. 1841 blev han
praesteviet, og 1847 Biskop af Argyll og Berne.
E. var paavirket af Thomas Erskine og M'Leod
Campbell, med hvem han navnlig ofte medtes
hos Sir John Maxwell i Naerh. af Glasgow (jvfr.

hans PresentDay Papers). Han udgav 1873 en af

mange meget skattet Praedikensamling, Revela-
tion considered as Light, der robede hans staerkt

bredkirkelige Taenkemaade. Han haabede paa
Muligheden af en Union imellem den episko-

pale K. i Skotland og den skotske Presbyterian-

isme, og den hojkirkelige Episkopalismes staerke

FremhsEvelse af den apostolske Raekkefelge og
dens Opfattelse af Sakramenterne var i hans
0jne >antikristelig<. Biskop E. dede Kristi

Himmelfartsdag 1873. Ved Budskabet om denne
>ekscentriskeBredkirkemands< Ded skrevjErke-
biskop Tait i sin Dagbog (Life of A. C. Tait,

London 1891, II, 124): >Vi ville i hej Grad
savnc ham, hans godmodige Humor og den i

Sandhed aandelige Tone, der gik igennem alt,

hvad han talte og skrev« (E.s >Memoirs< by
Alex. J. Ross, 1877 ; J. Tulloch, Movements of
Relig. Thought in Britain, London 1885, 320 f.).

Ex cathedra, se S. 488.

Examen, teologisk. Danmark. Et Aar-
hundrede efter Ref. henrandt, inden en teol.

E. anordnedes ved Kbhvns Universitet som
Betingelse for Adgang til Pnesteembede. Tid-

ligere var Prevelsen af Studenter, der havde
opnaaet Pnestckald, udelukkende henlagt til

Bisperne, som dog havde at paase, at vedkom-
mende havde stnderet en vis Tid ved et Uni-

versitet og fra sammc medbragte et Vidnes-

byrd (Testimonium publicum), der dog mindre
plejede at dreje sig om vedkommendes Moden-
hed end om hans Studietid og saedelige For-

hold. Ved Forordn. af 7. Nov. 1629 blev det

paabudt, at de Studenter, der vilde vaere

Praester, skulde erhverve et akademisk Vidnes-
byrd (Attestats) om deres Kendskab til den hi.

Skrift i det G. og N. T. samt til Troens Ar-
tikler. Oprindelig holdtes E. hver Onsdag og
Lerdag, naar nogen meldte sig. Indtil 1675

deltog en af Professorerne i det fllos. Fakultet

i Examinationen sammen med to Teologer.

Provens Udfald udtryktes saedvanlig i felgende

Karakterer: Laudabilis, Haud (eller Non) illau-

dabilis, Ilium (sc. accipiamus), Haud (eller Non)
contemnendus, Mediocris. Ved Forordn. af 9.

Jan. 1635 indfertes tillige en homiletisk Prove
(Dimispnediken), der saedvanlig aflagdes kort

efter den teoretiske E. Saa laenge Sore Aka-
demi bestod i sin aeldre Skikkelse (1623—66),

kunde Preverne ogsaa aflaegges der. Dske Lov
(1683) foreskriver: »Enhver indlaendisk eller

udlaendisk, som er til Sinds at lade sig bruge
paa Prtedikestolen, om han endskent er Ma-
gister philosophies, skal ferst tage af Profes-

soribus Theologiae i Kongens Univ. en Atte-

station om sin Forfremmelse i Guds Ords
Kundskah. Dernaest skal han have af Theologis

i forntevnte Univ. et skriftligt Vidnesbyrd om
sine Gaver paa Praedikestolen. Og naar han
saaledes Literas Attestationis og Dimissionis
bekommet haver og derhos fort et godt, stille

Levned, uden ny Noder og anden Letfasrdig-

hed, maa han, og ikke ellers, tilstedes at lade

sig here paa Praedikestolen og tage Kaldsbrev,
hvor han lovligen kan blive kaldet. Saa skal

han og have et utvivlagtigt Vidnesbyrd fra

Universitetet om sin Laerdom, Levned og Om-
gaengelse, fer end han til Presteembedet ind-

vies«. Fordn. af 1. Aug. 1707 bestemte, at

>de teol. Professorer 1 Gang hver Maaned i

det ringeste skulle holde E. offentlig paa Kon-
sistorium for saa mange Studenter, som sig

dertil angive, dog at de ikke er flere end 8,

paa det Teologerne kunne have Tid nok at over-

here dem, en om Formiddagen, og en anden
om Eftermiddagen, in articulis fidei fundamen-
talibus et lectione biblicat. Det fremhaevedes
staerkt, at E. skulde vaere offentlig, og ingen
under noget Paaskud tilstedes til privat teol.

E. Karaktererne indskraenkedes til 3: Laud.,
Haud illaud. og Non cont. Senere (1781) ind-

skraenkedes E.s Afholdelse til 4 Gange aarlig,

hvorved det forblev til 1850, fra hvilken Tid
E. kun afboldes 2 Gange om Aaret (Jan. og
Juni). — Universitets-Fundatsen af 1732 ud-
videde Tallet paa Laerefagene, der nu bleve

Theologia thetica (a: Dogmatik og Moral) et

polemica, G. og N. T. i Grundsprogene samt
Kirkehistorie. Men den, der vilde nejes med
en af de ringere Karakterer, kunde slippe med
mindre, og til den ringeste Karaktcr knevedes
ikke mere, end en flittig Student kunde laere

i et Aars Tid. Dette Kvantitetssystem, ifelge

hvilket man meldte sig til en vis Karakter,

afskaffedes ved den ny Universitets-Fundats

1788, der i det hele skaerpede Fordringerne og
indferte den skriftlige Prove, samt foregede

Examensfagene med >teoretisk og praktisk

Filosofl, Laeren om Menneskets Sjael og natur-

Iig Teologi*. Den Ordning, som da indfertes,

er i Hovedsagen den endnu gaeldende; men
det latinske Sprog, som da var Examenssprog,
er lidt efter lidt helt afskaffet og (1849) aflest

af en praeliminaer Prove i patristisk Latin (for

Tiden kneves her opgivet : 8. og 9. Bog af Augu-
stus Confessiones, hele Confessio Augustana og
Apologien til S. 204 i Hases Udgave; Examin-
anderne proves tillige i et ikke laest Stykke af

Kirkefeedrene eller de symb. Boger). Da Kravet

om Kundskab i Hebr. til Adgangs-E. ved Uni-

versitetet er bortfaldet, maa de teol. studer-

ende bestaa en prseliminaer Preve i dette Sprog
(der kneves Overs, af 1 Mos. og 15 Ps. samt
den hebr. Formhere) foruden den for alle

Videnskabsdyrkere aimindelige fllos. E., inden

de kunne stedes til Embedspreven. De 5 nor-

merede Fag til den nugaeldende >teoI. Em-
beds-Examen< ere: G. T.s Eksegese (der

krsves Udsigt over Israels Hist., Indledn., Overs.
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og Portolkn. af 1 Mos., 50 Ps. og 25 Kap. af

Profeterne), N. T.s Eksegese (Fortolkn. af hele

N. T., aim. og speciel Indledn. samt Herme-
neutik), Dogmatik (og Symbolik), kr. Moral
(med Religionsfilosofi) og Kirkehistorie (mcd
Dogmehlstorie). For hvert af Hovedfagene,
hvori der anstilles baade skriftlig og mundtlig
Preve, gives en Specialkarakter (iMiid, H. ill.

Imi grad., H. ill. Ildi grad., Non cont.), hvoraf
Hovedkarakteren uddrages efter noje bestemte
Regler. Karaktercn Laudabilis forhojedes siden
1788 undertiden med Udmaerkelsen : et qvidem
egregie. Fra samme Tidspunkt af beskikkedes
Censorer, der ved Siden af Professorenie skulde
bedomme Praestationerne. Oprindelig var det
et Omgangshverv mellem Kbhvns Praester,

senere (Lov 25. Marts 1871) ansattes faste

Censorer. — Foruden den, siden 1635 fore-

skrevne, homiletiske Prove, ved hvilken
en Professor og en Praest ere Dommere, anord-
nedes 5. Okt. 1792 Afholdelse af en kate-
ketisk Preve, ved hvilken Sjaellands Biskop,
en teol. Professor og vedkommende Kirkes Praest

ere Censorer. Siden Oprettelsen af Past oral-
semi nariet 1809 kraeves som Betingelse for

Adgang til disse praktiske Prover Besog af
dette Seminarium (paa bvilket der nn holdes
Foredrag over Homiletik, Kateketik og Kirke-
ret, vejledes til Udarbejdelse af Praedikener,
til Katekisation og Messesang) i en vis Tid.

Dispensation indrommes dog Kandidater, der
ved deres Livsstilling ere hindrede i at opholde
sig i Hovedstaden, ligesom det paa Ansogning
tillades saadanne at aflaegge Proverne for ved-
kommende Stifts Biskop, der har at tilkalde

Stiftsprovsten og en anden Praest som Meddom-
mere (Samling af de for Universitetsforh. gseld-

ende Retsregler, Kbhvn 1884, I, 62 f.; Haand-
bog for Studenter, udg. af Studenterhjemmet,
7. Aarg. 1899). Se forovrigt Bispeexamen og
Grader, akademiske. H. F. R.
Norge. Enhver, der skal kunne ordineres

til Praest, maa have bestaaet en dobbelt teol.

E.: en teoretisk (aim. kaldt >teol. Embeds-E.<)
og en praktisk (>Praktikum<); Religionslaerere

ved de hojere Skoler believer kun Embeds-E.
Efter at have bestaaet Gymnasiets Afgangs-
examen paa den klassiske Linie (>Latin-
artium<) og en for alle Universitetsstudier
faelles Prove i Filos. og en Del andre Fag
(>filosofisk« eller >anden E.<), samt en speciel

Prove i Hebr. (der blev indfort, da Hebr. op-
herte som Skolefag), kan man tage >Embeds-
E.< og derefter >Praktikum<. Anden E. kan
ferst tages 1 Aar efter Immatrikulationen. For-
ovrigt krasves ikke bestemte Tidsfrister eller

noget Slags Bevidnelser for at faa Adgang til

disse E., der alle er offentlige og afholdes af
vedkommende Laerere; men o. 4'/j Aars teol.

Studium og '/, eller 1 Aars Deltagelse i det
» praktisk teol. Seminars< Forekesninger og
Ovelser tor nu vaere den almindelige For-
beredelse for de 2 sidste. Ved den hebr.
Prove forlanges laest o. 20 Kap. Prosa (i Dom.
eller 2 eller 5 Mos.) og Rob 1—10, samt
• sikkert Kendskab til den hebr. Grammatik<.
Til Embeds-E. har Kandidaten >dels ved
skriftlig, dels ved mundtlig Prove at gore Rede
for sine Kundskaber i det G. og N. T.s Eksegese
i Grundsproget, tilligemed de dertil horende

Forkundskaber; og skal N. T. helt angives.

men af G. T. kun saa meget, som vorder

fastsat; fremdeles i Dogmatik, Dogmehistorie.

K.s Historie, kr. Moral og den naturlige Teologii

(Fundatsen af 1824). I N. T. er dog aldrig

blevet forlangt Joh. Aab. 4f. I G. T. kraeves

1 Mos., et opgivet Udvalg af (50) Psalmer og

Profeter (2 >smaa< Profeter eller Dele af Je-

saja). Naturlig Teologi er forsvundet; der-

imod forlanges bibelsk Indledning, Historie

osv. — Ved Praktikum proves, skriftlig og

mundtlig, i Pastoralteologi, Homiletik, Li-

turgik, Kateketik og Peedagogik, i Prsediken og

Katekisation (ved Seminariet gives ogsaa Under-
visning i Messe, Hojtlaesning og Kirkeret, men
Deltagelsen, undtagen i Messeovclserne, er

frivillig). — I 1896 afskaffedes den klassiske

Linie i de hojere Skoler (dog saa at >indtil

videre< en 3aarig Latinlinie uden Grsesk blcv

bibeholdt); dette vil medfore vaesentlige X.o-

dringer, i alt Fald i Teologernes forberedende
Prover. S. it.

Sverig. Nogen E. ved Universitetet for

de fremtidige Praester var ved dette Aarb.s

Begyndelse endnu ikke foreskrevet i I.oven

I 18. Aarh. var det vel efterhaanden blevet

mere og mere brugeligt, at de tilkommendc
Praester studerede nogen Tid ved et Univer-

sitet og aflagde den til Forberedelse af Studier

til den filosoflske Grad paabudte exanun
theologicum. En Bestemmelse om, at denne
Prove var Vilkaar for Praeste-E. ved Dom-
kapitlerne, fandtes dog ikke. Domkapitleme
kunde endog kalde saadanne til E. og Ordina-

tion, som aldrig havde besogt Universitcterne.
— 1 vort Aarh. blev den egentllge Praesteud-

dannelse ved saerlig Bestemmelse udelukkende
henlagt til Universitetet. Et Skridt i den Ret-

ning var Oprettelsen af de saakaldte Pneste-

seminarier i Upsala (1806) og Lund (1809.

Skridtet gjordes fuldt ud, da disse Seminarier
ophaevedes, ved de endnu gaeldende kgl. Breve

af 12. Marts 1831 (for Universitetet i Upsali

og 17. Sept. s. Aar (for Universitetet i Land.
Forstnaevnte Brev foreskrev, at «hver theologia

studiosus skal, inden ban melder sig til Pneste-

Eksamens Underkastelse i det Domkapitel.
under hvilket ban kommer til at here, frera-

laegge for Domkapitlet Vidnesbyrd om, at ban

har veeret indskrevet ved Universitetet i det

teol. Fakultet og der har underkastet sig E. i

alle de Disciplines som here under Fakultetet<.

og det paalagdes hver Kandidat til Pneste-

kald, >naar denne Dimissions-E. er taget, 'at

deltage i homiletiske og Deklamationsavelser
og ogsaa fremvise Vidnesbyrd om sine Frem-
skridt heri ved Anmeldelsen til Prwste-E.«-

Efter den nu gaeldende Ordning afltegges de

teol. E. i den sv. K. dels ved Universiteterne.

dels ved vedkommende Domkapitel. De fbrste

ere : dels de praestelige Embeds-E., dels de teol.

Laerdoms-E. De sidste ere : dels Praeste-E., deli

Pastoralproven.

De praestelige Embeds-E. ved Univer-
siteterne ere: den teoretisk-teol. (kaldes i Up-

sala: Dimissions-E.) og praktisk-teol. E. For
skrifterne for disse Prover ere givne i naerntt

kgl. Breve af 12. Marts 1831 (for Upsala) og

17. Sept. s. A. (for Lund). Den teoretisk-
teol. E., som nu (siden 15. SepL 1879) kun
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Exaxnen. 833

maa tages af detn, der ved et af Rigets Uni-
versiteters fllos. Fakultet (eller Goteborg Hoj-
skole) bar taget enten teol. -fllos. E. (Latin,

Greesk, Hebr., teoretisk Filos. og Historie) eller

jfilosofie kandidat-< eller >filosofie licentiat-E.',

omfatter, efter den for Upsala gaeldende Be-
stcmmelse: teol. Encyklopaedi og teol. Praeno-
tioner, G. og N. T.s Eksegese, Kirkehistorie,

Dogmatik og Symbolik, Moralteol. og praktisk

Teol. Forud for den offentlige E. ved det teol.

Fakultet gaa private forberedende Prever (ten-

tamina) for vedkommende Examinatorer, samt
-en af samtiige Examinatorer bedemt skriftlig

•Slutningsprove (>Klausurprof«), hvor Kandi-
daten velger sig en Opgave blandt flere fore-

slaaede. Til at bestaa E. fordres Karakteren
>godkendt< i mindst 5 af de 7 Examens-
Discipliner, deriblandt i N. T.s Eksegese, Kirke-

hist. og Dogmatik, og i de 2 andre mindst Karak-
teren »forsvarligc. — Den praktisk-teol. E.,

der er Afslutningen paa et laarigt praktisk
Bvelseskursus, omfatter sv. Kirkeret, samt Prever
i kateketisk, liturgisk og homiletisk 0velse. —
Fra disse for Upsala gaeldende Regler adskiller

sig den for Lund foreskrevne Ordning isser

derved, at praktisk Teol. her ikke herer til den
teoretiske, men til den praktiske E., og derfor
naturligvis studeres samtidig med de praktiske
0velser. — 1887—96 udgjorde Studietiden for

•en Prcestekandidat fra Upsala o. 6 Aar (dog
indbefattet de forberedende Studier i det filos.

Fakultet), fra Lund 5 1/,—6 Aar.
De teol. Lerdoms-E., der ved de sv. U n i

-

versiteter have gamle Aner, ere: >teologie

kandidat-c og >licentiat-E.<, de 2 Trappetrin
paa Stigen til Opnaaelsen af den teol. Doktor-
grad. Den ferste omfatter alle de Discipliner,

som here til det teol. Fakultets Laereomraade

;

forud for Tentamen i praktisk Teol. gaa prak-
tiske Ovelser og Prever. For at bestaa E.

fordres mindst Karakteren >godkendt< i alle

Discipliner. I de sidste Aartier bar denne E.

i Upsala i Gennemsnit kraevet o. 7 Aars For-
beredelse, i Lund noget over 7 Aar, foruden
den Tid, som de forudgaaende Studier i det
filos. Fakultet nedvendiggjorde, altsaa en Tid,

som tyder paa en virkelig Laerddomspreve.
Ved den teol. Licentiat-E., der kraever en

mindst 6 Maaneders Tjeneste forud i de til

det praestelige Embede herende homiletiske og
kateketiske Gerninger (selv om Examinanden
ikke er praesteviet), skal der ifelge Universitets-

statuterne laegges en >dybere og mere omfat-
tende Indsigt i de til Fakultetet herende Di-

scipliner' for Dagen. — Kundskabsfordringerne
til teol. Kandidat- og Licentiat-E. ere blevne
fastslaaede af Universiteternes Kansler (28. Okt.
1853) ved saerlige Studieplaner for Upsala og
Lunds Universiteter. De deri fastslaaede Be-
stemmelser ere dog nu delvis foraeldede og ere
i den senere Tid ikke blevet fulgte i alt. I

Overensstemmelse med disse Studieplaner er
Licentiat-E. aldrig blevet aflagt i Upsala og
kun en Gang i Lund. For at denne E. atter

kan komme i Brug og den derpaa felgende

Disputationsprove for den teol. Doktorgrad af-

laegges, har Universitetskansleren, paa For-
anledning af Upsala teol. Fakultet, 8. Maj 1893
bestemt for Upsala, at den teol. Licentiat-E.

skal bestaa i en Prove angaaende Indholdet

Kirka-Leksikon for Norden. L

af en af Examinanden forfattet videnskabelig
Afhandling om et teol. Emne samt angaaende
en eller flere Teser i hver enkelt af de andre
teol. Discipliner, og disse Teser ber behandle
centrale Punkter i Disciplinerne. Efter denne
nye Ordning er Licentiat-E. aflagt 2 Gauge.
Da de gaeldende Forskrifter paa det hele

Omraade ere i hej Grad foneldede og desuden
forskellige for Upsala og Lund, har Kongen
21. Maj 1897 nedsat en Kommission for at
udarbejde Forslag til Bestemmelser angaaende
Undervisnings-, Studie- og Examensvaesenet
ved de teol. Fakulteter ved Upsalas og Lunds
Universiteter. Den afgav 2. Juli 1898 sine
Forslag, og henstillede angaaende Examinerne,
at den bestaaende Adskillelse i praestelige Em-
beds-E.er og teol. Laerddoms-E.er skulde op-
gives, saa at de smeltede sammen til en ny
teol. Kandidat-E. med 2Afdelinger: en teoret-

isk og praktisk, naermest svarende til teoret-

isk-teol. (Dimissions-E.) og praktisk-teol. E.

med vaesentlig uforandrede Kundskabsfordringer
for de forskellige Examenskarakterer, og at

der desuden skulde forordnes en teol. Licen-
tiat-Preve til Bevidnelse af >dybere og mere
omfattende Indsigt i de til Fakultetet herende
Videnskabsgrene<. Sidstnaevnte E. skulde reelt

svare til den nuvaerende teol. Kandidat-E.,
men omordnes saaledes, at Licentiat-Studiet

koncentreredes paa et saerligt Omraade og for-

enedes med Udarbejdelsen af en videnskabelig
Afhandling. Dette Forslag, som i Hovedsagen
er tiltraadt af Rigets Domkapitler, de teol.

Fakulteter og de akademiske Konsistorier,

venter nu paa kgl. Stadfaestelse.

Praeste-E. (>Sacerdotal-E.«), den Prove,

som af vedkommende Domkapitel anstilles

med dem, som soge Praestekald, afltegges efter

kgl. Bestemmelse af 18. April 1884 i ekseget-

isk, systematisk, historisk og praktisk Teol.

samt i Kirkeret. Den kan ikke, uden kgl.

Tilladelse, tages af andre end den, som har
aflagt enten Dimissions-E. samt de foreskrevne
praktiske Prever ved Universiteterne eller den
teol. Kandidat-E. De, som ved aflagte Prever
eller paa anden Vis have lagt for Dagen, at

de besidde et sterre Fond af Uerddora,
kunne faa kgl. Dispensation fra Praeste-E.,

enten helt eller saaledes, at den ombyttes med
en Disputationsprove i teol. Emner for de teol.

Fakulteter. Fri for denne E. ere 6n Gang for

alle teol. Professorer, de, som have aflagt god-

kendte Prever for et teol. Professorat, teol.

Docenter, teol. Licentiater samt de teol. Lek-
torer, som ved Universiteterne have aflagt teol.

E. Faktisk betragtes nu Praeste-E. i de fleste

Tilfaelde mindre som en egentlig Kundskabs-
preve (hvorved Domkapitlerne kunde anses for

at sidde til Doms over de af de teol. Fakul-

teter afgivne Examensvidnesbyrd), end som
en af Stiftstyrelserne foranlediget Prove af Or-
dinandernes Standpunkt og Brugelighed. — Pa-
storal prever eller de Prever, hvorved Praester

have Ret til for vedkommende Domkapitel
at bevise deres, efter Ordinationen, foregede

Kundskaber, ere ordnede ved kgl. Kund-
gerelse af 18. April 1884, hvorved den gamle
Pastoral-E. som Vilkaar for Brugbarhed til

visse praestelige Bestillinger afskafledes. Her-
ved er der givet de Proester, som enske det,

53
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Tilladelse til for vedkommende Domkapitel
at forsvare offentlig en af dem forfattet teol.

Afhandling og faa Domkapitlets Vidnesbyrd
desangaaende. H. W. T.

Finland. Da Finland 1640 fik sit eget

Universitet i Abo, blev der ved dette ansat 3

teol. Professorer (H. R&bergh, Teol.s hist, vid

Abo universitetet 1640—1713, 1893), senere

kom en 4. og en 5. teol. Prof, og en teol. Ad-
junkt til. Desuden var der fra 1807 i Abo et

teol. Seminarium, der, ogsaa efter at Universi-

tetet 1827 var flyttet til Helsingfors, fortsatte sin

Virksomhed (indtil 1857). — Af enhver, der vil

have Graden som >FiIosofle Kandidat< eller

>Laererkandidat«, kraeves nu Kendskab til de
Dele af Teol., der staa i Forb. med Religions-

filosoflen og den aim. Kulturhistorie. — Til den
teol. Dimissions-E. (der er ordnet ved Best,

af 7. Marts 1846, 17. Jan. 1861 og 11. Febr. 1886)

kraeves en Prseliminaer-E. i Hebr., N. T.s Sprog-

idiom, aim. Religions- og Kulturhist, Psykologi

og fllos. Propaedeutik. Til selve Dimissions-E.

kraeves af den, der vil opnaa laudator, Kund-
skaber i gl. Test. (41 Ps., Hagg., Sak., Mai.,

Hos., Nahum, Hab., 27 Kap. af Jes. og 41 Kap.

afljob paa Hebr. med Fortolkn., samt Indledn.,

bibelskTeologi og bibelske Oldsager), i nyeTest.

(det hele paa Gr. med Fortolkn. af A. W. Ing-

man, sserlig Vaegt lwgges paa Rom., Gal. og
' Pastoralbr.), Kirkehist., Dogmatik, Etik og prakt.

Teol. (homilet. og kateket. 0velser, Liturgik,

Pastoralteol., Didaktik, Hymnologi og Kirke-

ret). Den teol. Student, der har faaet >dimis-

sionsbetyg< fra Universitetet, skal, inden et af

Landets Domkapitler har Ret til at meddele
ham sacros ordines, praedike ved en offentlig

Gudstjeneste i Stiftstaden, katekisere og ud-
laegge Skriften i Domkapitlets Nservoerelse samt
offentlig proves af Biskoppen, Domprovsten og
de 2 teol. dannede Assessorer, der skulle af-

gore, hvorvidt han er i Stand til at bruge sine

teol. Kundskaber til Praestegerning. Naar vedk.

er bleven ordineret, skal han i mindst 2 Aar
gore ekstraordinar Tjeneste, inden han kan
underkaste sig den Prove for Domkapitlet, der
aabner Adgang til ordinser Praestetjeneste. Ved
denne Pastoral-E. skal der indgives en teol.

Afhandling, afltegges nye Prover paa Praediken

og Bibelforklaring i Domkirken samt Prover i

Bibelfortolkn. og Katekisation for Domkapitlet

;

der overhores endvidere i prakt. Bibelkundskab
og i de forskellige Dele af den prakt. Teol.

Den, der vil have den bedste Karakter, maa
ogsaa afiaegge Prover paa sit Kendskab til den
videnskabelige Eksegese, Kirkehist., Dogmatik
og Etik. I G. T. kraeves nu Pentateuken, Jos.,

Rut, alle Ps., Jes., Jer., de smaa Profeter og
et af Salomos Skrifter, alt paa Hebr. med For-
tolkn. ; hele N. T. kraeves laest med Meyers
eller Godets Fortolkn. og Indledn. efter Bleek;
Kirkehist. Iaeses i et Omfang som den mellemste
Kurtz, desuden Sverigs og Finlands Kirkehist.,

den sidste efter Helsingius, og der udarbejdes
en selvstaendig kirkehist. Afhandling. Endelig
kraeves der Kundskaber i Dogmatik og Etik
samt prakt. Teologi. — For at opnaa Graden
som >Teologie Kandidatc, der berettiger til at

modtage Ordination, kraeves forst Graden som
Filosofie Kandidat og Teologie Kandidat-E.
Den, der vil have laudator til denne E., maa

opgive hele gl. Test, paa Hebr., laest med For-
tolkn., samt Indledn., bibelsk Teol. og bibelske

Oldsager; hele N. T. med udforlige Fortolkn.

samt nytestl. Teol.; 1 Kirkehist. kraeves Kend-
skab baade til den aim. og saerlig til Finlands
Khist., vedk. maa desuden have laest et eller

andet af Kirkefaedrenes Skrifter og et saerligt

Arbejde om Luther og Ref. og maa skrive en
selvstaendig kirkehist. Afhandling ; i Dogmatik og
Etik maa han have laest forskellige nyere luth.

Teologers Vaerker og kende den luth. Kirke-

afdelings symbolske Boger paa Grundsproget.
I den prakt. Teol.s forskellige Grene maa han
ogsaa veere bevandret, og han maa forfatte en
selvstaendig Afhandling i et Emne, hentet fra

den prakt. Teol. — Om Teologie Licentiat-
graden, se Grader, akademiske. — For Tiden
findes i det teol. Fakultet i Helsingfors 5 Pro-
fessorer (i G. T., N. T., Dogmatik og Etik.

Kirkehist. og prakt. Teol.), 2 Adjunkter (i den
hi. Skrifts Grundsprog og i de teol. Pneno-
tioner) samt en Assistent i prakt. Teol. og en
Laerer i Kirkesang. A. X.
Exark (<^np/of) kaldtes Pnefekterne i det

ostrom. Rige. Allerede i 4. Aarh. brugtes dog
denne Betegnelse ogsaa om de Biskopper, der
havde Metropolitanrettigheder over en he!

Provins (P. Hinschius, Das Kirchenrecbt der
Kath. und Protest., Berlin 1869, I, 567 f. ; N.

Milas, Das Kirchenrecht der morgenl. K., Zara
1897, 260 f.). Biskopperne i Alexandria, An-
tiokia, Efesos, det kappadokiske Kaesarea og
Heraklea (senere Konstantinopel) bleve kaldte
E., henholdsvis over iEgypten, Diekeset Oricn-
ten, Diokeset Asien, Pontos og Thrakien. Bi-

skoppen af Thessalonike kaldtes en Tid ogsaa
>Illyriens E.<, og Metropoliten i Konstantia
paa Kypern forte Titlen E. Ogsaa Arkiman-
driterne i de gr. Klostre og Lederne af Syno-
derne kaldtes E. Da Peter den store af Rut-
land vilde forene den hojeste gejstl. og verdsl.

Magt i sin Person, lod han (1702) Patriark-

stolen i Moskva staa torn i 20 Aar; de vigtigste

Sager forbeholdt han sin egen Afgorelse, Resten
lagde han under en gejstlig Komraission, der
lededes af en Repraesentant for Patriarkstolen,

som kaldtes E. Dette russiske Exarkat varede
kun til 1721. Nu har Bulgarien en E., der
valges i Henhold til Exarkal-Statutet af 4. Febr.
1883. — I Vesterleden har Titlen E. ikke vaeret

meget brugt; der traadte Betegnelserne >apo-
stolsk Vikarc og >Primas< i dens Sted. Af og
til kom den dog frem, som da Kejser Fre-
derik I 1157 udnajvnte iErkebiskoppen af Lyon
til >Burgunds E.<.

Exaudi-Sanday kaldes den 6. og sidste Son-
dag efter Paaske efter Begyndelsesordet i Da-
gens Introitus, der er taget af Ps. 27, 7—8.

Exedra (t'SATpa), egtl. en Tilbygning til en
Hal, bruges dels til Betegnelse af Apsis i en
kr. Kirke (S. 128), dels om Tilbygninger til en
Kirke.

Exegese, se Hermeneutik.
Exell, Joseph Samuel, eng. Praest, f. 29. Maj

1849, blev praesteviet 1882 og har siden 1884
vaeret Praest i Townstall i Devonshire. Han
har, i Forening med Canon Spencer, udgivet
The Pulpit Commentary (London 1880 f.) og
The Homiletical Library (1882 f.). Efter 1880
udgav han alene The Homiletical Quarterly.
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og efter 1885 The Monthly Interpreter. Des-
uden har han skrevet prakt. Fortolkninger til

Jonas, 2. Mosebog osv.

Exemtion kaldes i Kirkeretten en eller flere

Personers eller hele Institutioners Befrielse

fra den ordinaere, umiddelbart over vedkom-
mende stillede, kirkl. 0vrigheds Jurisdiktion.

Der gives i Romerk. en hel Raekke Bispe-

stole, der ikke here til nogen serkebiskoppelig

Provins, men ere stillede umiddelbart under
Paven (epitcopi immediate subjecti Romance
sedi, episcopi exemti). Klostrene bleve desudcn
ofte >eximerede< fra Biskoppernes Jurisdiktion.

Konciliet i Trient, der i det hele segte at

hscvde Biskoppernes Indflydelse, indskraenkcde
de mange E., men vedtog ikke de tyske Fyrsters

og Biskoppers Forslag om, at a lie E. skulde
tilbagekaldes.

Exeqvier kaldes de kirkl. Ceremonier ved
en Begravelse.

Exercitia spiritualia (aandelige 0velser) er

Navnet paa et Skrift af Ignacio Loyola fra

1522; det indeholder en Vejledning til Andagts-
ovelser, der skulle fremme Helliggorelsen.

Kort efter 1600 paastod Benedictineren, Biskop
Antonio Yepes, i sin Ordens Krenike, at Igna-

cio havde udarbejdet den beromte Bog, der
kom til at spille en saa stor Rolle indenfor
Jesuiter-Ordenen (se d. Art.), paa Grundlag af

Benedictineren Garcia Cisneros Exercitatorium.

Loyolas Ven og Biograf Ribadeneira, den enestc

af Yepes's samtidige, der havde kendt Ignacio

nejere, indrommede, at den store Ordensstifter

efter al Sandsynlighed havde kert Garcia Cis-

neros Bog at kende i Manresa, men han
hsevdede tillige, at Forskellen paa de 2 Begcr
var saa stor, at Ignacio's i Virkeligheden kunde
kaldes en Original. Yepes's Paastand var Je-

suiterne ubehagelig, fordi de dengang vare i

Fserd med at faa Ignacio helgenkronet, og i

hans Helgenproces blev hans E. sp. udgivet

for et Produkt af en umiddelbar guddommelig
Aabenbaring. Senere tog Abbed Constantin
GaStani Yepes's Paastand op, og der udbrod
da en saa heftig Strid om Sagen, at Paven til

sidst satte begge Partiers Stridsskrifter paa
Index. Ribadeneira har dog uden Tvivl vresent-

lig Ret; de Laan, Ignacio har gjort fra Garcia
Cisnero, ere meget smaa, og man kunde med
sterre Ret henvise til Thomas fra Kempens
>Om Kristi Efterfolgelse' som en af hans
Kilder. Men hos Ignacio er der gaaet aandelig
Militarisme i Thomas fra Kempens Mystik.
En Skildring afGangen i disse >aandl. 0velser<

er given i C. Genelli, Leben des hi. I. von
Loyola (Wien 1894) 103 f.; Jesuiten Bellecius

har fordelt dem paa en 8 Dages Retrate i

Skriftet Les exercices spirituelles de St. I. (7. Udg.,

Paris 1889). Jvfr. I. Diertins, Historia exercit.

spirit. S. P. Ign. de Logola (udkom 1600; ny
Udg. Freiburg 1887). Fr. N.

Exil, babylonsk, se S. 195.

Exkoramanikation, se Band (S. 208).

Exodus, se Mosebegeme.
Exodns-Menigheder kaldes nogle Menighedcr,

der, i Forventning om Tusindaarsrigets Naer-

hed, have forladt den gamle Kristenhed for at

vandre ud til Jerusalem eller et andct Fristed.

Se Art. Hoffmann, Cbristoph og Cloter (S. 526).

Ogsaa Mormonerne ere i en vis Forstand en E.-M.

Exomologese, egtl. Syndsbekendelse, se Bod
(S. 343 f.).

Exorcismen (Djtevleuddrivelsen) er et Led
baade af den gr.-kat. og af den rom.-kat.
Kirkeafdelings Daabsritual; den kan fores til-

bage til den forste Halvdel af 3. Aarh. Cy-
prian er den forste Kirkelaerer, der sikkert
omtaler en E. ved Daaben, men denne Daabs-
skik er uden Tvivl seldre end hans Tid. Naar
et Barn i den gr.-kat. K. geres til Katekumen,
bruges der cndnu ikke faerre end 4 E., men
i denne Kirkeafdeling er Salvingen med Olie
til Dels traadt i Steden for E. I det rom.-
kat. Daabsritual fandtes der i Middelalderen
ogsaa flere E., og den forste Del af dette Ritual
kan endnu betragtes som £n stor E., skont
Rituale Romanum af 1614 paa dette Punkt
har indfort baade Forkortelser og Udeladelser.
De rom.-kat. Dogmatikere haevde, at E. er
andet og mere end en symbolsk Handling, og
at den har en fra Daaben forskellig Virkning;
Daaben omskaber Vredens Barn til et Guds-
barn, E. fjerner de dasmoniske Virkninger,
der kunne triede hindrende i Vejen for Guds-
barnets Vsekst og for dets Tilegnelse af Daabens
Naade. For at afvaerge Daemonernes Indflyd-
else paa den livlose Natur bliver ogsaa i Romerk.
baade den hi. Olie, Daabsvandet, Vievandet,
Agre og Huse >ezorciserede<.

De schweizerske Reformatorer forkastede
straks Brugen af E. ved Daaben, men Luther,
der havde udeladt den i >Unterricht, wie man
einen Menschen zum chr. Glauben taufen solle<

(1521), optog den senere i forkortet Skikkelse
i sine Daabsritualer (1523 og 1526). Med hans
Autoritet kom den i Brug i de Landskirker,
hvor man fulgte hans >Taufbuchlein<, og de
luth. Dogmatikere med Job Gerhard i Spidsen
laerte, at E. vel var et Adiaforon, men at man
ikke skulde slippe den, fordi den aflagde et

Vidnesbyrd om, at det lille Barn paa Grund
af Arvesynden er i aandeligt Fangenskab i

Markets og Djsevelens Rige. Den skulde staa

som et talende Vidne om, hvor stor selv det
lille Barns Nod er paa Grund af dets Synd.
I Danmark fandt man, at det var et Tegn paa
calvinistisk Ksetteri, da Praesten Venusinus (se

d. Art.) i Kbhvn 1588 tillod sig at forbigaa E.

ved Daaben, og Niels Hemmingsens Uvilje mod
E. stod for de ovrige danske Lutheranere som
et sikkert Kendetegn paa, at han var Melanch-
thonianer og Calvinist ; thi ogsaa Melanchthon
havde regnet E. til det gamle, der heist maatte
forsvinde, hvor Evangeliets klare Lys kom ind.

I flere luth. Landskirker blev den afskaffet, saa-

ledes i Anhalt, hvor Joh. Arnd (S. 146), den-
gang Prast i Badeborn, blev afsat, da han
ikke vilde finde sig i, at Hertugen 1590 af-

skaffede E. — et Forbud paa denne Fyrstes
senere Overgang til den ref. Konfession. Ogsaa
i Sverig blev E. 1593 sendret saa stserkt, at

den naesten kunde siges at vaere afskaffet, og
1606 Uenkte Christian IV, der lod sin Datter,

Prinsesse Elisabet, dobe uden E., paa at faa

den ud af Ritualet, da man i Rigsraadet var
enig om, at >samme Besvsering og E. uden
nogen Forargelse i Religionen aldeles kunde
afskafies<. Det skete dog ikke, navnlig fordi

H. P. Resen med stor Styrke sogte at vise, at

E. havde en religios Grund og en heldbringende

53*
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Virkning. 1607 gentog Christian IV i den norske

Kirkeordinans den gamle Lov om Brugen af

E., og denne blev senere optaget i Ritualet og
Baggers Alterbog.

Pietismen hjalp imidlertid til at undergrave

E.s Stilling. Spener udtalte i en beramt Betaenk-

ning (Theol. Bedenken II), at dens Afskaffelse

vel var onskelig; dog raadede han til at be-

holde den og oplyse Menigraand om dens rette

Forstaaelse i Steden for at vtekke Uro ved
dens Afskaffelse. Chr. Thomasius kraevede der-

imod, at den skulde bort, og Rationalismen gik

i bans Spor. Allerede 1736 havde Christian VI
afskaffet den i den kongelige Del af Slesvig og
Holsten, og 1783 blev den, ved Balles Revision

af Ritualet, afskaffet i Danmark og Norge. Der-
imod beholdt man her Forsagelsen (se d. Art.),

der ogsaa blev udeladt i det nye svenske Ritual

af 1811.
"

Fr. N.

Exorcister kaldtes i den gl. K. de Maend,

der tog sig af de besatte (S. 277) og af dem,
der plagedes af urene Aander. Saadanne E.

omtales allerede i et Brev fra Biskop Cornelius

af Rom (d. 253) og paa Konciliet i Laodikeia

(o. 360). De stod paa et af de laveste Trin af

den kirkl. Embedsstige.
Expositor kaldes en Kirke, der oprindelig

kun har vaeret en Datterkirke, men som lidt

efter lidt har faaet alle de Egenskaber og Ret-

tigheder, som en selvstaendig Kirke er i Besid-

delse af. Forstanderen for en saadan Kirke
kaldes Expositus.
Exsnrge Domine (rejs dig, Herre!) var, efter

Begyndelsesordene, Navnet paa den Bulle, som
Pave Leo X 16. Juni 1520 udstedte mod Lu-
ther. Den er trykt i Erlanger-Udg. af Luthers
Skrifter (Opera Latina varii argumenti IV,

259 f.).

Extra, se Kirkeret og Ramon af Pennafort.

Extravaganter, se Pave Johannes XXII og
Kirkeret.

Eyck, van, Bradrene Hubert og Jan, be-

romte flamske Malere, ere sandsynligvis fodte

i Maseyck i det nuvterende belg. Limburg,
Hubert o. 1370 og Jan o. 1390, den reldste

dode 18. Sept. 1426, den yngste 9. Juli 1440.

I en forholdsvis ung Alder ere de komne til

Flandern; de synes at have staaet paa Hojde
med deres Tids bedste Dannelse og ere i deres

ny Faedreland rimeligvis blevne knyttedetemme-
lig noje til Filip den godes Hof; paa Grevindens
Foranstaltning bleve de i hvert Fald fritagne

for Lavstvangen. Hubert synes til Stadighed
at have opholdt sig i Gent, hvor han nod stor

Anseelse og blev haedret med et Besog af Stadens
Raad i festligt Optog. Jan var en Tid i Tjeneste

hos Johan af Baiern og senere hos Filip den
gode, begge Steder i Egenskab af Maler og
varlet de chambre, hvilket sidste, efter Lonnen
at damme, maa have vaeret en fornem Stilling

;

han foretog i Filips Tjeneste en Del Rejser,

blandt andre Steder var han ogsaa i Portugal.

At J. van E. har vaeret H.s Elev er sikkert,

derimod v£d man ikke, af hvem H. har lsert

sin Kunst; en Del paavirket har han rimeligvis

vseret af Pol van Limburg. Som alle Middel-
alderens Maleres er van E.ernes Virksomhed
noje knyttet til K.; deres Kunst praegcs i hoj
Grad af det friske personlige Kristenliv, som
paa deres Tid var kaldt til Live i Nederlandene

ved Gerrit de Grootes og Brodrene af Faelles-

livets (S. 406) Virksomhed. Ligesom denne Be-
vsegelse med sin Straeben efter Selvstaendighed

forenede en virkelig Tilslutning til K. og dens
Traditioner, saaledes gjorde Brodrene det ogsaa
i deres Kunst. Alvor, aandelig Dybde og Ren-
hed ere Hovedegenskaber ved den; samtidig
med at man absolut ingen Disharmonier maerker
i den, praeges den af en gledende Iver efter at
traenge frem til en dybere Sandhedserkendelse.
Van E.erne naa absolut videst, hvor de skildre

Maend, der ere praegede af selvstaendig Villen

og Tsenken og en egen aandelig Sikkerhed;
deres Billeder vise en varm Folelse for deres

Gerning, Iver og Lyst efter at gore nye Iagt-

tagelser og faa dem klart fremstillede, samtidig
med at de baeres af et aandfuldt Syn paa Livet.

Man har ment, at de have opfundet Olietekniken

:

dette er ikke rigtigt, de have forbedret den, og
maaske anvendt nogle saeregne Fernisser. Deres
Billeder ere overordentlig rige og skonne i

Farve, de eje i saa Henseende en Klarhed og
Renhed, som man nu slet ikke kan naa, og de
have haft en vidunderlig Holdbarhed; van
E.ernes Billeder ere, skont de snart ere 500 Aar
gamle, ganske friske og tilsyneladende ufor-

andrede. — H. synes at have vaeret den be-

tydeligste af Brodrene, thi han har komponeret
og udfort det meste af det beremte Genter-Alter,

>Lammets Tilbedelse<, det bedste af alle Bre-
drenes Arbejder og et af de maerkeligste Kunst-
vaerker, der eksisterer. H. dode, forinden det
var faerdigt, J. fuldendte det. Det er et stort

Flojalter, der er delt i en evre og nedre Del.

Er Altret lukket, ses everst i halvrunde Felter

Profeterne Mika og Sakarja samt den erythraeiske

og den cumanske Sibylle ; neden under dem er

Bebudelsen fremstillet, Englen til venstre, Maria
til hejre; Rummet, hvori de ere samlede, er
lavtloftet, gennem et Vindue er der Udsigt over
Gent. Den nederste Del dannes af 4 Felter,

i de midterste er der statuelignende Fremstil-

linger af Johannes Dober og Apostlen Johannes,
i de yderste ere Altervserkets Donatorer, Jodo-
cus Vydt og hans Hustru Isabella Burluut, frem-
stillede. Ved disse Fremstillinger paa Flojens
udvendige Sider er der efter Datidens Regler
kun anvendt faa Farver, forst naar de aabnes,
moder man ret van E.ernes straalende Farve-
pragt. Er Altervaerket aabnet, ses everst i

Midten Gud Fader, ifort pragtfulde Klaeder,

siddende paa en Trone; i Felterne til Siderne
for ham sidder Jomfru Maria og Johannes
Dober; disse 3 danne Midtbilledet, i de nser-

meste Felter til hojre og venstre prises de heje

Tre af syngende og spillende Engle ; i de yderste

Felter ere Adam og Eva fremstillede, over dem
er i smaa Billeder antydet den Misundelse, det

Had og den Dad, som folge Menneskenes Spor.

Midtbilledet paa den nedre Del af Altervaerket

er knyttet til Joh. Aab. 7. Kap. Paa en Eng
i et herligt Bjerglandskab staar Altret med
Guds Lammet; foran det er anbragt Livskilden.

over det svaever den Hellig-Aand, der med sine

Guldstraaler lyser over alt og varmer alt. Eo
Kreds af det gl. og ny Test.s Maend ere samlede
foran Altret, fra Siderne drage Skarer af Helg-

ener og Helgeninder til det. Paa Flejene til

hojre ses hellige Eneboere og Pilegrimme, paa

Flojene til venstre ses Kristi Stridsmaend og
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retfaerdige Dommere, alle drage de frem for at

blive delagtige i Livskilden, i Gudslammets
Frelse og den Hellig-Aand. — Altervaerket er

desvserre nu splittet. Midtbilledeme Andes
endnu paa deres oprindelige Plads i Johannes-
Kapellet ved St. Bavo-Kirken i Gent; Flajene

med Adam og Eva ere i Bruxelles; de ovrigc

Fleje Andes i det gl. Museum i Berlin. Dette
Kunstvserks aandelige Indhold og ydre Frem-
stilling staa paa Hojde med hinanden, og dets

store Vserd har vseret anerkendt gennem Tiderne
lige fra dets Fremkomst til den Dag i Dag. —
Af H. van E. kender man som sagt ikke med
Bestemthed andre Billeder; af J. van E. kender
man en Del; paa Samlingerne i Madrid, Lon-
don, Antwerpen, Brugge, Bruxelles, Paris, Ber-

lin, Wien og Dresden Andes fremragende Ar-
bejder af ham ; det er enten Altertavler eller

Portraetter, nan har malet. Blandt de maerke-
ligste maa fremhaeves Billedet i Louvre af

Kansleren Rolin, der knceler for Madonna,
og Billedet i Akademiet i Brugge af Kanniken
van der Paele, der, medens nans to Skyts-

patroner staa hos, ligeledes knceler for hende;
baade Rolin og van der Paele ere skildrede som
alvorlige, staerkt aandeligt arbejdende Msend,

der, skent uden indre Tilslutning til Madonna,
dog boje sig i Lydighed for hende, saaledes
som Thomas fra Kempen og andre af Tidens
ledeude Maend fordre det; indirekte er dette

Arbejde Vidne om, at Reformationen maatte
komme. Af J. van E.s Portraetter maa sserlig

fremhseves de, som Andes i National Gallery i

London, nemlig det ret store Dobbeltportrset af

./Egteparret Arnolfini, og de 2 smaa Portraetter

af ukendte Maend. Th. O.

Eylert, Rulemann Friedrich, preuss. Biskop,
fedtes 1770, blev 1806, paa Steins Anbefaling,
Hof- og Garnisonspraest i Potsdam og kom som
saadan i noje Forhold til Kong Friedrich Wil-
helm III og Dronning Luise. 1818 blev han
udnsevnt til Biskop for den evang. K. i de
preuss. Stater, til Medlem af Statsraadet og
Ministeriet for K. og Undervisningsvssenet.
1844 nedlagde han sine Embeder og henlevede
Resten af sit Liv paa sin Ejendom >Abendruhe<
ved Hamburg og i Potsdam. Han dode 8.

Febr. 1852. Han var som Teolog naermest Ra-
tionalist; som Praedikant udmaerkede han sig

ved en salvelsesfuld Retorik. Han spillede en
stor Rolle ved den preuss. Unions Indforelse

(Fr. Nielsen, Statsk. og Frik., Kbhvn 1883, 3 f.).

Hans talrige Praedikener og Festprxedikener
Ande nu nseppe mange Laesere, men hans
>Charakterzuge und hist. Fragmente aus dem
Leben Friedrich Wilhelms III< (I— III, Magdeb.
1843—46) ere en af Kilderne til Unionens
Historic
Eynsham i Oxfordshire var 1007 eller Iidt

senere Stedet for en Synode, der havde Ka-
rakter af et witenagemot og vedtog baade
verdsl. og kirkl. Love. Munke formanes til

Kyskhed, og Prsesterne opfordres til at betaenke,

at de ikke have Ret til at bo sammen med en
Kvinde. Elphege af Canterbury og Wulfstan
af York vare Modets Hovedmaend, og For-
holdene i Landet gav denne Synode en saerlig

festlig Karakter.
Eystein. 1) E., Norges 2. iErkebiskop, en

storaettet, veltalende og myndig Mand, tidligere

Kong Inges Kapellan, blev 1157 af denne ud-
set til at beklsede iErkestolen i Nidaros. Skent
Kardinallegaten Nicolaus af Alba, der 1152 op-
rettede jErkesaedet, af de davaerende 3 Konger
havde faaet tilsvoret Kirken Friheder, der
sikrede kanonisk Ordning, herskede der dog
meget afvigende Meninger om disse Friheders
Omfang, og Bispernes hidtidige Afhtengighed af
Staten samt Praesteskabets Slaegtsbundethed til

Folket var ikke brudt. E.s ukanoniske Valg
modte Modstand, og han maatte rejse til Rom
for at indvies. Her laerte han Alexander Ill's

Syn paa Kirkemagten at kende og vendte 1162
tilbage som en energisk Hsevder af Tankerne
i decretum Gratiani. Overfor en kraftfuld For-
kaemper for det fastbyggede kurialistiske System
stod i det Ojeblik en illegitim Kongemagt og et

Folk, svsekket ved Partistridigheder og blodige

Borgerkrige. E. Ak straks Banderne til at op-

hjaelpe iErkestolen ved at indbetale Boderne efter

Kristenretten i Solv, hvorved Indtsegterne for-

dobledes. Langt fra at kunne modsaette sig

denne Tilsidesaettelse af Kongemagtens Lovgiv-
ningsret, maatte Erling Skakke for at afstive

sin Sons, Magnus's, Trone ved en kirkelig

Kroning gaa til de mest ydmygende Indrom-
melser overfor Hierarkiet. I Nservasrelse af en
pavelig Legat, Mag. Stefanus, holdtes 1164 et

Provinskoncilium og Hovdingemode i Bergen.

Magnus Erlingsen blev salvet og kronet og
svor en Ed, hvorved Norge i Virkeligheden

blev Kirkens eller St. Olafs Len. Som Tegn
paa, at Kongen kun er St. Olafs Vikar, skal

ved hans Dod Kronen ofres paa Domkirkens
Hojalter i Nidaros. En Tronfolgeordning i

Gulatingsloven, der ger Kirkefyrsterne omtrent
cneraadende ved fremtidige Valg, staar som Ud-
tryk for E.s Tanker. Magnus maatte videre for-

bedre Kirkens Stilling ved Indforelse af Tien-

den, og ved denne Tid sogte man rimeligvis

ogsaa at gennemfore Afiesningen af den konge-
lige Patronatsret ved den bispelige Kollats. En
Adskillelse mellem gammel Ret og ny (Guds Lov
a: den kanoniske Bearbejdelse af aeldre Ret)

traadte nu virkekraftig ud i Livet. Ja E. skrev

en egen Retsbog(GuIdfjer), hvorved han haevdede
Kirkens frie Lovgivningsret; en bevaret Redak-
tion af Frostatingsloven anses for en modifl-

ceret Omarbejdelse af disse E.s Krav til Trend-
erne, og det var Meningen, at hele Kirke-

provinsen saaledes lidt efter lidt skulde boje

sig for den kanoniske Kristenret. — E. ud-

videde Olaf Kyrres Kristkirke og flyttede Marie-

kirken til Elgesaeter, hvor han indrettede et

Augustiner-Kloster. Han segte at hojne Prsest-

ernes Stilling ogsaa paa Island, og stottede

efter Evne videnskabelige Sysler. — Det Kaempe-
skridt, som Kirkemagten havde gjort 1164,

hvilede dog paa los Grund, da Prssteskabet
ikke var gennemtraengt af Hierarkiets Aand.
Da den kloge og tapre Sverre efter Eystein

Mejlas Fald 1177 blev Birkebejnernes Forer og
forte sine Skarer fra Sejr til Sejr, reagerede

>den gamle Ret< imod Magnus Erlingsens

Kongedemme. Sverre var, ikke blot som fra-

falden Praest og uaegte fedt, men som Hsevder
af en Kongstanke, der forftegtede Kongedom-
mets fra Gud givne Souverasnetet, E.s skarpest

tsenkelige Modssetning. Efter Magnus's Fald

var E.s store Sejr fra 1164 forelebig forspildt.
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Han forlod Norge (1180) og levede 3 Aar i

England. Den mod Sverre ndslyngede Band-
straale forfejlede sin Virkning, og E. indsaa
Kampens Umulighed og frygtede maaske vserre

Folger for Kirken. 1183 kom han tilbage, og
paa Grand af Sverres kloge Maadehold Ind-
traadte ingen sterre Uenigheder. 1188 hensov
E., forligt paa Dadslejet med >Usurpatoren<.
Men E.s Tanker om Kirkens Magt fandt nye
Bserere, og Iveren for at faa ham helgenkronet
blev et Udtryk for dette Kirkens Program-
arbejde. 1229 kaooniserede et Provinskoncilium
E., men >St. August!nus< blev ingen Folkehelgen
(Zorn, Staat und Kirche im Norwegen, Mun-
chen 1875; L. Daae, Norges Helgener, Kra.

1879, 170 f.). J.O.A. — 2) E. Asgrfmsson, se

Art. Lilja.

Eyter, Johann von, var indtil 1553 teol.

Prof, i Wittenberg; derpaa blev ban General-
superintendent i Detmoid og fremmede Ref.s

Indfarelse i det Lippeske. Han affattede den
Kirkeordning af 1571, der endnu gadder bland

t

Lutheranerne i Lippe.
Ezekias, se Hiskia.

Ezekiel, se Hesekiel.

Eznik (Esnig), armenisk Biskop, blev fadt i

den armen. Landsby Kogbb og blev 425 sendt

til Edessa for der at fortsaette sine Studier og
navnlig for at oversaette de syr. Faedres Skrifter

paa Armenisk. Fra Edessa kom han til Kon-
stantinopel, men efter Konciliet i Efesos (431 >

vendte han tilbage til sit Fasdreland med Kon-
ciliets Akter. Derpaa gav han sig til at for-

bedre den armen. Bibelovers., som skyldtes

Sahak og Mesrop (S. 143). Siden blev han
Biskop i Bagrevand og skrev et beromt Skrift

•Gendrivelse af Sekterne< (Jeghz aghandotz) i

4 Boger, rettet mod Hedningerne, >der forveksle

det synlige med det usynligec, mod Perserne,

mod Graekernes Filosofer og mod Markion og
hans Tilliaengere. Dette polemisk-apologetiske
Arbejde reber baade Forf.s Laerddom og Skarp-
sindighed, og det er et af de ypperste Skrifter

fra Armeniens Gnldalder. Hans Vaerk er gen-
tagne Gange trykt paa Armenisk (Konstantin-

opel 1763; Venezia 1826 og 1863); LeVaillant
de Florival har (Paris 1853) givet en tarvelig

Overs, af det; en enkelt Del er oversat paa
Tysk af Neumann i »Zeitschr. f. hist Theol.< IV.
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Tillseg.

A,Lkianerne, en sv. Sekt, fremkom 1784
i Elmeboda Sogn i Smaland og flk Navn efter

Bonden Ake Svensson i OstergSI, der efter eu
religies Vcckkelse bcgyndte at holde gudelige

Forsamlinger. Efter at Menighedens Prtester

havde modsat sig, at Ake og bans Venner,
som de onskede, gik hver Uge til Herrens Bord,

forvaltede Ake selv Sakramentet og udtraadte

med sine Tilhsengere af Statskirken, der nu
blev Genstand for deres bitreste Forhaanelser.

A., der indforte Ejendomsftellesskab og paastod,

at et for Omvendelsen indgaaet iEgteskab ikke

var bindendc, samt naerede kiliastiske For-

ventninger, vandt kun ringe Tilslutning og

bestod nsermest af Medlemmer af Akes Slsegt.

Efter en af Vexio Domkapitel anstillet Under-
sogelse erklarede Gdta Hofret 12. Dec. 1785

de anklagede for sindsforvirrede ; de fortes

derpaa til Danviks Daarekiste, bvorAke og to

andre kort efter dode, bvorpaa Bevaegelsen

lidt efter lidt dode hen. O. A.

Adalvard. 1) A. d. aeldre kom forste Gang
til Sverig under Emund den gamle, viet af jErke-

biskop Adalbert til Biskop for det sv. Folk;
som saadan bestred ban den >terkebiskoppe-

lige< Myndighed, som Emunds Klerk, Osmund,
gjorde Fordring paa. Han kom siden igen til

Landet under Stenkil, nu som > Biskop over

begge G6ta-Landc«. A., som tidligere havde
vteret Dekan i Bremen, har ifolge Adam fra

Bremen ved Ltere og Liv udevet en velsig-

nelsesrig Virksomhed i Vestgotabygden og om-
vendt mange til kr. Tro. Ogsaa for Vermlands
Beboere predikede han, samt udstrakte endog,

paa Harald Haarderaades 0nske, sin Virksom-
hed til Norge. Den rige Pengegave, Kongen
gav ham ved Afskeden, brugte han til at fri-

kobe kr. Fanger. A. skal vaere dod og begravet

i Skara. — 2) A. d. yngre, der var ordineret til

Biskop i Sigtuna af Adalbert (som saadan be-

vidner han Adalberts Donationsbrev af 11. Juni

1068), blev fordreven af Hedningerne og begav
sig derpaa til Skara, hvor han fandt den seldrc

A. syg eller dod. A. vilde da trange sig ind i Skara
Stift, hvorved han blev /Erkebiskop Adalbert
Anledning til Sorger. Han siges, formentlig

forinden, at have prsediket i Sigtuna med saa stort

Besultat, at Hedningerne ved en Messe ofrede

bam 72 Mark Selv. Ligesaa skal han engang,
sammen med Egino fra Skaane, have indfundet
sig hos Kong Stenkil og opfordret ham til at

odelsgge det hedenske Tempel i Upsala. Da
Planen ikke lykkedes, skal de to Bisper have
gennemrejst >alle Goternes Byer<, have ned-
brudt Afgudsbilleder og vundet mange for Krdm.
Tilsidst vendte A. tilbage til Bremen, hvor han
dode. O. A.

Ahnfelt, Oscar, sv. religios Musiker og Taler,

f. 21. Maj 1813 i Gullarp i Skane, var yngste

Son af Provst Jonas A. (seldre Bredre: Nils

Otto, Docent i Teol., fremragende Botaniker,

f. 31. Okt 1801, d. 1. Jan. 1837; Paul Gabriel,

se S. 41; Carl Niclas, Spr., f. 24. Dec. 1810,

d. 29. Aug. 1887, Fader til Otto, se S. 41) og
blev Student 1 Lund 1828. Musiken blev nu
hans Yndlingssyssel; han paavirkedes i aeste-

tisk Henseeude ved C. J. L. Almqvists Skrifter;

med varm Interesse omfattede han ogsaa Wiesel-

grens Virksomhed og Afholdsbevsegelsen. I Vin-

teren 1840 rejste han til Stockholm for at

studere Musik; her gennemlevede han en dyb
religios Va?kkelse og vandt Troens Fred ved

en Praediken af C. O. Bosenius (Paaskedag

1841). Efter at have virket nogle Aar som
Musikleerer, begyndte han 1845 paa ivrig Op-
fordring af Rosenius at lede religiose Sammen-
komster. I dette Ojemed besogte han 1849 forste

Gang Helsinger. O. 30 Aar tilbragte han mest
paa Rejser i Sverig, Norge og Danmark, ydmygt
vidnende om Forsoningen og den uforskyldte

Naade i Kristus. Sine Foredrag sluttede han
stadig med Sang, akkompagneret af den 10-

strengede Guitar, som han selv havde kon-
strueret. I Halvtredserne paavirkedes A. i

nogen Tid af Pastor Lammers (se d. Art.) og

Livet i dennes Frimenighcd i Skien, men siden

opgav han Tanken om en Frimenighedsorgan-

isation. Aandelig Vtekkelse i Folkekirken og

de troendes Sammenslutning i et Kterlighedsliv

var A.s Maal. Derfor blev den waldenstrdmske
Separation og Opfattelse af Forsoningslceren et

afde >Bedrevelsesemnerc, der formorkede hans
Alderdom. Stor Betydning for det kr. Liv i

Norden har A. sserlig faaet ved sine >Ande-
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liga singer <, af hvilke 1. Hefte udkom 1850,

12. (og sidste) Hefte 1877 (udbredte i Overs, i

Danmark og Norge). De ere ikke forfattede af

ham selv, men han har samlet dem og sat

Muslk til dem. Efter fleraarig Sygelighed dede
A. i Carlshamn 22. Okt. 1882 (Nigra drag ur
O. A.s lif ocb verksamhet af C. A., Stockh.

1884).

Alain de la Roche (Alanus de Rape), be-

remt Maria-Predikant, blev fedt i Bretagne o.

1428. Efter i Dinant at v»re optagen i Do-
minikaner-Ordcnen kom han til Paris for at

studere, blev 1470 teol. Laerer i Rostock og
1475 kaldet til Ordens-Kapitlet i Lille. Han
dede 8. Sept. 1475 i Zwoll. A. har skrevet

fl. lat. Skrifter og udgivet Praedikener, der
navnlig dreje sig om Jomfru Maria og Rosen-
kransen. Et af hans Skrifter (Materia qvadam
breuis ted deuota de psalterio precelse ac in-

temerate semper Virginia Marie) blev 1498

—

1506 optrykt 3 Gange i Sverig, en Gang paa
Fru Ingeborgs, Sten Stures Enkes, Bekostning,

en anden Gang med Understettelse af Svante
Sture, og en Nonne i Vadstena har oversat

det paa Svensk for den 1524 afdede Margareta
Nilsdotter. I dette Skrift kalder A. sig >den
salige Jomfrus nye Brudgom«, og han forUeller,

at Maria har >fsestet« ham med en Ring af

sit eget Haar. Efter A.s Psalterinm, der inde-

holder Anvisninger til at bede efter Rosen-
kransen og Underretning om alle heraf Oydende
evige og timelige Velsignelser, digtede o. 1490
Prtesten Hr. Mikkel i Odense (se Art. Mikkel)
den store Digtning, >Om Jfr. Maria? Rosen-
krans og dens Broderskabc Ogsaa A.s andre
Skrifter bleve flittigt lasste i Norden.

Alexander, Michael Solomon, den ferste

anglik. Biskop af Jerusalem, blev fedt afjediske

Foneldre i MaJ 1799 i Schdnlanke (Trzonka) i

Posen. Hah blev opdragen i Talmud, men da
N. T. faldt ham i Hanide, blev han greben af

den Aand, som Air traadte ham i Mode, og
22. Juni 1825 blev han, den forrige Rabbi ved
Byens jediske Menighed, i Plymouth, i over
1000 Menneskers Naervaerelse, ved Daaben op-
taget i den kr. K. Efter at vaere debt rejste

A. til Dublin, hvor han var Laerer i Hebraisk,
og der blev han (1827) presteviet. Han var
allerede da traadt i Tjeneste hos London Society

for Promoting Christianity among the Jews og
drag efter sin Prsestevielse til Danzig for at
virke blandt Vest-Preussens og Posens Jeder.

1830 kom han tilbage til England for ogsaa
der at drive Mission blandt Israel, og 1832
—41 var han Prof, i Hebr. og rabbinsk Li-

teratur ved King's College i London. 1835
fuldendte han en i Forening med Mc' Caul og
andre udarbejdet hebr. Overs, af N. T. 7. Nov.
1841 blev han valgt til Biskop af Jerusalem
med Tilsyn over de eng. Pnester og Menig-
heder i Syrien, Kaldaea, iEgypten og Habcs-
sinien. Dette Blspedemme i Jerusalem, der,

navnlig paa Bunsens Tilskyndelse (S. 419), blev
oprettet af Preussen og England i Forening,
havde til Grandfond 30,000 Pd. Kongen af
Preussen gav 15,000 Pd., Londoner-Selskabet
3000 Pd.; Resten kom ind ved andres Gaver.
Anglo-Katolikerne saa med Harme denne Bispe-
stol rejst ved det protest Preussens Hjtelp (se

Newman, Apologia pro vita sua, London 1893,

141 f), men andre Englsendere jublede. 21. Jan.

1842 holdt A. hejUdeligt sit Indtog i Jerusalem,
og derpaa tog han med stor Kraft fat paa den
Opgave, der var stillet ham. Men allerede 23.

Nov. 1845 dede han i Nasrh. af Cairo paa en
Rejse til England (W. H. Hechler, The Jeru-
salem Bishopric, 1883).

Altonaer-Biblen kaldes et af Rationalismen
stierkt praeget Bibelverk (Overs, med Anmsrk-
ninger), der 1815, under Generalsuperintendent
Adlers (S. 27) iEgide, blev udgivet af Pnesten
Nik. Funk i Altona. Det blev angrebet fra

mange Sider, navnlig af Claus Harms (se d.

Art.) i hans >Teser<.

Amana-Samfundet (S. 66) er Navnet paa et

kommunistisk relig. Samfund i Amerika. Med-
lemmerne, der 1842 indvandrede fra Tyskland,
bo i 7 Byer i Jowa County. De holde fast

ved Skriftens Inspiration, Treenigheden, Ret-
fcerdiggorelsen af Troeu og de dedes Opstand-
else, men de forkaste Tanken om de evige

Helvedstraffe, idet de tro, at de onde blive

rensede ved lid. Daaben bruge de ikke, men
derimod ssette de megen Pris paa Nadveren,
der dog kun holdes en Gang hvert andet Aar.

De have den Tro, at der i det 18. Aarh. er be-

gyndt en Inspirationens Tid, og at den Hellig-

Aand har aabenbaret store Hemmeligheder for

nye Profeter. I Spidsen for Selskabet staar

en Mand eller Kvinde, der efter deres Mening
sserlig ledes af Aanden. De inddeles i 3
Grader: de hojeste, de mellemste og de laveste

eller Bornenes Grad. De holde Gudstjeneste,
der viescntlig bestaar af Ben, hver Aften og
Sendag, Onsdag og Lerdag Morgen. Hoved-
forsamlingen holdes Lerdag Morgen. I de 7

Byer have de 22 Kirker med 2800 Siddepladser;

efter Tsllingen 1890 havde de 1600 Kommunj-
kanter.

Amarna, se Tell-el-Amarna.

Amerikanisme kaldes en moderne Retning
indenfor den rom.-kat. Denomination i Nord-
Amerika. A. hsevder, at den angelsachsiske

Race i sserlig Grad er udvalgt af Gud, hvorfor

den ber have Ret til at paatrykke hele det

nordamerik. Aandsliv, og navnlig det nord-
amerik. Kirkeliv, sit Pncg. A.s aandelige Op-
havsmand er Konvertiten O. Brownson (S.

395), der 1857 i sit Konversionsskrift: The
Convert udtalte sit levende Haab om Ameri-
kanernes Evne til at skahe en amerik. Civilisa-

tion, der vilde kunne vise >Germanismens<
Overvaegt over >Romanismen< og >Latinismen<
og frembringe en ny og kraftigere Skikkelse-

af den romerske Katolicisme. 1875, s. A. som
Brownson dede, lod P. Isaac Thomas He-
ck er (se d. Art.), Stifteren af >Paulisterne i

New-York<, et lille Skrift trykke, forelebig dog
kun til Uddeling blandt Venner. Den bekendte
Mme Pauline Craven, f. de la Ferronnays, Forf.

til Le rtcit d'un soeur, oversatte P. Heckers
Bog paa Fransk under Titlen : L'liglise en pre-

sence dts controverses actuelles et des besoins

de notre siicle (Paris 1875), og stent den franske

Overssettelse heller ikke kom i Boghandelen,
begyndte P. Heckers >A.< dog at vaekke Opsigt
Den amerik. Paulist var en gledende Til-

hsenger af Pavens Ufejlbarhed, og ban ventede,

at der vilde oprinde en ny Sejrstid for des
rora. K., efter at Deflnitionen af dette Dogme
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havde gjort Ende paa den menneskelige For-

nufts 300aarige Oprer mod den kirkelige

Autoritet. Men mcdens K. hidtil isser havde
segt at tejle Menneskenes Virkekraft, skulde
den efter P. Heckers Mening i den kommende
Tid lose alle bundne Knefter og siette alle

Viljer i Beveegelsc. Han ventede, at den over-

legne angelsachsiske Race, swrlig Araerikaneme,
vilde gaa i Spidsen under denne nye Fase for

Romerk., der vilde fremme Frihedens Sag og
det sociale Fremskridt. Da alt, hvad der
vedrerer Hovedet, siger P. Hecker, er bragt i

den rette Stand (a: efter Proklamationen af

Ufejlbarhedsdogmet), ville Armene og Benene
faa en friere Bevsegelse. A. foler sig i dog-

matisk Henseende fuldstsendig bunden til alle

K.s Afgerelser, ikke mindst til den sidste, men
til Gengseld kraver den en udstrakt Frihed i

Retning af Demokratisme, Socialisme og Georg-
isme (se Art. George, Henry). Fremrageude
Kirkefyrstersom Kard. Gibbons, iErkebiskoppen
af Baltimore, /Erkebiskop Ireland af St. Paul
og Biskop John Keane, Rektoren for det rom.-
kat. Universitet i Washington, kunde i meget
tilegne sig P. Heckers Tanker, og A. gjorde i kort

Tid store Erobringer blandt Fristaternes rom.-
kat. Indbyggere. Da P. Hecker var dad (1888),

skrev Paulisten P. Elliot en i hoj Grad rosende
Biografi af ham. Denne blev raodtagct med
den storste Velvilje, ikke mindst fra de engelske

Jesuiters Side; i disses Organ The Month blev

den anbefalet i hoje Toner. Men da Abb£
Klein 1897 oversatte den paa Fransk, fandt

den ikke alene Paaskonnelse, men ogsaa Mod-
sigelse. Man tog i Frankrig og Italien ikke blot

Forargelse af P. Heckers Tillid til den angel-

sachsiske Races Overlegenhed, men ogsaa af

hans vidt gaaende Individualisme og af bans
altfor store Tro til den menneskelige Naturs
Godhed, der bragte ham til at paastaa, at

mange Sjsele helt eller naesten helt ere blevne
bevarede for Smitte af Synd i egentlig For-

stand. I Rom tog Pavedommets offlcielle Presse

bestemt Afstand fra A., der vilde stette sig ud
over Pavestolens garale Pagt med den latinske

Race, og 22. Jan. 1899 sendte Leo XIII Kard.
Gibbons et Brev (delvis aftrykt i >Katholiken<

for 12. Marts 1899), der indeholder en afgjort

Fordemmelse af A., forsaavidt denne skal be-

tyde andet og mere end >visse aandelige Egen-
skaber, der ere ejendommelige for de amerik.

Folk eller for Fristaternes Forfatning, Love
og Sseder« . jErkebiskop Ireland erklaerede imid-

lertid, at han ikke havde gjort sig skyldig i de
Vildfarelser, som Leo XIII's Fordammelse ram-
mer, og den af ham afhtcngige Presse paastod,

at Paven i Virkeligheden kun havde fordomt
>Heckerismen<, ikke A. Nogle amerik. Blade,

som Italian Timet, gik endog saa vidt i deres

A., at de dristede sig til at betegne en Rede-
gorelse, der fremkom fra ^Erkebiskop Ireland,

som et Aktstykke, »der i hoj Grad forringede

Vigtigheden af Pavens Udtalelse og afgav et

Korrektiv til denne< — en Udtalelse, der na-

turligvis blev modt med den sterste Kritik fra

de rom. Blades Side. Abbe' Klein vedgik ogsaa
straks, at han havde handlet ilde ved at over-

ssette P. Elliots Bog, og Salget af den blev

standset. Men denned er A.s Saga nteppe

ude. Fr. N.

Am-ha'arez, egtl. >Folket i Landet<, var en
foragtelig Betegnelse, som Farisaeerne (se d. Art.)

anvendte om den store Meengde af deres Lands-
mand, der ikke punktlig opfyldte Loven i

Overensstemmelse med de Skriftleerdes For-
skrifter, og fra hvem de derfor ogsaa i Ren-
hedens Interesse >sondrede sig<. Begrebet er
imidlertid ikke, som man kunde vente, kollek-

tivt at forstaa; meget mere talte man om »en
A.< (d. v. s. en af Folket i Landet) og mente
dermed den enkelte indenfor den >forbandede<
Maengde, >som ikke kendte Loven « (Joh. 7, 49).

Dette singulariske A., der hyppig moder os i

den rabbinske Literatur, svarer i formel, og i

Virkeligheden ogsaa i saglig, Henseende til

Flertalsudtrykket Amme-ha'arazoth eller Am-
me-ha'arez, saadan som det i Esras og Nehe-
mias Beger anvendes, nemlig om den halv-
jediske eller halvhedenske Befolkning, som de
fra Babylon hjemvendte Landflygtige forefandt

i Pal&stina, og som de navnlig i Kraft af Esras
Anstrengelser energisk tog Afstand fra (Esra

9, 1—2; 10, 2. 11; Neh. 10, 29—32). L. B.
Amoraere. Efter at den jod. Lovtradition

mod Slutn. af 2. efterkr. Aarh. var samlet af
Juda ha-nati i Mishna, blev denne Samling
diskuteret og fortolket af de jed. Lovlterde

baade i Palestine (sserlig i Tiberias) og i Baby-
lonien. Denne Rtekke af Lserere fra S. til Beg.

af 6. Aarh. kaldes A. (af amar at sige, at laere)

og deres omfangsrige Arbejde Gemara (Tradi-

tion), som sammen med Mishna udgor Talmud,
dels den paltestinensiske fra 4. Aarh., dels den
babylonske fra 6. Aarh. Sterst Betydning have
de babylonske A. haft. L. G.

Amtsprovster, se Provster.

Anander, Daniel, sv. Prast, hvis Fedsels-

aar er ukendt, studerede i Wittenberg, hvor-
fra han kom hjem 1671. 1681 blev han Kom-
minister i Klara Menighed i Stockholm. Han
udgav 1683—85 (uden Forfatternavn) i Witten-
berg et af det dervserende teol. Fakultet cen-

sureret og fordelagtig bedomt Skrift paa 32 Ark,
Nova concionandi methodus non nova, der skarpt
kritiserede den grengse Predikens skolastiske

Metode med dens Lsrddomspral, det uaande-
lige Sind hos mange Prester, Nationalitets-

hadet osv. Konsistoriet chikanerede ham og
paatalte et nyt Skrift, han udgav 1686; derfor

blev han afsat 1687 og indespserret i Danviks
Daarekiste, hvor han dode 1697 (C. W. Skar-
stedt, Predikoverksamhetens historia, Lund 1879,

61 f.) O. A.

Andresen, Kjeld Nicolai Gotthard, norsk
Afholdsprtedikant, blev fodt i Kristiania 3. Jul!

1808 og dode 2. April 1851. Han tog Artium
og anden Eksamen, men kom paa Studie-

banen ikke lsenger end til at blive teol. Stu-

dent. Det i 1830-Aarene vaagnede Arbejde for

iEdrueligheden lagde Beslag paa hele hans In-

teresse. Med Begejstring kastede han sig ind i

Arbejdet, og hans Optrteden blev af stor Be-

tydning. Det skyldtes v&sentlig ham, at de
tidligere Maadeholdsforeninger gik over til Af-

holdsforeninger. Under sine Rejser, som han
foretog med Statens Understettelse, stiftede

han en Msengde nye Foreninger. Han udgav
tillige en Rekke Afholdsskrifter; de vigtigste

var: >MaadehoIdskatekismus< (1844), der op-

levede mange Oplag og oversattes paa Lappisk
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og Svensk; >Om afskaffelse af brasndevinets

brag som drik< (1846); >Haandbog i afholdsre-

formens grundssetninger« (1848). En Tidlang
redigerede han >Maadeholdstidendec og >Norsk
maanedsskrift for afholdsreformen<. A. B.

Angermannus, se Andres (S. 86).

Anglo-continental society begyndte sin Virk-

somhed 1856 under 4 Patroncr: Biskopperne
Samuel Wilberforce af Oxford, Charles Words-
worth af S. Andrew's, Colenso af Natal og
Whittingham af Maryland. I Begyndelsen havde
Selskabet naermest det Kormaal paa Fastlandet

at udbrede Kendskab til og Forstaaelse af den
anglik. K.s Grundsastninger og Ejendommelig-
heder. Sekretseren, Prsesten F. Meyrick, be-

segte saaledes med det Formaal for 0je gen-

tagne Gange de nordiske Lande, og Here Smaa-
skrifter bleve udgivne paa Dansk til Oplys-

ning om den anglik. Kirkeafdelings Laxe og
Gudstjeneste. Fra 1861 bestrtebte Selskabet

sig ogsaa for >at fremme indre Reformer i

Nationalkirkernec, og navnlig i Italien begyndte
det ved Dr. Camilleri en Virksomhed, der

satte Frugt flere Steder ved Organisation af

evangelske Bevtegelser. En Udsigt over Sel-

skabets Virksomhed Andes i dets Organ, The
Foreign Church Chronicle and Review 1899,

Nr. 91 f.

Apokalyptik, jadisk. Naar Ordet >Apoka-
]ypse< bar vundet Haevd som litersert Kunst-
udtryk, og Udtrykket »A.< er blevet Betegnelse

for en bestemt Art af literser Produktion, da
har denne Sprogbrug sit Udgangspunkt i Jo-

hannes-Profetiens Betegnelse som >Apokaiypsec.

I Forf.s egen Overskrift over dette Vaerk (dno-

xdkvipig 'Iqoov Xqiotov, Job. Aab. 1, 1) betegner
Ordet vistnok den guddommelige Aabenbaring,
hvorpaa Joh.s Profeti som al sand Profeti (jvfr.

1 Kor. 14, 30) hviler; og i Overensstemmelse
hermed har den gamle kirkelige Titeloverskrift

over Bogen (>Joh.s Apokalypse eller Aaben-
baring*) fra forst af vistnok skullet betyde
>den af Joh. modtagne, af ham skuede Aaben-
baring<. Efterhaanden blcv imidlertid denne
Titeloverskrift anvendt i Betydning af >den
fra Joh. hidrorende Apokalypse, det af Joh.

forfattede Aabenbaringsskrift< ; og ad denne
Vej blev saa Ordet Apokalypse naturlig nok
et teknisk Udtryk, der kunde anvendes ogsaa
om andre Beger: det blev Betegnelse for et

Skrift af lignende Indhold som Joh. Aab., et

Skrift, der i Lighed med den bragte omfat-
tende og detaljerede Afsleringer af eskatologisk

Art. Sit ejendommelige Indhold og sin egent-

lige Vserd har Kunstudtrykkene Apokalypse og
A. dog forst vundet, efter at det i vort Aarh.
er blevet erkendt, at Joh.s Aab., saa vist som den
er et Produkt af urkristelig Profeti, ogsaa maa
ses i Sammenhaeng med en seldre Literaturgren,

der fremstod paa jadisk Grund og udgjorde
den gltestl. Profetis sidste Udlober (saaledes

Lucke, Versuch einer vollstandigen Einleitung
in die Offenbarung des Johannes, 2. Aufl. 1852),

og efter at de til denne Literaturgren horende
Vserker ere blevne gjorte til Genstand for grund-
igere Undersagelse (jvfr. Hilgenfeld, Diejudische
Apokalyptik, 1857) og ere blevne bedre og fuld-

stamdigere bekendt. I Spidsen for denne Skrift-

art, der allerede forberedtes af Profeter som
Hesekiel og Sakarja og ved Skriftstykker som

Jes. 24—27 og Sak. 12—14, staar rigtignok et

af G. T.s kanoniske Skrifter: Daniels Bog (se

S. 592). Og ogsaa et andet af de herhen her-
ende Vaerker, den saakaldte 4. Esra Bog (se

S. 804), har gennem hele K.s Historie vaeret

kendt: i den ram. K.s offlcielle Bibelovcrs.

har den endog fundet Plads som et Tillteg

efter N. T. Men forovrigt er de Kildeskrifter.

som her kommer i Betragtning, forst i vort
Aarh. blevne tilg.-engelige for Forskningen,
saaledes fremfor alt den >aMhiopiske< Enoks-
bog (S. 775), Assumplio Mosis (S. 161) og Baruks
Apokalyse (S. 228) ; og forst efter at det vigtigste

Kildestof var skaffet til Veje og gennemarbejdet,
kunde det overhovedet gaa op for den viden-
skabelige Bevidsthed, at der her forelaa en
sammenhaengende litener og religionshistorisk

Foreteelse. At saa virkelig er Tilfeldet, ter

nuomstunder betragtes som et sikkert Forsk-
ningsresultat; men meget Arbejde staar dog
her endnu tilbage at gere, og det ogsaa af den
Grund, at Stoffet saa at sige Aar for Aar vokser
mellem vore Haender (jvfr. Morflll and Charles,

The book of the Secrets of Enoch, 1896; Bon-
wetsch, Die Apokalypse Abrahams, 1897 ; Stein-

dorfif, Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte
Apokalypse und Bruchstucke der Sophonias-
Apokalypse, 1899). Om denne Literaturgren,

hvis Ejendommeligheder netop under Sammcn-
fatningen af det hele Stof med stigende Tyde-
lighed er traadt i Dagen, anvendes efter nyere
teol. Sprogbrug i forste Raekke A.s Navn. Op-
rindelig udsprunget af Joh.-Profctiens kirkelige

Titel har dette Udtryk vist sig tjenligt og der-

for ogsaa vundet Haevd som Betegnelse for den
af Danielsbogen aabnede og der allerede klas-

sisk udpregede Skriftart i dens Forskel fra den
gamle israelitiske Profeti.

Saa mange og store Forskelligheder, som de
jediske Apokalypser i det enkclte opviser, lader

der sig dog paapege en Flcrhed af Ejendomme-
ligheder, som gennemgaaende vender tilbage

og tydelig rober deres litera?re og religions-

historiske Slsgtskab. Karakteristisk for A.

til Forskel fra Profetien er saaledes allerede

dens pseudepigraflske Form. Apokalyptikeren
besidder ikke Profetens Selvbevidstlied og
personlige Myndighed. Han optraeder over-

hovedet ikke som Folkeprjedikant, men kun
som Skribent, og traeder som saadan ikke en-

gang frem i sit eget Navn, men under Diekke
af en eller anden Autoritet fra Fortidcn, det

vaere nu Daniel, Enok, Moses, Baruk eller Esra.

Gennem saadanne Autoriteters Mund, eller heist

i Form af guddommelige Aabenbaringer til disse,

fremferes saavel Fremtidsskildring som relig.

Belaerelse og ssedelig. Formaning. Videre er

det betegnende, at disse guddommelige Aaben-
baringer i meget stor Udstnekning formidles

ved Dremmesyner, Visioner og Englebelsrelse

og meddeles i en mer eller mindrc dunkel og
hemmelighedsfuld Form, gennem Symboler og

Billeder, der paa in Gang afhyllcr og tilhyller

det, som skal aabenbares. Det brogede og
fantastiske Prseg, som Fremstillingen derved
faar, skyldes vistnok kun i de sjaeldneste Til-

fselde en skaberisk Fantasl hos Apokalyptik-

eren selv; Iangt hyppigere ter det tvtertom

hsenge sammen med A.s aandelige Uselvstsendig-

hed, dens Udnyttelse og Sammensvejsning af
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aeldre profetiske Billeder og eskatologiske Over-
leveringer. At nemlig A. staar i et sterkt Af-

haengighedsforhold til den aeldre profetiske

Literatur, er en i Dagen liggende Kendsgerning,
og at den ogsaa baeres oppe og gennemvirkes
af apokalyptiske Traditioner, der i sig endog
tor optage aeldgamlc mytologiske Elementer,
er en Betragtning, som i nyeste Tid med Skarp-
sindighed er bleven gjort geeldende (Gunkel,
Schopfung und Chaos, 1895), og som visselig

vil vise sig at indeholde et ikke uvsesentligt

Sandbedsmoment. Hvad dernaest A.s Indhold
angaar, da maa som et karakteristisk Trsek
naevnes dens kunstfulde Beregning af Endens
Indtraeden, af Verdenslobets Varighed og fore-

staaende Afslutning; hvor Profeten nejer sig

med at forkynde, der regner og teller Apoka-
lyptikeren. Med disse Beregninger forbinder
sig ofte en Udsigt over Verdenslobet og sa?rlig

over Israels Historie eller en Del deraf, idet

nemlig den Fortidspersonlighed, som Apoka-
lyptikeren skyder frem foran sig, forst og frem-
mest modtager guddommelige Aabenbaringer
om Historiens Gang ned til Apokalyptikerens
egen Tid. Disse >Forudsigelser<, der gernc er

saa meget bestemtere, jo naermere Fremstil-

lingen kommer den virkelige Forfatters Samtid,
tjener da ogsaa til Bekraeftelse for de egentlige

Fremtidsvarsler; den opmserksomme Laeser skal

sige sig selv, at ligesaa nejagtigt, som Spaa-
dommene ailerede er blevne opfyldte indtil

bans egen Tid, ligesaa sikkert vil ogsaa det,

der for ham endnu er fremtidigt, gaa i Op-
fyldelse. Selve de eskatologiske Billeder er i

de forskellige Apokalypser, i Ovensstemmelse
med det jod. Fremtidshaabs flydende Beskaf-
fenhed, temmelig vekslende; men karakter-
istiske Faellesejendommeligheder ved den apo-
kalypt. Eskatologi lader sig ligefuldt opvise.

Kendeligt er det saaledes, hvorledes A. har en
udpraeget Tendens til at gore Fremtidsbilledet
mere og mere omfattende og mere og mere
transcendent, og hvorledes den samtidig vecl

at gere den personlige Frelsestrang og den
individuelle Ansvarsfelelse Fyldest. I stigende

Grad beskaeftiger A. sig med den hele Verdens
Fremtid (ikke blot med det israelitiske Folks);

og skarpere og skarpere drager den Gramserne
mellem den naervaerende og den tilkommende
Verden, saa at de frommes forventede Herlig-

hed antager en mere og mere overjordisk Ka-
rakter. Men samtidig reflekterer den i hojere
Grad end den aeldre Profeti over det enkelte
Menneskes fremtidige Skaebne, idet Opstand-
elsestroen (jvfr. Dan. 12, 2 f.) leder Blikket ud
over de nationale Maal og giver Fremtidsfor-
ventningcn rent personlige Sigtepunkter. Midt
i sin billedrige Mangfoldighed er derfor de
apokalypt. Fremtidsforudsigelser beherskede af

enkle Grundtanker: af Tankerne om Guds store

Dom og om de dedes Opstandelse, om den
hinsidige Verdens Aabenbarelse og de frommes
salige Regimente. Paa samme Tid viser imid-
tid A. en levende Interesse for Endetidens
Detaljer, og ved reflekterende Fordybelse i

aeldre profetisk Literatur og sindrig Forbindelse
af forskellige eskatologiske Billeder bygger den
derfor ofte et helt Endetidens Drama med
forskellige Stadier og Akter. Begyndelsen til

Enden danner en Tid med skraekkelig Ned og

raedselsfulde Katastrofer; saa felger Guds eller

Messias's Domsaabenbarelse og Verdensmagtens
Nederlag, endvidere Jerusalems Fornyelse eller

dets Komme fra Himlen til Jorden, de ad-
spredte Israeliters Samling og de afdadc frommes
Opstandelse, det messianske Herlighedsriges

Grundlaeggelse med det hellige Land som Midt-
punkt. Ja, stundum gaar Fremtidsskildringen
endnu videre, idet Sammenstodet mellem den
eeldre israelitiske Forventning om et jordisk

Herligbedsrige og den nyere Tanke om en
fuldstaendig Verdensundergang og en helt ny
Verdensskikkelse i enkelte Apokalypser (Baruk,
Esra) ferer til Ideen om 2 forskellige Doms-
akter og et messiausk Mellemrige (af begraenset

Varighed) indskudt mellem begge; forst efter

dette Mellemriges Opher felger da en alminde-
lig Opstandelse og en almindelig Dom, evig

Salighed i Paradiset og evig Fordemmelse i

Gehenna. Foravrigt er at bemaerke, at Apoka-
lypsernes Indhold dog ikke blot cr af eskato-

logisk Art. Forfattede som de i Reglen er i

Traengselens og Ulykkens Tider, forbinder de
med sine Fremtidsvarsler Opmuntring og For-
mailing, Bodspra-ken og Trost; deres Maal er

at styrke og staalsaette de fromme, saa de
bliver tro indtil Enden, og at kalde de ugude-
lige til Omvendelse, medens det endnu er Tid.

Ikke mindst i de Skrifter, som er knyttede til

Enoks Navn, indtager den saedelige Formaning
en bred Plads; og her moder os ogsaa en Fylde
af angelologisk og kosmologisk Stof, Meddel-
elser f. E. om Englencs Fald (i Tilknytning
til 1 Mos. 6, 1—4) og om Himmelens og Jord-
ens forskellige Hemmelighedcr, om Vejr og
Vind og Lyn og Torden, om Solens og Maanens
Gang og Stjernernes Baner.

Apokalypsernes Standpunkt er den ortodokse
Jededoms, og Here af dem har vistnok tjent

til at naere Folkets politiske Stemning og op-

flamme dets Had til Rom. Den saedelige

Streben, hvortil der formanes, er dog ikke

nsrmest den farisaeiske Monsterretfaerdighed ;

Vsegten laegges hellere paa de enkle saedelige

Grundsetninger, paa Lovens Kerne. Stundum
synes der at mode os en dybere Syndserkend-
else end den gennemsnitlige farisaeiske, en
staerkerc Felelse af Menneskets saedelige Af-

magtogFordaervelse; ogvedSiden afdenpolitisk-

nationale Lidenskab spores der ogsaa segte relig.

Folelser: Laengsel efter Udfrielse fra den for-

gasngelige Verden, Higen efter hojere, hinsidigt

Liv i Guds Naerhed. Saeregne Kredse indenfor

det jodiske Folk, hvor A. fortrinsvis skulde
vaere bleven plejet, lader sig ikke paavise.

Naar man tildels har taenkt sig den hjemme-
horende blandt Essenerne, da er dette en
ubevislig og usandsynlig Formodning; sterre

Rimelighed har det, naar man har gaettet paa
en ejendommelig Stremning indenfor Skrift-

laerddommen som dens egentlige Moderskod. Et
Sidestykke til A. danner paa den alexandrinske

Jededoms Omraade Sibyllistiken (se Art. Sibyl-

linerne), der dog fortrinsvis stillede sig i den
jediske Propagandas Tjeneste.

I den kr. K. vandt de jediske Apokalypser
tidlig Anklang; os er de allesammen kendt
gennem kirkelig Overlevering og baerer stun-

dum tydelig Spor af kristelig Bearbejdelse.

Desforuden er A. (ligesom Sibyllistiken) inden-
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844 Apokalyptik — Askov-Adresserne.

for Krdm. bleven fart selvstamdig vidcre, dels

under gltestl., dels under nytestl. Navne (jvfr.

Art. Apokryfer, nytestl., S. 116). Denne kr. A.

er imidlertid endnu for lidet bearbejdet til her
at kunne behandles (SchOrer, Geschichte des
judischen Volks III

8
, 181 f.; II

s
, 496 f., 1898;

Baldensperger, Das Selbstbewusstsein Jesu, 2.

Aufl. 1892). L. B.
Artikler, kobenhavnske, se Kobenhavnske

Artikler.

Artikler for fremmede, de 25, se Fremmed-
artikler.

Asbnry, Francis, Metodist-Biskop, blev fodt

i Sognet Handsworth i Staffordshire i Nserh.

af Birmingham 20. eller 21. Aug. 1745. 18 Aar
gl. optraadte han som Praedikant i metodistiske

Kredse, og 21. Aar gl. blev han udsendt som
Rejsepraest. 1771 gik han til Amerika for at

virke der for den metodistiske Vskkelse. Jule-

dag 1784 meddelte Coke (S. 531) og 2 Pnester
ham Indvielse til Diakon og .tEldste, og et Par
Dage senere (27. Dec.) indviede Coke og den
luth. Prsest W. Ph. Otterbein ham til at vsere

Superintendent eller Biskop. A. var et frem-
trcedeude Medlem inden for The Methodist Epi-
scopal Church of the United States of America,
der fik sin Konstitution 1786 og sine discipli-

nsere Regler Aaret efter. Han dode 31. Marts
1816. Hans Journal blev udgivet i New York
1852.

Ashanti, Nord for Guldkysten imellem Volta
og Asini, tilkiempede sig 1719 sin Uafhsengig-

hed og voksede derefter til et mcegtigt Hige,

der ved Krigs- og Plyndringstog underlagde
sig alle Nabostaterne, hvorfra Krigsfanger og
Bytte slsbtes til den nye Hovedstad Kumassi.
De undertvungne Folk antog Ashantiernes
Hovedgud Tando og ydede Tribut, men beholdt
deres egne Love. I Ashanti selv bestod en
ejendommelig Statsorden med afgrenset Magt-
omraade for de stedlige Hovdinger og et stort

Raad stillet ved Siden af Kongen, som dog
med sit sntevrere Raad (>Ashanti Pindsvinet<)
i Virkeligheden udovede en tyrannisk Magt.
Hovdingerne fulgtes i Doden af Slagtofre i

Hundredvis (Kongens Moder 1816 af 3000).

Med EngUenderne paa Guldkysten fortes fra

1807 en Raekke Kampe med vekslende Udfald;
men 1831 indtraadte en lsengere Fredsperiode
under Kong Kwaka Dua 1830—67, og de engelske
Wesieyanere forsagte at faa en Mission i Gang
i Hovedstaden (Freemans Besog 1839 og 1841),

som dog ikke kunde holde sig. Den naeste

Konge Kofi Karikari bred Freden 1868, over-

faldt Baseler-Stationen Anum og forte Mis-
sionaererne Ramseyer med Hustru og Kuhne
til Kumassi i 4aarigt Fangenskab, hvor de op-

levede gyselige Optrin. Englsendernes Erob-
ring af Kumassi 1874 befriede de fangne og
lesrev de undertvungne Provinser og Baseler-

Missionen anlagde Stationer (Abetifi) i disse.

Et nyt Fredsbrud forte atter en engelsk Haer
til Kumassi 1896, der gjorde Ende paa Kong
Perempes Regering og A.-Riget. Ramseyer
kunde s. A. vende tilbage til Kumassi og be-
gynde et Missionsarbejde der. V. Sn.
Asidxere (chasidim o: >frommec, >Pietister<)

kaldes 1 Mak. 2, 42; 7, 13 et Parti af lov-

strenge Joder, der maa have bestaaet allerede
for den makkabeiske Rejsning og ikke (efter

det misvisende Udsagn 2 Mak. 14, 6) ber for-

veksles med det af Makkabseerne rejste Patriot-

parti. A. sluttede sig vistnok til Patriotpartiet

og stottede den makkabffiiske Rejsning, men
kun saa lsenge, som der ksempedes for Tros-
frihed og uhindret Lovopfyldelse ; da Religions-

friheden var opnaaet Aar 162, var A. tilfreds,

og Makkabicernes videre Kamp for en verdslig

Magtstilling billigede de ikke. Af A.s Kreds
er vistnok Danielsbogen fremgaaet. De ledende
Msend i Partiet var uden Tvivl Skriftlsrde

(jvfr. 1 Mak. 7, 12; Dan. 11, 33; 12, 3), og
efter al Sandsynlighed var A. Begyndelsen til

det senere Farisseerparti (Wellhausen, Die Phari-
saer und die Sadducaer, 1874, S. 76—86). L. B.
Askov-Adresserne kaldes 2 Andragender til

Lovgivningsmagterne, der bleve udfaerdigede
under det kirkelige Mode paa Askov Hejskole
2.—4. Aug. 1881. Dette Mode var foranlediget

ved Forhold paa Mors- og i Legstor-Egnen;
paa det forste Sted var Sporgsmaalet kommen
frem, om Valgmenighedsprsest Rasmus Lund
kunde beholde sin folkekirkelige Anerkendelse,
naar han konfirmerede og som NadvergiEster

modtog Bern, der vare under den lovbestemte
Alder, men som felte Trang til at komme til

Herrens Bord; paa det sidste Sted taenkte man
paa at triede ud af Statskirken for at faa en
Mand til Priest, som ikke havde modtaget den
almindelige teol. Uddannelse. Fr. Nygaard,
som da var Spr. i Froslev paa Mors, haabede,
at Grundtvigs Venner kunde paavirke Lovgiv-

ningsmagterne til at foretage saadanne JEn-
dringer i de gseldende Regler, at et Brud med
Folkekirken kunde undgaas begge Steder. 0.

1. Okt. 1880 blev der af ham og R. Lund truffen

Aftalc med Askov Hojskoles Forstander, L.

Schroder, om at denne skulde aabne sine

Lokaler for et Mode, til hvilket hine skulde

samle baade Indbydere og Deltagere. Flere

Maaneder efter begyndte davaerende Spr. i

Middelfart Andreas Leth, at bringe kirke-

lige Frihedssporgsmaal paa Banc i Foredrag

paa forskellige Steder; den derved vakte Be-

vsegelse har bidraget sit til, at Askov-Modet
samlede o. 700 Deltagere, og at dets Program
kom til — foruden Missionssagen — at omfatte

alle brtendende folkekirkelige Frihedssporgs-

maal ; men hverken Leth eller nogen anden Mand
fra 0stifterne var imellem Indbyderne. Hoj-

skoleforstander Jens Norregaard fra Testrup

var Ordstyrer. Han og J. H. Monrad, da Spr. i

Lem, forelagde paa Medets sidste Dag henholds-

vis en storre og en mindre Adresse, som Ind-

byderne — med en Del tilkaldte Deltagere i

Modet — Aftenen forud havde udarbejdet; der

fremhsvedes, at Forskellen imellem dem knn

beroede paa forskelligt Skon om Forstaaelse

af >Prsestefrihed< og om det praktisk opnaae-

lige. Den store Adresse gik ud paa: 1) en

VEndring af Preesteloftet, 2) Sognemenighedernes

Ret til at vselge deres Praester, 3) Frihed 'or

Priest og Menighed i Valg af Psalmebog )g

Alterbog, 4) Frihed for Pnester til at tage Bom
til Alters i en tidligere Alder end nu og til at fore-

tage Konfirmation .uden Hensyn til Alder. Ud-

skrivning af Skolen og bestemte Sondage i

Kirkeaaret<, 5) Frihed for Bisperne til under

sseregne Omstaendigheder at ordinere Msend, der

ikke vare teologisk uddannede, 6) Adgang for
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Maend over 30 Aar til at tage en af Staten

godkendt teol. Examen uden at have de for-

beredende Examiner, 7) Indforelse af borger-

ligt iEgteskab, og 8) udvidet Ret for Valgmenig-
heder og Sognebaandslosere til at benytte Sogne-

kirkerne. Den lille Adresse omfattede kun
Punkterne 4, 5 og 7. Disse Adresser bleve

ikke gjorte til Genstand hverken for Forhand-
ling eller Afstemning, men fremlagdes kun til

Underskrift af de Maend, der kunde slutte sig

til dem. I den falgende Tid gav de Stof til

megen Forhandling saavel ved Praestekonventer

og andre Meder som i Skrifter og Bladartikler.

Pnesterne, der havde underskrevet Adresserne,

fik ministeriellc Tilrettevisninger, fordi de havde
omgaaet deres overordnede kirkelige Myndig-
heder, og Indsigelser herimod voldte, at nogle

af dem bleve sagsogte. Men at den hele Be-

vtegelse har ovet nogen Indflydelse paa de
senere Tiders Kirkestyrelse, kan naeppe paa-

vises. R. Lund mistede i Jan. 1883 sin folke-

kirkelige Anerkendelse, og saavel paa Mors
som i Legator-Egnen erderFrimenighederuden-
for Folkekirken (Fr. Nygaard, Ofientlig Rede-
gerelse for det kirkelige Vennemode i Askov
den 2.-4. August 1881, Holding 1882; L.

Schroder, Fr. Nygaard, en Levnedstegning, i

Hojskolebladet, 1898, Nr.21—30, T.S.Rerdam,
De kirkelige Frihedskrav, Kbhvn 1881). L. S.

Azzolino, Decio, rom. Kardinal, f. 11. April

1623 i Fermo 1 Markerne, tilharte en adelig

Familie, der tidligere havde givet K. 2 Kardi-

naler. A. sluttede sig i sin Ungdom til Hard.

Panciroli, da denne gik til Spanien som Nun-
tius, og da Panciroli senere blcv Statssekretaer,

fik A. Ansaettelse i Statssekretariatet. 1654
rakte Innocents X ham Kardinalhatten, og han
spillede en betydelig Rolle i Rom som Leder
af det Kardinalparti, der af den spanske Ge-
sandt i Rom fik Navnet >den flyvende Eska-
dron«, og som et af de aandrigste Medleramer
af Kurien. 1667 blev han Statssekretaer hos
Clemens IX. Han dode i Rom 8. Juni 1689,

7 Uger efter Dronning Christina af Sverig, der
havde indsat ham til sin Universalarving. Hans
ntere Forbindelse med den svenske Dronning
gav den rom. Sladder meget at bestille. En
stor Del af Christinas Breve til ham ere ud-
givne af Friherre Bildt (Paris 1899).

Balling, Christian, Lserer og Forfatter, f.

1843 i Skive, Seminarist fra Jelling 1863, fri-

villig i Krigen 1864, Skolelierer i Lindeballe,

Vejle Amt, 1867, Medlem af Bestyrelsen for

Danmarks Lsererforening 1891, Medarbejder af
F. E. Boisens »Budstikken< og fra 1883 Ud-
giveraf >Vaegteren€. Hans >Ordsprogslasrdom<,

der udkom 1877 og i foroget Skikkelse 1890,

og hans >Hverdagsprsedikener< fra 1895 vidne
om en stor Evne til at knytte alvorlige Livs-

betragtninger til folkelige Ordsprog og daglig-

dags Erfaringer. L. S.

Bari, By i Apulien. Her holdtes i Beg. af
Okt. 1098, under Pave Urban H's Forsade, i

Kirken S. Niccold, en Synode, hvor Anselm af
Canterbury var til Stede og forsvarede den
Hellig-Aands Udgang ogsaa fra Sennen over
for Graekerne (Hefele, Conciliengesch. V, 293 1).

Den danskeKonge, ErikEjegod, var rimeligvis

ogsaa i B., da Synoden holdtes (Helveg, Den
dske K.s Hist, til Ref. I, 216). Synodal-Akterne
ere gaaede tabt.

Baro, Petrus, f. i Dec. 1534 i Etampes
mellem Paris og Orleans, studerede i Bourges.
1560 kora han til Geneve og blev af Calvin
optaget i Praestestanden. Derpaa vendte han
tilbage til Frankrig, men Forholdene der tvang
ham til at flygte til England, hvor han blev
Medlem af Trinity College i Cambridge og
holdt teol. og hebr. Forelaesninger. 1574 blev
han paa 2 Aar, som det dengang var Skik,

Lady-Margaret-Prof., og 1576 modtog han fra

Oxford den teol. Doktorgrad. Lidt efter lidt

udviklede der sig hos ham en ikke ringe Uvilje

over for Calvinismens Snaeverhed, og han vovede
at kritisere Lambeth-Artiklerne af 1595. Han
blev da beskyldt for at bryde Universitetets

Fred, og efter at have forsvaret sig maatte han
forlade Cambridge; >jeg flygter<, skrev han,
>for ikke at blive jaget paa FlugU. I London
folte han sig mere tryg, og der blev han til

sin Dod (April 1599), haedret af mange, bl. a.

af Biskop Richard Bancroft, den senere JErke-
biskop af Canterbury, der sympatiserede med
ham. P. B. var den forste engelske Teolog,

der vovede at traede kraftigt op imod den
yderligt gaaende Calvinisme. Da Niels Hem-
mingsen tog Ordet for Guds almindelige Naade,
skrev P. B. 1. April 1596 til ham: >I dette

Land have vi hidtil haft Lov til at have samme
Meninger om Naaden som De; men nu maa
vi naeppe ofientlig laere, hvad vi mene, og end
mindre fremsaette vore Meninger herom paa
Tryk« (Brevet er aftrykt i Pontoppidans An-
nates III, 545 f., hvor B. dog urigtigt er kaldet

>Paro«).

Barotse-Folket, se Art. Afrika (S. 35), Coil-

lard (S. 850) og Kafferne.

Basuto-Folket, se Art. Casalis (S. 483), Coil-

lard (850) og Kafferne.

Bathnrst, William Hilcy, f. i Clevedale

ved Bristol 28. Aug. 1796, studerede i Oxford
og var 1820—52 Praest i Barwick i Naerh.

af Leeds. 1852 nedlagde han sit Embede,
fordi han ikke kengere kunde bringe sin An-
skuelse i Overensstemmelse med Book of Com-
mon Prayer. Han dode 25. Nov. 1877. Han
har oversat Vergilius's Georgica (1849) og ud-

givet Thoughts on Sacred Subjects in Verse

(1849), samt Psalms and Hymns for Public

and Private Use (1831 ; 2. Udg. 1842), der inde-

holder 141 Overs, og 206 originate Hymner.
Han er Forf. til det lille af Grundtvig over-

satte Psalmevers: >Helligaand, her, hvad vi

bede« (Psbog f. K. og Hjem Nr. 300).

Beck, Thomas, var Praest i Gravesend. Han
udgav 1782 Hymns calculated for the Purposes

of Public, Social and Private Worship. Han
er Forf. til den af Grundtvig oversatte Daabs-
psalme: >0, lad din Aand nu med os vaere<

(Psbog f. K. og Hjem Nr. 349).

Bergske Bog, se Konkordieformlen.
Bernis, Francois-Joachim de Pierre de,

Kardinal, f. 22. Maj 1715 i Languedoc, kom
1734 til Paris somAbbe' og blev, dels ved sin

hojbaarne Slaegts Hjaelp, dels ved sine person-

lige Egenskaber, den fornerame Verdens Ynd-
ling. Fyrstinden af Rohan anbefalede ham til

Markisen af Pompadour, som dog kun kunde
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skaffe ham fri Bolig i Tuilerieme og 1500 frcs

aarlig, fordi Kai-d. Fleury tog Forargelse af den
unge Mands letsindige Levncd. 1751 sendte

Ludvig XV ham som sin Afsending til Venezia,

og paa denne Rejse fik B. Lejlighed til at vise

sine diplomatiske Evner. 1757 blev han fransk

Udenrigsminister, og 1758 udnsevntc Clemens
XIII ham paa egen Tilskyndelse til Kardinal-

dialton. Kort efter faldt han imidlertid i Unaade
i Frankrig, fordi han ikke vilde beje sig for

Markisen af Pompadour, og han blev l. Nov.
1758 forvist til sit Abbedi St. Medard ved Sois-

sons, hvor han lod sig vie til Prsest. Da han
atter var kommet i Kongens Gunst og havde op-

givet sin tidligere Letfserdighed, blev han (1764)

jErkebiskop af Alby, og i den falgende Tid tog

han en betydelig Del i Kampen mod Jesuiterne.

Under Konklavet 1769, der forte til Clemens
XlV's Valg (S. 523), spillede han en ikke ringe

Rolle (Fr. Nielsen, Paved, i det 19. Hdaar I,

67 f.), og den nye Pave overvoeldede ham med
.Eresbevisninger. Den fr. Regering udmevnte
ham til Frankrigs Afsending i Rom, og 1774
blev han Protektor for den fr. K. Revolutionen
berovede ham baade Gesandtskabet i Rom og
hans rige Indtsegter. Han dede i Rom 3. Nov.

1794 og blev begravet i Kirken St.-Louis des

Francais. Senere blev hans Lig fort til Ntmes,
og der og i St.-Louis i Rom er der rejst ham
preegtige Mindesmrerker (Fr. Masson, Memoires
et Lettres de Fr.-J. de P., card, de B., Paris

1878, og sammcs, Le card, de B. depuis son

ministere, Paris 1884).

Besegling, se Irvingianisme.

Betesda-Moder bruges som Fisllesnavn om
nogle kirkelige Moder, af hvilke de forste og
fieste ere holdte i Missionshuset Betcsda i Kbhvn.
Efter Indbydelse af Pnesterne V. Beck, J. Clau-

sen (senere Biskop i Aarhus), J. Clausen (da i

Norre Lyndelse), Hoyer-Moller, Stiftsprovst C.

Rothe, Skat Rordam (senere Biskop over Sjael-

lands Stift), H. Stein (senere Biskop over Fyns
Stift og G. Strom samt Professorerne P. Mad-
sen og Fr. Nielsen samledes 16.— 17. Maj 1883
o. 40 Praester og teol. Professorer (>de 40 Rid-
derec) til en forberedende Droftelse af nogle

forud aftalte kirkelige Emner (Pnestefrihed —
Bispestillingen i Folkekirken — Praesters Ud-
dannelse — Konfirmationen [og Barnekommu-
nionen] — Skriftemaalet — fraskiltes Vielse

og borgerligt jEgteskab — Prsesters Selvkom-
munion) samt til Forberedelse af et storre

kirkeligt Mode af Praester og Lasgfolk, der
skulde kunne >samle kirkelige Kraefter fra for-

skellige Sider til Stotte for vor Folkekirke,

hjselpe Menigheden til Oplysning om og Vur-
dering af enkelte af de vigtigste for Tiden
rejste kirkelige Spergsmaal og endelig virke

fremmende for onskelige Reformer'. Paa Maj-
modet 1883 blev der opnaaet Enighed om, at

Praesteleftet burde uendres noget (>saaledes at

Symbolforpligtelsen hsvdes, men at det ud-
talcs, at den ikke gadder Symbolernes Bogstav<)
og om 0nskeligheden af en Revision af Ritual

og Alterbog. Med overvejende Flertal vedtoges

et Forslag om, at >der gives Biskopperne ud-
videt Myndighed i alle rent indre kirkelige

Spergsmaal indenfor Kirkelovenes Gra?nser<,

og med mindre Enighed et Forslag om, at

>Stiftets Praester ved Ansaettelsen af en ny Bi-

skop maa hores, efter nsermere af Ministeriet

bestemte Regler«. Man vedtog endvidere en-

stemmigt, at, >naar Pnest og Menighed onsker
det, kan Overhoringen af Konnrmanderne hen-
laegges til en tidligere Dag end selve Konfir-

mationshandlingen<, og de fieste stemte for, at

i saa Tilfaelde skulde Konfirmandeme kunne
stedes til Nadveren >umiddelbart efter Konfir-

mationen og uden foregaaende saerligt Skrifte-

maal og Absolution'. Et overvejende Flcrtat

stemte for at fastholde det 14. Aar som Alders-

graensen for Konfirmationen og for at faa For-
bindelsen mellem Konfirmationen og Skolen
ophaevet; og enstemmigt vedtog man, at det
burde tillades Praesten >at meddele Nadveren
til et ukonfirmeret Barn, naar dette er livs-

farligt sygt, og han skonner, at det er modent
dertil, dog saaledes, at Indberetning derom
sker til Biskoppenc. Med Hensyn til Skrifte-

maalet vedtoges med stort Stemmcflertal

:

• Skriftetalen beholdes som obligatorisk For-
beredelse til Nadveren (undtagen i enkelte
Tilfaelde, hvor nogen under Indtrykkct af
Gudstjenesten foler Trang til Nadveren, og
hvor Prsesten finder en saerlig Anmodning
derom begrundet)« , og >efter Skriftetalen folgcr

en Syndsbekendelse og en Taksigelse for, at

vi i Kraft af Daabens Naade tor tro paa den
ved Nadveren fornyede Bekneftelse af vore
Syuders Forladelse. Derefter tilbj'des den pcr-
sonlige Aflosning til dem, som have Trang
dertiN. Endelig vedtoges folgendc Resolution :

>Ingen Praest skal vrere forpligtet til at vie
fraskilte<. Spergsmaalet om Prtesternes Selv-

kommunion tillod Tiden ikke at drofte, og
om Prsesternes Uddannelse gik Meningerne vidt
fra hinanden. Modet vedtog at genoptage For-
handlingerne paa et senere Tidspunkt, men
det paatamkte Mode i Nov. 1883 blev ikke
afholdt. Derimod udgik der i Febr. 1886 Ind-
bydelse til et kirkeligt Mode i Kbhvn 25.-27.
Maj 1886 (Indbydelsen med Underskrifter er
aftrykt i Beretningen om Modet), det forste

B. "Det 2. afholdtes i Kbhvn 13.— 15. Sept
1887, det 3. i Aarhus 21.—23. Maj 1889, det
4. i Kbhvn 14.—16. Okt. 1890, det 5. i Odense
17.—19. Maj 1892, det 6. i Kbhvn 17.— 19.

Okt. 1893, det 7. i Kolding 18.-20. Juni 1895.
det 8. i Kbhvn 13.—15. Okt. 1896, det 9. I

Aarhus 1.— 3. Juni 1898, det 10. i Kbhvn 17.

—19. Okt. 1899. Om alle Moderne foreligge

udforlige trykte Beretninger. Fr. N.
Betsjnanerne, se Art. Kaflerne.

Bettex, Frederic, relig. Skribent, er en
Praesteson fra Etoy 1 Pays de Vaud, f. 1837.

Efter hans Moders tidlige Dad opgav Faderen,
der var en ivrig Discipel af Calvin, sit Em-
bede og rejste rundt, navnlig i Frankrig og
Italien, for at prsedike Evangel iet, og F. fulgte

i nogle Aar med ham. Derved Iserte Drengen
at tale forskellige Sprog, og han fik tidlig 0jet

opladt for de konfessionelie Forskelligheder og
relig. Modsaetninger. For at skaffe ham en
mere systematisk Undervisning, end det urolige

Rejseliv tillod, blev han sat i Brodrene Paulas"s

Skole ved Ludwigsburg (i Wurttemberg), og
derved blev han noje knyttet til Tyskland. Da
Skoletiden var omme, vendte han tilbage til

Schweiz for at studere Matematik og Mekanik.
men Tanken om en fremtidig kunstnerisk
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Virksomhed drev ham til Rom. Senere kom
han til Tubingen for at studcre Naturviden-
skaberne, og til Skotland for at gore sine Kund-
skaber frugtbringende i en Huslaererstilling.

Han liengtes dog tilbage til Fastlandet, og efter

en Tidlang at have vieret Laerer hos Brodrene
Paulus grundede han selv et Pensionat for

Drcnge i Seeheim ved Bodensoen, i Naerh. af
Konstanz. Han forested det i 7 Aar, men
modtog derpaa en Kaldelse som Laerer i nyere
Sprog ved et Pensionat for unge Piger i Stutt-

gart, og ved dette har han siden virket. 1893
udgav han det lille Skrift: >Was dunkt dich
von Christo< (3. Aufl. 1898), der senere blev
efterfulgt af flere storre Boger (>Naturstudium
und Christentum<, 4. Aufl. 1898; >Natur und
Gesetzi, 3. Aufl. 1898 og >Symbolik der Schop-
fung und ewige Natur«, 1898), der behandlede
Forholdet mellem Troen og Naturvidenskaben
og forskellige Samfundssporgsmaal fra et af-

gjort kristeligt Standpunkt.
Bispeexamen. Dan mark. Ifolge Dske Lov

2— 3—2 skal Superintendenten (Biskoppen)

>overhore« den vordende Priest, og »hvis han
hannem i Laerdom og Levned skikkelig be-

flnder, da skal han hannem til Prtestcembedet
uden Ophold indvie med de forordnede Cere-

monier<. I Overensstemmclse hermed afholde
de dske Biskopper umiddelbart for Ordina-
tioncn en B., der i Reglen bestaar baade af

en skriftlig (Afhandlinger og Prsedikendisposi-

tioner) og mundtlig Del. Den sidste finder Sted

i Overvierelse af Stedets Praester, som oftest saa-

ledes, at et Sted af det nye Testament over-

sales af Ordinanderne og tages til Udgangs-
punkt for en Samtale om dogmatiske, etiske,

kirkehistoriske eller isagogiskc Emner. Ofte
krueve de dske Biskopper ogsaa, at Ordi-
nanden skal fremlaegge en Attest for saedeligt

Levned, undertegnet af 2 paalidelige Miend,

der kende Ordinanden nejere. Saafremt nogen
Andes uskikket i Laerdom eller Levned, skal

Biskoppen, ifolge Reskriptet af 14. Juni 1728

undlade at ordinere ham og gore Indberetning

til Ministeriet. — I Norge Andes der ingen

B., saalidt som nogen anden pastoral Prove
end de S. 832 omtalte. Dog maa Praester, der
skulle virke i de nordlige Sogne, hvor Finsk
og Lappisk tales, for Ordinationen underkaste
sig en Prove i disse Sprog. — Om Forholdene
i Sverig og Finland se S. 833 f.

Bisscbop, Simon, se Episcopius S. 779.

Bisticci, Vespasiano da, f. 1421, stod i

noje Forhold til Medicierne og var den forste

storre Boghandler i den nyere Tid. Hans Bog-
lade var Samlingsstedet for alle Firenzes laerde

Maend, og ved at here disse tale om de gamle
og nye Forfatterc erhvervede han sig selv

et betydeligt Kendskab ikke alene til den lat.,

men ogsaa til den gr. og hebr. Literatur.

Baade Paver, Fyrster og Privatmaend sogte til

ham, naar de vilde have Boger. Man sagde:

>Send kun Penge til Firenze, saa sorger V. for

RestenN Cosimo af Medici stod 1 stadig For-
bindelse med ham, og Fyrsterne i Urbino,
Ferrara og Pesaro samt Matthias af Ungarn
oprettede deres Biblioteker ved bans Hjaelp. I

sin hoje Alderdom nedskrev han paa det itali-

enskc Folkesprog sine rige Erindringer i det

udforlige Skrift: Vi'fe di nomini illustri del

secolo XV, i hvis forste Afsnit der handles om
Paver (Eugen IV og NicolausV), Konger, Kar-
dinaler, iErkebiskopper og Biskopper (bedste

Udg. af L. Frati, Bologna 1892 f., 3 Bd.). Det
er i Here Henseender en ikke uvigtig Kilde til

Renaessancens Historie. V. da B. dode 27. Jul!

1498 og blev begravet i Kirken S. Croce i Fi-

renze (Enrico Frizzi, Di V. da B., Pisa 1878).

Bjorko, en i Bj6rk6fjorden af Malaren
mellem Sigtuna og Sddertelge, o. 4 Km. lang
og 1,3 Km. bred, med o. 100 Indbyggere. Ved
Katsviken deles den i 2 Dele, der forenes ved
et lavt Naes; den sondre Del er bakket og
skovbevokset, den nordre jaevn og dyrket. B.

er beromt ved sine rige og interessante Fund fra

Vikingetiden og den aeldste Middelalder. Paa
0ens nordre Dele Andes paa en Flade af o. 6
Hektarer det Agerland, som kaldes >svarta

jorden< paa Grund af den med Tnekul og
Aske iblandede Jord, som daekker det i en
Dybde af 3—8 Fod, og som er fremkommet
ved Levninger af Moddinger, paa hvilke man
har kastet Kul og Aske fra Arnestederne i en
for laenge siden odelagt By. Husene have
vaeret Lerhytter og Tommerbygninger. I >svarta

jorden< Andes Masser af Dyreben (over 50 Arter),

bvoriblandt alle vore saedvanlige Husdyr (af

vilde Dyr : Baeveren, som nu er uddod i Sverig,

den sorte Rotte, tidligere ukendt i Europa for

Slutn. af 13. Aarh., og Storken), samt en stor

Maengde Kunstprodukter: Vaerktoj og sjeldnere

Vaaben af Jem; Naale, Knivskafter, Svaerd-

knapper osv. af Ben; Spaender og Ringe af

Bronce og Solv; Glasperler, Bjergkrystal, Kar-

neol, Ametyst og Rav; fremmede Monter, paa
6t Sted 449, dels sonderbrudte, dels hele, kuf-

iske Monter. Den yngste i >svarta jorden< ned-
gravne Mont er fra 967 ; den samlede Solvskat

blev hengemt o. 1000. Alle Oldsager fra

>svarta jordenc tilhere den yngre Jernalder

(o. 700 — den sidste Halvdel af 11. Aarh.).

Mod 0. har Byen vaeret beskyttet af en af

Stene og Grus bygget Void og mod S. af en
Borg. Udenfor Bytomten Andes over 2000
Gravhoje (55 trekantede, 20 firkantede, 8 af-

lange, de ovrige runde). Flertallet indeholde
braendte Lig, men ikke faa ubraendte Lig i

Traekister. Mellem Bytomten og Borgen Andes
en maerkelig Gravplads, der ikke betegnes ved
Hoje eller Stensaetninger. Gravene indeholde

dels temrede Ligkister, dels lose Plankekister,

anbragte i Retningen V. til 0., med Levninger
af ubraendte Lig, nogle endog jordede uden
Kiste. En Del af dem synes efter Rigdommen
paa Smykker at have vaeret Kvindegrave; i

in af disse fandtes et kr. Selvkors. 0. for

Byen er fundet en lignende Gravplads med
Rester af klinkebyggede Baade og mange inter-

essante Oldsager, hvoriblandt Kors og Selv-

menter. Utvivlsomt ere disse kr. Kirkegaarde.

Paa 0ens sondre Del Andes 4 Stengravhoje, om
hvis Indhold intet sikkert vides. — I Middel-

alderen og laenge derefter antog man, at B.

var det Birka, hvor Ansgar praedikede for

Svearne, og hvor den forste kr. Menighed i

Sverig grundlagdes. Men i det 18. og 19. Aarh.

har man villet henlaegge Birka til andre Steder

(Stockholm, Sigtuna, Bjdrksta Sogn i Vestman-
land, Birkenas N. for Kalmar, Visby og S6der-

kOping). 1686 foretog Hadorph og Pcringskidld
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Udgravninger paa B. med ubetydelige Resul-

tater, heldigere var Alex. Seton 1826—27. Forst

i Halvfjerdserne udfertes under Dr. Hjalmar
Stolpes Ledelse de storartede Undersegelser,

som gav de ovennaevnte Resultater og haevede

det over al Tvivl, at disse Levninger tilhere

den engang rigc By Birka, >Svenskernes Riges

Havn, som kaldes Bircai, som det hedder i

Rimberts Vita Ansgarii c. X, en S0- og Handels-
stad, besegt af Danske, Nordmaend, Slaver osv.

samt ogsaa af Sorevere, der tilsidst, uvist naar,

odelagde den (H. Stolpe, Bjorkofundet, 1874;
adskill. Meddelelser i Kgl. Vitterhets-, Hist.-

och Antiqvitets-Akademiens Manadsblad). O. A.

Blandede jEgteskaber, se jEgteskaber.

Blanrock, Georg, schweizersk Gendeber,
stammede fra Bonaduz og blev undervist i

Chur, hvor ban senere blev Medlem af det

bojt ansete St. Lucius-Konvent. Under Navnet
>G. af Jakobs Hus fra Chur< kom han sidst

i 1524 eller i Beg. af 1525 til Zurich og slut-

tede sig straks til Zwinglis Modstandere. I

den felgende Tid var han, ved Siden af Grebel

og Manz, et af Hovederne for Gendobeme.
Hans Tilhaengere talte med Beundring om
>den staerkeJergenc, der var >en anden Paulus<,

og efter bans Klaednings Farve kaldte man ham
i Reglen >B.<. Han drog rundt i Schweiz
som en af Gendoberiets betydeligste Apostle,

ofte forfulgt som et jaget Dyr, indtil han blev
braendt 6. Sept. 1529 i Clausen i Tirol, hvor
han havde en af sine Hovedstationer (J. R. v.

Beck, G. B. und die Anfange des Anabaptismus
in GraubOndten und Tirol, Berlin 1899).

Blomstermission er det noget segte Navn
paa den ligefremme Ting at bringe Blomster
til syge Mennesker. >Jeg skal aldrig glemme
febersyges Henrykkelse over en Buket livlig-

farvede Blomster; jeg erindrer fra min egen

Sygdom, at en Buket Markblomster blev sendt

mig, og at min Helbredelse fra dette 0jeblik

gik hurtigere fremad<, skriver Florence Night-

ingale (>Sygepasningen<, dansk Overs., Kbhvn
1861), og mange ville have sandet bendes Ord.
At gore fattige syge delagtige i denne Ghede
og Oplivelse bliver derfor en smuk og ingen-

lunde betydningsles Barmhjertighedsgerning,
som baade er evet og kan eves privat i al

Stilhed. Overfor Hospitalerne og de mange
Sygelejer i en Storstads Fattigkvarter maa Ger-
ningen saettes i sterre Stil, baade for at faa

mange faste Givere og mange stadige Uddelere
af Blomsterne. Fra Boston herer man maaske
tidligst om en saadan organiseret Virksomhed

;

i Miss Macphersons >Bikube< i Londons 0st-

ende har den sagtens naaet sin storste Udvik-
ling. Efter eng.-ref. Skik binder man gerne
et Skriftsprog, trykt eller heist skrevet, ved
hver Buket. Det skal saa eve sin bestemte
Mission — og hvem vil naegte, at det ogsaa
kan det i mangt et Tilfaelde, hvor saaledes
Menneskers Kaerlighed vidner omGuds? N. D.

Blyth, George Francis Popham, anglik. Bi-

skop af Jerusalem, er fedt 1832. 1856 blev
han praesteviet, 1866 kom han til Indien som
eng. Praest i Allahabad; 1867 blev han Kapel-
lan hos Biskoppen af Calcutta, og i de felgende
Aar virkede han i Barrackpur, Naini-Tal, Fort
William og Rangoon. 1887 blev han i Lam-
beth Palace indviet til Lord-Biskop af Jeru-

salem, og han blev tillige Sub-Praelat i den
jerusalemske St. Johannes's Orden. Som Bi-

skop af Jerusalem har han ogsaa Tilsyn med
de eng. Menigheder i JEgypten og Habessinien.

med Menighederne ved det rede Hav og paa Sinai,

i Palaestina, Syrien, den Del af Lilleasien, der
ikke er underlagt Biskoppen af Gibraltar, samt
med Cypern. Han er Forf. til The Holy Week and
Forty Days (I— II, 1879). Da Biskop Joseph
Barclay dede 1881, blev der ikke valgt ham
nogen Efterfelger, og 1886 blev Aftalen mellem
Storbritannien og Preussen med Hensyn til Be-

saettelsen af Bispestolen i Jerusalem haevet
Paa iErkebiskop Bensons Tilskyndelse blev det
dog besluttet at udvaelge en ny, eng. Biskop
forJerusalem og 0sten, og B. blev da valgt. Han
har sin Bolig i Bishop's House i Jerusalem.
Brandrnd, Andreas, teol. Prof, i Kristiania,

er fedt 26. Febr. 1868 og blev Student 1886,

teol. Kand. 1892. Efter at have virket som
Laerer i Kristiania foretog han 1895 en Studie-

rejse til Udlandet og blev 1896 Assistent i det
norske Rigsarkiv, 1897 Prof, i det teol. Fa-
kultet med Kirkehistorie som Hoved fag. 1

1895 udgav han >Klosterlasse, et Bidrag til

den jesuitiske Propagandas Historic i Norden<

;

i 1897 paabegyndte han (for det norske histo-

riske Kildeskriftfond) Udgivelsen af Stavanger
Domkapitels Protokol 1571—1630. L. B.

Bredal, Erik, Biskop af Trondhjem. fedtes

i Rudkebing paa Langeland 1607, blev 1631
Herer i Nykebing paa Falster, 1633 Rektor
der. 1637—39 studerede han i Rostock, 1639
blev han Magister i Kbhvn, 1640 Sognepr. ved
den nys fuldferte Frelsers Kirke paa Kristians-

havn, 1643 Trondhjems 7. evang. Biskop. 1645,
ved Freden i Bremsebro, mistede Trondhjems
Bispestol 12 Praestegjeld (10 i Jemteland, 2 i

Herjedalen); men 1658 blev E. tillige Super-
intendent for Nordlandene. Han var en myndig
Mand, og tilsidst vakte bans egenmaegtige Streng-

hed baade over for Ordinanderne og Praest-

erne saa staerk Modsigelse, at han (1656) fik

en Paamindelse om at holde sig til Ordinansen
og de gaeldende Kirkelove. Han roses meget
for Lserddom, og han har digtet bibelske Sange,
som dog ere gaaede tabt. Hans nidkaere og
trofaste Virksomhed blandt Finnefolket bar
endnu Frugter i >Syvstjernens< Dage. Han
dede i Trondhjem 16. Maj 1672. Melkior Au-
gustinussen sigeromham: >Han varen synder-
lig begavet Mand af Gud, laerd og veltalende,

gjorde stor og beremmelig Profekt med Ung-
dommen her i dens Katekisme-Laesning og
andet. Havde immer altid Tvistighed med
Gejstligheden, hvilket gjorde ham ilde lidende

hos mange< (L. Daae, Trondhjems Stifts geistl.

Hist., Trondhjem 1863, 98 f.).

Bradside kaldes den Side af Altret, der er

til venstre for den fungerende Praest, fordi

Bredet i nogle protest. Kirkesamfund uddeles
ved den. Den anden Side kaldes da Ka lk-
si den.

Butsch, johan Albert, sv. Biskop, f. i Boras
6. Febr. 1800, kom 15 Aar gl. til Upsala som
Student og vandt Laurbaerkransen ved Promo-
tionen 1821. 1824 blev han Teologie-Kandi-

dat og s. A. Docent i teol. Praenotioner og
Kirkehistorie. 1827 modtog han Praestevielsen.

og 1830 udnsevntes han til ekstraord. Adjunkt
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i det teol. Fakultet 1832 blev han Lie. theol.

og derpaa anden teol. Adjunkt og Preest i Borje;

1836 kalseniansk Prof. Aaret efter blev han
kaldet til Biskop i Skara, og som saadan for-

beredte ban Kronprins Karl (XV), Prinserne
Gustaf, Oskar og August samt Prinsesse Eu-
genie til den farste Altergang. Efter Konflr-

mationen overrakte han Prinsesse Eugenie en
Pragtbibel ined den Formaning, at hun kun
sjslden og aldrig for laenge ad Gangen skulde
\tese i den, da hun let, uden tilberlig Vejled-

ning, kunde blive forledet til Lseseri eller

Svaenneri. Derimod raadede han hende til

daglig at lsese i Thomas fra Kempens Bog om
Kristi Efterfelgelse (B. Wadstrdm, Ur minnet
och dagboken, Stholm 1898, I, 98). Baade 1851
og 1856 fik B. mange Stemmer ved iErke-
bispevalget, men han onskede ikke at forlade

Skara. De> dode han 2. Marts 1875. I Litera-

turen bar han saerlig gjort sig bekendt som
Oversstter af tyske teol. Arbejder.
Btthm, Charles John Thomas, f. i Kbhvn

1. Nov. 1812, blev opdraget til Handelen og
gik, efter at have arbejdet her, i Tjeneste hos
Muset Hambro i England. Der blev han, paa
Grand af sine store Sprogkundskaber og sin

paalidelige Personlighed, en meget betroet Mand.
1 Begyndelsen af Trediverne blev han greben
af den kat.-ap. Vskkelse, og blev da en af
Irvingianismens Evangelister. Han kom som
saadan ogsaa til Oanraark og dode i Charlotten-
burg ved Berlin 11. April 1880 som vedkora-
mende Apostels Koadjutor for Nord-Tyskland.
Det var gennem B. og William Caird, at Heinr.
Thiersch 1845—46 lrerte Irvingianismen at

kende (P. Wigand, H. W. I. T.s Leben, Basel
1888, 62 f.). Fiere af B.s Skrifter ere oversatte

paa Dansk, saal. >Hvad er de saak. Irvingi-

anere for Folk* (Kbhvn 1859); >Lys og Skygge
i K.s nuv. Tilstand; 10 Afhdl. om kr. Sand-
heder for vor Tid< (2. Udg. Kbhvn 1888); >Om
Tidernes Tegn og Jesu Christi anden Tilkom-
melsec (2. Opl. Kbhvn 1873).

C^aine, Thomas Henry Hall, eng. Roman-
fbrfatter, f. 14. Maj 1853 i Runcorn i Cheshire,

udgav 1882 det biogr. Skrift Recollection* of
D. G. Rossetti og Digtsamlingen Sonnets of three

Centuries. Senere har han skrevet en Rskke
Romaner, der tildels ere henlagte til Cumber-
land og 0en Man (The Shadow of a Crime;
The Scapegoat osv.). Mest bekendt er Romanen
The Christian, der udkom 1897 og straks blev
oversat paa Dsk og Sv. 1887 udgav han en
Biografl af Coleridge, og ogsaa som Drama-
tiker er han optraadt.

Caird, Edward, f. i Greenock 1835, uddannet
i Greenock, Glasgow og Oxford, 1864—66 Fellow
og Tutor ved Merton College, Oxford, 1866—93
Prof, i Etik i Glasgow, siden den Tid Prof, i

Filos. og Master ved Balliol College i Oxford.

Han har skrevet: Philosophy of Kant (1878);

Hegel (1883); Critical Philosophy of Emmanuel
Kant (1889); The Religion and Social Philosophy

of Comte (1885); Essays on Literature aud Phi-

losophy (1892) og The Evolution of Religion

(1893). C. er en af de betydeligste Mxnd inden-

for den filos. Retning 1 England, der forseger

at omplante den raoderne Udvikllngslaere paa

Kirk»-Lek«ikon for Norden. I.

idealistisk Grund ved at genoptage Hegels Tanker
og betone de Momenter hos Kant, der pege i

samrae Retning. Efter denne Skoles Opfat-

telse viser Historien os Ideens Kamp i dens
fremadskridende Indtrsngen i Naturen. Kristi

Betydning beror paa, at han samtidig fuldt-

ud ha;vder Ideen: >det, der skal v«erc«, og
dog, trods al Modstand, fastholder sit For-
hold til Verden: >det, der er«. Denne For-
ening af Subjekt og Objekt er virkeliggjort

i Principet: >de for at leve<. K.s og Kulturens
Maal i vore Dage er den selvbevidste Gennem-
ferelse af Krdm.s Princip paa alle Kulturlivets

Omraader med Overvlndelse af Modsaetninger
mellera det objektive og det subjektive (rom.
Katolicisme og ProtestantismeX mellem Tanken
og >Hjertetc. E. G.

Calvttr, Caspar, blev fodt i Hildesheim 6.

Nov. 1650; hans Fader, Joachim C, dode som
Pr«st ved Andreas-Kirken i Braunschweig. C.

C. studerede i Jena og Helmstadt, hvor bl. a.

F. U. Calixt og den bekendte Polyhistor H.
Conring vare hans Lsrere. 1674 blev han
Magister i Filos. og ttenkte paa at slaa ind
paa en akademisk Lebebane, men i Steden
derfor gik han til Zellerfeld som Diakonus.
Senere blev han Superintendent i Zellerfeld,

og som saadan virkede han ved Tale og Skrift

for en Forening af Lutheranerne og de Ref.

Han modtog hyppige Kaldelser til Professorater

og hoje kirkelige Embeder, men afslog dem
alle, indtil han 1720 blev kaldet til Clausthal
som Geueralsuperintendent for Fyrstendemmet
Grubenhagen. Der dode han 1725. Han sam-
lede et kostbart Bibliotek paa o. 4000 Bd.,

som indeholdt vserdifulde Manuskripter (se Til-

kegget til Art. Cordatus, S. 854), bl. a. fl. Breve
fra den seldre og yngre Calixt. Det blev testa-

menteret til Kirken i Zellerfeld, og der Andes
det endnu.

Chateaubriand, Francois-Rene' de, fr. Digter

og Statsmand, f. i St Malo 1768, d. i Paris

1848, udgav 1801, samtidig med det fr. Kon-
kordat, Le ginie du Christianisme, ou les beautis

de la religion chritienne, hvori han forsvarede
Kristendommen, sserlig Romerkirken, ved at

vise dens >Skenheder< (A. Vinet, Etudes sur
la litt. fr. au XIXe siecle, Paris 1857, I, 161 f.).

Denne Bog, hvis 2. Udg. (af 1803) var helliget

Ferstekonsulen (Bonaparte) som >Frankrigs
Haab<, indeholdt Evangeliet om Tronen paa
Altret, og den, tillige med C.s Les martyrs,
ou le triomphe de la religion chritienne (1809),

bidrog ikke lidet til at drage mange Fransk-
mamd tilbage til de gamle Kirkestier (Fr. Niel-

sen, Romerk. i det 19. Hdaar. Det indre Liv.

I, 86 f.). I Restaurationstiden tog C, baade
som Medlem af Ministeriet Villele (indtil 1824),

og som Medlem af Pairskammeret, Del i de
politiske Forhandlinger. Som Politiker var han
mere frisindet end de andre »Fortidsprofeter«,

en Ven af >Monarkiet i Overensstemmelse med
Chartetc og en Forsvarer af Pressefriheden. Da
Censurloven blev forelagt i 1827 og madte
stark Modstand i Deputeretkammeret, raadede
C. Karl X til at afskedige Ministeriet; men
dette Raad blev ikke fulgt. 1828 gik han som
fr. Gesandt til Rom og optraadte under Kon-
klavet i 1829 med en blomstrende Tale til

Kardinalerne, i hvilken han lagde de forsamlede
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Kirkefyrster paa Sinde at give Leo XII en
maadeholden Efterfelger (Fr. Nielsen, Paved, i

det 19. Hdaar II, 41 f.). 1829 trak ban sig

tilbage fra Gesandtskabsposten i Rom og syssel-

satte sig med Udgivelsen af sine samlede
Skrifter og Nedskrivning af sine Memoirer
(Mimoires d'oulre tombe I—XII, 1849—50).

Chigi, Fabio, se Alexander VII (S. 52).

Christoffersen, Mentz, norsk Prwst, f. i

Trondhjem SO. Sept 1598, blcv 1621 af Biskop
Anders Arrebo udnasvnt til Konrektor ved Skolen
i Trondhjem. 1629 blev ban resid. Kapellan

og efter faa Maaneders Forleb Sognepr. ved
denne Bys Frue Kirke. Han dede 1657. M.
C. forfattede paa Latin en Dagbog, der paa
en vis Maade var et Sidestykke til Absalon
Pedersens saakaldte >Kapitelsbog< om de ber-

gensiske Forhold. Han var ogsaa virksom for

Indretningen af et Hus, i hvilket fattige og
faderlese Drenge (>de blaa Degne<) flk Ophold
og Undervisning. Hans Shegt optog senere

Navnet Darre.
Ctvilta Cattolica, et rom.-kat. Tidsskrift, er

den rom. Jesuitismes Hovedorgan. Dets Ud-
givelse begyndte 1850 i Napoli, og dets ferste

Leder var P. Carlo Maria Curci (S. 570).

C. C. blev hurtig Vatikanets officielle Organ,
men dets Hrevdelse af Pavedammets ubetingede
Hejhedsret over den verdslige Magt vakte saa

stor Uvitfe i Napoli, at P. Curci efter kort

Tids Forleb maatte flytte Redaktionen til Rom
og senere en Tidlang standse med Udgivelsen.

Denne blev dog snart igen fortsat, og endnn
den Dag i Dag er C. C. det af Jesuitismen be-

herskede Pavcdemmes Hovedorgan paa alle

Omraader. 1866 tog Rom det helt under sine

Vinger. Udgiverne kom til at danne et officielt

collegium scriptornm, der stod under Jesuiter-

generalen og flk Bolig i Borgo, i Vatikanets
umiddelbare Nserhed. En Tidlang har C. C.s

Redaktion, ligesom det jesuitiske Hovedkvart£r,
vteret henlagt til Fiesole; nu (1899), da Jesuit-

er-Generalen er vendt tilbage til Rom, er Tids-

skriftets Redaktion ogsaa flyttet dertil. Under
Striden om Ufejlbarhedsdogmet og under Kultur-
kampen gjorde C. C. Ultramontanismen store

Tjenester. Det var en Artikel i C. C. for 6.

Febr. 1869, der forst udtalte Haabet om en
Definition af Pavens Ufejlbarhed og fremkaldte
Dollingers (S. 702) beramte Artikel, »Das Con-
cilium und die Civilta* i >Augsb. Allg. Zeitungc,
hvormed i en vis Forstand den gammelkatolske
Bevsegelse begyndte; og 1872 var det en Ar-
tikel i C. C, der kaldte det nye tyske Rige
>en Vredens Svobe i Guds Haand< og med
Glsede saa hen til den Dag, da Svoben skulde
senderbrydes og kastes bort.

Coillard, Francois, f. i Frankrig 17. Juli

1834, studerede i Batignolles og paa det fr.-

evgl. Missionsselskabs Skole i Passy under Ca-
salis (S. 483), hvorfra ban Dec. 1857 udsendtes til

Basuto-Missionen i Sydafrika. Han blev valgt

til 1858 at anla-gge en ny Station i Leribe,

hvortil ban 1861 hjemferte sin Hustru Chri-
stina Mackintosh (en skotsk Prssstedatter, f.

1829 i Greenock), der skulde blive en stor Hjselp

i bans Gerning. Sammen foretog de 1877—79
en Undersegelsesrejse til Banyay-Stammen og
Landet ved Sambesi, hvilket 1884 forte til

Grundheggelsen ved C. og hans Hustru af den

franske Sambesi-Mission hos Barotse-Folket

(det fra Livingstone saa bekendte Makololo-

Rige). Det usunde Klima og det forvildede,

blodterstige og fordtervede Folk beredte Mis-

sionaererne de storste Vanskeligheder. Fro C.

dede 28. Okt. 1891 i Sefula. Men C. holdt ud,

og andre Missiomerer kom til, og der er nu 5

Stationer i Landet og en Skole i Hovedstaden
til Uddannelse af indfadte Hjaelpere. Kongen
Lewanika har standset Slavehandelen og Hekse-

processcrne, der kostede mange Mennesker Livet.

Skolerne soges af 300 Elever, og flere Hundrede
ere i Daabsundervisning (Fr. Coillard, Sur le

haut Zambese, voyages et travaux de mission,

Paris 1897).
*

V. Sn.

Crusins, Ludwig Friedrich Otto Battm-

garten-, tysk Teolog, f. i Merseburg 31 . Juli 1788,

blev 1810 Universitetspnest i Leipzig, 1812

teol. Prof. 1 Jena. Han dode 31. Mai 1843.

Han er navnlig bekendt som Dogmehistoriker.

Cullen, Paul, Kardinal, f. i Dublin 26. April

1803, blev 1849 ^Erkebiskop af Armagh og lr-

lands Primas, men allerede 1851 flyttet til det

vigtigere, omend yngre, ^Erkesscde i Dublin.

1866 blev ban af Pius IX udiuevnt til Kardinal

med S. Pietro in Montorio som Titelkirke. Han

dode i Dublin 24. Okt. 1878. Paa Vatikaner-

Konciliet var han en ivrig Tilhtenger af Ufejl-

barhedsdogmet og gjorde sig navnlig bekendt

ved at tage Ordet over for Biskop Hefeles Paa-

stand om Pave Honorius I's Kartteri. Under de

indre Kampe paa Irland i Halvfjerdserne spillede

han en stor Rolle, og ingen enkelt Mand bar

i den nyeste Tid haft starre Indflydelse paa

0en end Kard. C. havde som iErkebisbop og

Pavens Legat (Eminent Persons, Biographies

reprinted from The Timet, London 1893, II.

116 f.).

Daae, Lndvig, norsk Historiker. er f. 7.

Dec. 1834. Efter at have taget fllolog. Ero-

bedsexamen 1859 blev han 1860 Adjunkt ved

Drammens herde Skole, 1863 Universitets-

stipendiat i Historie, 1869 Universitetsbiblio-

tekar og 1876 Prof, i Historie. Med sm yppw
lige Hukoramelse og sit udnuerkede Sprogtalent

— Latinen behersker han til Fuldkommenhed
— var han som faa rustet for hist. Forskning.

Hans originate Personlighed og hans livfulde

Foredrag, struttende af Kundskaber og krydrct

med attisk Salt, bar evet stor Tiltnekning paa

de studerende. Dertil har hans literaere Pro-

duktion vteret meget rig. Navnlig har ban t

en Maengde Monografier behandlet de forskel-

llgste Emner fra Norges Historie, ikke mindst

dets Kirkehistorie. Af disse sidste skal vi her

nsevne: »Trondhjems Stifts geistlige Historie«

(1863); >Aktnuessige Bidrag til den norske

Kirkes Hist, i det 18. Aarh.« (1864); »Geist-

liges Kaldelse< (1879); .Norges Helgener< (1879;:

>En Kranike om Erkebiskoperne i Nidaros<

(1897). Dertil en Msengde laengere og kortere

Afhandlinger i forskellige Blade og Tidsskrifter.

I 1869 deltog D. i Stiftelsen af den norske

hist Forening med dens Tidsskrift, blandt hvis

bedste Stetter han siden har vteret. Han bar

hyppig holdt Foreleesninger rundt i Norges

Byer og oftc optraadt som konservativ Folke-

taler. I 1879 blev han kreeret til ^Eresdoktor

Digitized byGoogle



Daae — Doring. 851

i Filosoflen ved Kbhvns Universitet (>Vaarsol<

for 18. Nov. 1899). A. B.

Darrc, se Christoffersen, Mentz (S. 850).

David, skal efter en i sv. Messebeger og ister

i et Vesteras-Breviarium bevaret, i Hovedsagen
i det mindste trovaerdig, Tradition have vreret

Vestmanlands Apostel. Han angives at have
vzret en hojbyrdig Englsender af Cluniacenser-
Ordenen. I Haab om at vinde Martyrkronen
>vandrede D. omkring i Sverigs sydlige Dele
og pnedikede Krdra. med saa megen Udholden-
hed, Kraft og Iver, som om han fik Tunge og
Visdom af Kristus selv<. Derefter rejste han
Nord paa og kom til Vestmanland. Det Sted,

hvor siden Munketorps Kirke fik Plads, skal

have vaeret nans Hovedopholdssted; derfra

kunde han virke ved det naerliggende Ting-
og Offersted Vestra Aros (Vesteras). Vesteris

Kirke og Stift sere D. som Stifter; Steder og
Kirker have der bevaret hans Navn og Minde,
og man fejrede hans Hojtid 25. Juni (andet-

steds 15. Juli). At han skal have lidt Martyr-
deden, fortselles ikke, men vel, at han gennem-
levede mange Farer og megen Nod under Ar-
bejdet paa at omvende Vestmanlsendingerne.
Man formoder, at han dade 1082 (Uddragene
af Breviarierne Andes i Scr. rer. Suec. II

406 1). O, A.
Deer-Bogen (the book of Deer) kaldes et

liturgisk Haandskrift, der nu findes i Univer-
sitetsbiblioteket i Cambridge. Det bestaar af
86 Blade og indeholder Joh.-Evangl. og Brud-
stykker af de 3 Synoptikere, et Brudstykke af
Litargien for Sygebesag; den apostolske Tros-
bekendelse (Symbolformlen er aftrykt i Hahn,
Bibl. der Symbole und Glaubensregeln der
alien K., 3 Aufl., Breslau 1897, S. 86) og en
Skrivelse fra Kong David I til Klerkene i Deer,

der ligger omtrent midt i Distriktet Buchan,
i den nordestl. Del af Aberdeenshire. Haand-
skriftet er vigtigt som den eneste liturgiske

Levning fra den keltiske K. i Skotland. Palseo-

graferne mene, at det stammer fra 9. Aarh.;
dets Illuminationer og Ornameuter minde om
Udsmykningen af de irske Evangelieboger, og
de 4 groteske Billeder af Evangelisterne (Lukas
er afbildet foran J. Dowden, The Celtic Church
in Scotland, London 1894) have Betydning i

Ornamentikens Historic At Haandskriftet stam-
mer fra den columbanske Munkebolig i Deer,

er sikkert; men om det skyldes en irsk eller

pictisk Haand, kan viere tvivlsomt. Trosbe-
kendelsen er fra samme Tid som Evangelierne,

men Brndstykket af Syge-Liturgien fra en
senere Tid. Den bedste Udg. skyldes Dr. John
Stuart, der 1869 udgav det for Spalding-Club-
ben ; senere er dets liturgiske V&rd omhyggelig
undersngt af F. E. Warren i hans Liturgy and
Ritual of the Celtic Church (Oxf. 1881). Fr. N.
Denne, Klaus Jensen, Hospitalsstifter, var en

formuende Mand, som, da han paa Kong Hans's
Tid, uvist af hvilken Grand, sad fengslet,

gjorde et Lofte om at bygge >fattige, syge og
pokkige< i Kobenhavn et Kapel og Herberge
til St. Annas jEre, om han slap fri. Siden til-

bragte han hele sit Liv i de lidendes Tjeneste
og satte sin Formue til paa sine omfattende
Ksrlighedsgerninger. D. var en Mand med
store Planer og en Energi, der formaaede at

erbverve Stette paa de hojeste Steder baade

hjemme og i Udlandet; men hans Stiftelser

grundlagdes under en uheldig Stjerne. Kong
Hans, Christiern II og Dronning Elisabet an-
befalede hans Veerk, og 1516 tog Leo X >Ka-
pellet og Gsssthnset< ved St Anna Bro i Be-
skyttelse. St Annas Bud indsamlede endogsaa
Almisser i Sverig, og Gustaf Wasa tilsikrede

1523 D. forskelligt sv. Gods. Men ved Kbhvn.s
Bel ejring 1523 odelagdes Stiftelsen. D. op-
byggede den dog atter, ja 1524 stlftede han et

nyt St. Anna Hospital i Aahus, hvortil JErke-
biskop Aage Jepsen gav store Gaver; det stod
i uoje Forbindelse med Huset ved Kbhvn. De
milde Gaver indstremmede imidlertid ikke
rigeligt nok, og da Hospitalet ved Kbhvn 1528
visiteredes paa Byens Vegne, truede Naden de
syge, men de afgav et glimrende Vidnesbyrd
om D.s Opofrelse for dem, og Stifteren lovede
da at staa Last og Brast med dem. Alligevel

maatte de syge snart flyttes andetsteds hen;
Huset i Aahus bestod derimod en Tid efter

Reformationen. D. selv blev ansat i Malme som
Liege og Forstander for Hospitalet der og levede
endnu 1533 (H. F. Rordam, Kbhvn.s Kirker
og Klostre, S. 346—57). /. O. A.

Dicnil hed en irsk Munk i 9. Aarh. 1812
fandt iEgyptologen Letronne i det fr. National-
bibliotek 2 irske Haandskrifter, der vare Af-
skrifter af et o. 825 af en irsk Munk ved Navn
D. forfattet geografisk Vasrk: Liber de mensura
orbis terra, der nden Tvivl har vseret brugt
i de irske Skoler som geograf. Hjaslpemiddel.

Om D. vide vi ikke mere, end hvad vi kunne
se af det narvnte Skrift. Letronne mente, at
D. var opdragen i Armagh (S. 143) eller Clonard.

D. fortfflller imidlertid selv, at hans Lasrer hed
Suibhnens eller Sweeny, og da der ved Skolen
1 Clonmacnois har vasret Here Lserere af det
Navn, have nyere Forskere ment, at han har
modtaget Undervisning de>. D. skrev sin Bog
paa Grundlag af Csesar, Plinius og Julius So-

linus, men han citerer ogsaa Pomponius Mela,
Orosius, Isidor af Sevilla og Grammatikeren
Priscian. Han er meget nejagtig baade i det,

han fortsller om Island, og i det, han beretter

om iEgypten og Pyramiderne. Det var D.s
Beskrivelse af disse, der bragte Letronne til at

undersoge hans Bog. Han omtaler ogsaa, efter

Munken Fidelis's Fortrelling, den Kanal, som
Faraonerne havde gravet mellem Nilen og
Suez, og som atter blev aabnet af Hadrian,
men senere sandede til, indtil den endelig

blev Iukket767. AfD. erfare vi ogsaa, at irske

Eneboere kom til Island allerede i 8. Aarh.;
de fortalte ham, at der paa en vis Tid af Aaret
ved Midnatstid var saa lyst paa Island, at de
om Natten kunde >pille Lusene af deres Skjorte

lige saa godt som midt om Dagenc. Ogsaa
om kr. Eneboere paa Fasreerne fortajller han
(se Art. Fasroerne). D.s Skrift er udgivct af

A. C. A. Walckenaer (Paris 1807) og Parthey
(Leipz. 1870).

Distriktskirker i Kobenhavn, se Kirke-

fond, det kobenhavnske.
Distriktsprovster, se Provster.

Doring, Carl Angnst, tysk Pra»t og Psalme-
digter, blev fodt paa en Gaard i Nasrh. af
Magdeburg 22. Jan. 1783. Han gik i Skole i

Magdeburg og blev her paavirket af Herrn-
huterne. Som Student kom han til Halle,
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men Filologien tiltalte ham mere end den
rationalistiske Teologi, som blev foredraget der,

og efter Studentertiden var han Laerer for-

skellige Steder. Som saadan stifledc ban i

Eisleben en Forening til Udglvelse af nyttige

Folkeskrifter, der senere trivedes vel, og 1814
blev han Aftensangsprest ved Petri Kirke i

Magdeburg. 1815 kom han til Eisleben som
Axkidiakonus, men allerede 1816 blev han kaldet

til Elberfeld som Prsest for den evang.-luth. Me-
nighed der. 17. Jan. 1844 dede han efter en
trofast Virksomhed som Sjsleserger og Ordets
Forkynder. Hans talrige, men ofte knn let

henkastede, Psalmer have en kirkelig Klang;
nogle faa af dem have fundet Vej til Norden,
som den af Landstad paa Norsk oversatte:

>Lover den Herre, hvis reddende Kserlighed

sender< (Landstads Psbog Nr. 364), der farst

blev trykt i > Psalmer og Sange til Brug ved
Missions-Meder og Missions-Fester< (1863).

Elmgren, Sven Gabriel, flnsk Polyhistor og
Teolog, f. 25. Okt. 1817 i Pargas, blev Student
1836, Mag. 1840 og teol. Hand. 1844. 1848

fik han Anssettelse som Amanuensis ved Bi-

blioteket i Helsingfors, 1862 blev han Vice-

bibliotekar; 1873 fik han Navn og Vserdighed

af ekstr. Prof. 1860 var han bleven >honorar

Doktor«. 1891 tog han sin Afsked som Vice-

bibliotekar. Han dede 3 Nov. 1897. Af bans

teol. Arbejder maa, foruden Overs, af Meiers

Dogmehist. (1845) og Hases Hutteras Redivivat

(1846 f.), mterkes: fl. vidtleftige Biografier over

kirkl. Personligheder i >Finlands minnesvirde

mfin< (1854—56); >Landskapet Edens floder<

(1883); >Ratta artalet for Kristi fodelse och dod«

(1883); >Kronolog. data betr. Pauli lif< (1885);

>Om dagen fOr Kristi fodelse< (1886); >Evange-

liska historiens kronologi< (1888); >Israelitiska

historiens kronologi< (1890); >Bevis ffir skrift-

ernas i N. T. fikthet< (1895). A. N.

Erlend, Biskop over Feroerne 1269—1308,

var oprindelig Korsbroder i Bergen. Han var

til Stede paa Provinskoncilieme i Bergen 1280.

Nidaros 1290 og Oslo 1306, og han dede under

et Ophold i Bergen 13. Juni 1308. Efter hans

Dad blev der gjort Skridt for at faa ham kanon-

iseret. Se Erkebiskop H. Ralteisens Kopibog,

udg. ved A. Bugge (Kra. 1899).
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Rettelser og Tilfojelser.

la L.

5a -

10b -

12a

15b
16a

16b
31b
34 a
37 a

58 a

18 f. o.

18 —
31 —
25 —
27 —

—- - 30 —

— - 40 —

1 —
1 —

13 —
23 —
31 —
3 f. n.

19 f. o.

9-8 f. n.

20 f. o.

40b - 1 —
44a - 31 —
— - 32 —

50a - 6 f. n.

52b - 20 —

9-8 —

- 59b - 1 —
- _ . 1 _

er nu— laes: dode 1896 som
Hadelund — lies: Hadeland
Hoivoog — laes: Hejvaag
1552 — lies: 1541
Brobjerg, etKartejserkloster

(siden Skole) — las: for

Karmelitere
tilfejes : jvfr. Kirkehist. Sml.

3. R. V, 673 f.

tilfejes : samt Bjerre og Hat-
tings Provsti (i verdslig

Henseende under Vejle

Amt).
Esra — hes: Ezra
f. — lses: f. 28. Apr. 1819
Oefa — hes: Orfa
1 Sam. 28 — lies: 1 Sam. 30
uret — laes: urent
26, 10 — lses: 25, 10
Andersen — laes Andresen

V, Million — lies: 1,087,500

Hammershej — lass: Hem-
mershoj

tilfejes: (Ordspr. 30)
Wiborg — laes: Wiborgs.
tilfejes: A.s Hovedvaerk er:

>Historiska upplysningar
om rel. rorelserna i Fin-
land < (H elsingf. 1857— 63).

Bibelovers. — laes: loci

communes
tilfejes: 25. Febr. 1896 blev

Biskop A. udvalgt til

vErkebiskop af Armagh
og Irlands Primas.

rettes: Alliance -Missionen
arbejder i Kina i venlig

Forstaaelse med China In-

land Mission, men bar
ingen saerlig Forbindelse
med denne. Navnet kom-
mer af, at Sere Landes
Folk allieresig uden Hen-
syn til Konfessionsfor-

skelle.

Goteborg — laes : Goteborgs
tilfejes : >Anvisning till ett

utvald theol. bibliothek<

(1762, 63, 66, 72).

85a L. 11 f. o.: Magni — laes: Jacob!
— - 31 f. n.: At Overs, af N. T. fra 1526

ikke er af L. A., men af

Olavus Petri, tar nu'an-
ses for sikkert, da sidst-

na;vntes Forfatterskab til

»Een nyttwgh wnderwijs-
ning< er slaaet fast ved et

nys fundet egenhaendigt

Haandskrift (>Olavus Pe-

tris Undervisning om
menniskans arliga skap-

else osv.<, udg. af O. Ahn-
felt i Sv. Literatursall-

skapets Reformations-
skrifter 1898).

86b - 28 — med — laes: og tillige

— - 26 — sammes — lses : Laur. Petris

— - 1 — Faut — laes: Fant
93a - 12 — lidt over Halvdelen — laes

:

o. Vt.
94a - 6 f. o.: Iudicial — lass: Judicial

95b - 1 — thcol. — laes: theol.

— - 5 — Biskopper— laes: samtidige

Biskopper.
— -22-23— Minne-steckning — laes:

Minnes-teckning

97a - 46 — reviderede — laes: skulde

revidere

107a - 7 — Med — laes: >Med
— - 16 — udgaar Citationstegnet.
— - 23 f.n.: 69 — lses: 69(?)

160b - 23 f. o. tilfejes: Dr. S. Larsen paa-

viser (Aarbagcr f. nord.

Oldk. 1899, S. 81 f.) Sand-
synligheden af, at Kuriens
Afgerelse 1123 gik ud paa
en Deling af den gamle
Provins Hamburg, saa-

ledes at Bremen fik Sverig,

Norge og Gulland (mulig-

vis dog = G6tariget).

Anerkendelsen af Lunds
Rettigheder fulgte ferst

under Eskil (S. 801), da
Hard. Theodignus 1139
kom til Danmark.

166b - 2 f.n.: 337 — laes: 373

226b - 9 f. o.: Medicis — lses: Medici
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854

- 243 a . 38 f.o.— - 41 —

- 244 b _ 42 —
- 246b . 8 —
- 273a - 16 f.n.

- 277 a 41 f.o.

- 279 a - 20 —
- 319b - 34 —

- 322b . 7 —
- 331b - 5 —
- 373a 3 —
- 389 a - 28 —
- 389 b - 31 —
— - 15 f. n

- 393 b . 20 —
- 409a - 2 —
- 410a - 9 —
- 416b * 14 f. o

- 476a 4 f.n.:

- 479 b - 28 f.o.:

- 489 a - 14 —
- 501a - 30 —
- 514b 4 f. n.

- 515a 37 f.o.

- 531b - 8 f.n.

- 536 a - 16 f. o

555b - 6 —

1804 — las: 1816
>af Rigsforsamlingen paa
Eidsvold< udgaar.

O. J. C. — laes: O. E. C.

Dr. — laes: Docent
Om Bernards Forbold til

/ErkcbiskopEski! afLund
se d. Art.

Bernlle — Ices: Bernlle
tilfejes: D. Apr. 1899.

tilfejes: og Marts 1898 Bi-

skop i Lund.
Laegmand— Ires : >Lagman<
1893 — las: 1889
Kollegar — laes: Kolleger

Akersund— laes : Askersund
Prof. — laes: Forfatter

tilfejes: D. 4. Juli 1898.

Aarhus — laes: Aalborg
Keil — hes: f. E. Keil

>2. Ausg.< udgaar.
tilfejes: 1898 vendte nan

tilbage til Kbhvns Uni-
versitet som Prof, i semit.-

esterl. Filologi.

>i dsk Overs. < udgaar.

1830 — laes: 1803
1878 — tes: 1868
tilfojes: C. dode Jan. 1899.

tilfejes: Om Danmarks For-
bindelse med C. se Art. Ci-

sterciensere samt Kirkeh.

Sml. 4. R. Ill, 1 f.

Sester — laes: en Soster

1754 — laes: 9. Sept. 1747
tilfojes: 1899 blevC. Biskop

i Nyslott.

Ungarn 1475 — laes: Weis-
senkircheni0sterrigl476

S. 555b L. 26 f.o.: tilfejes: I det Zellerfeldske

Kirkebibliotek, som Kas-
par CalvSr den aeldre (S.

460) grundlagde, fandt
H. Wrampelmeyer i For-
aaret 1883 et Manuskript,
der bl. a. indeholdt
Apophthegmata Lutheri,

en Raekke Dagbogsoptegn-
elser med Udtalelser af
Luther fra Aarene 1524
eller 25 til 1537. Denne
>C.s Dagbog<, der rime-
ligvis bar tilhert farst

Georg og senere F. U.
Calixt, er en indirekte
Kilde til de aeldre Dele
af Luthers >Tischreden<,
og den afgiver et vigtigt Bi-

drag til Kritik af disse (H.

Wrampelmeyer, Tageb.
fiber Dr. M. Luther, ge-

fflhret von Dr. K. C. 1537,
Halle 1885).

- 587a - 10 — Canonici — laes: Canonical
- 601a - 29 — 1860—74 — lass: 1860—73

- - 30 — 1874—89 — las: 1873—89
- 19 f. n. : Andr. — laes : And.
- 30 — Mak. — laes: Sef.

602 a

638 b
690 a - 23 f.o.: Landadelen — laes: Land-

adelen,

737b - 34 — indledning — laes: inled-
ning

742b - 17 f. n. tilfejes: Jvfr. Aarb. f. nord.
Oldkyndigb. 1899, 155 f.

746a - 31 — 1897) — laes: 1897

777a - 20 f.o.: l'Estoile — laes: l'Etoile

804b - 17 — Esrobiter— laes: Esrahiter
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Register-

Side.

A og w, Alfa og Omega . 1

Aabel, Oluf Andreas . . 1, 853
—

, Peter Pavels 1

Aabenbaringen
Aabenbaring, Johannes's. 3

Abo 4
Aachen 5

Aagaard, Carl Gustav
Oscar 5, 853

Aagaard, J. C. Hilda .... 5

Aage
Aagesen, Sven
Aahlstrom, Olof
Aahus
Akianerne 839
Aalborg, Stiftsby 5
Aalborg, Niels Mikkelsen 6
Aand, Guds
—

, Mcnneskets 8
Aander 9

Aandsdaab 10
Aarflot, Berthe Canutte.

.

—
Aarhus, Stiftsby 10, 853
Aarhus, Jacob Matthiesen 10
Aaron, se Aron 150
Aas 11

Aastrup, Povl Mortensen. —
AastrOm, Johan —
Ab —
Abaddon —
Abagtha —
Abana —
Abarim —
Abba —
Abbadie, Jacques —
Abbe

- —
Abbed —
Abbo af Fleury —
Abbott, Edwin —
—

, Ezra 12, 853
—

, George 12—
, Lyman —

—
, Robert —

—
, Thomas Kingsmill —

Abbreviatorer —
Abbuna, se Abuna 19

Side.

Abctuorium 12

Abda —
Abdas —
Abdecl —
Abdi —
Abdias —
Abdiel —
Abdischo (Ebed Jesu) ... 704
Abdon 12

Abecedarie-Psalmer —
Abecedariere —
Abed-Nego 13
Abel —
Abel Mehola —
Abel, Soren Georg —
Abelard —
Aben Esra 14
Abeokuta —
Aberkios-Indskriften .... —
Aberle, Moritz von —
Abessinsk Kirke —
Abgar 15, 853
Abi 15

Abia —
Abialbon —
Abiasaf —
Abib —
Abida 16
Abidan —
Abiel —
Abieser —
Abigail 16, 853
Abihail 16

Abihu 16, 853
Abihud 16
Abildgaard, Terkel —
Abilene —
Abimael —
Abimelek —
Abinadab —
Abinoam —
Abiram —
Abisag —
Abisaj —
Abisalom —
Abisua —

Side.

Abisur 16
Abital —
Abitub —
Abiud —
Abjatar —
Ablution —
Abner —
Abrabanel —
Abraham 16, 853
Abraham a Sancta Clara 18
Abrahamiter —
Abrahamson, W. H. F. .

.

—
Abrasax (Abraxas) —
Abrenuntiation, se Forsag-

else.

Abrona 19

Absalom —
Absalon, jErkebisp —
— , Dominikanerpro-
vincial —

Absolution —
Abstinens -

Abulfaradsch —
Abuna —
A. C —
Acacius, se Akakios 43
Acceptanter 19

Accidens —
Accidenser 20
Accidentariere —
Accommodation —
Acedia —
Acesius, se Akesios 44
Achab, Achaja, Achas, se

Ak 42
Achelis, Ernst Christian . 20

Achery, se d'Achery 584
Achilli, Giovanni Giacinto 20

Achrelius, Daniel —
Achrenius, Abraham .... —
— , Anders 21

Achterfeldt, Joh. Heinr. .
—

Ackermann, Constantin .

.

—
— , Leopold —

Acosta, Uriel —
Acre, se Akkon 44
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II

Side.

Acrelius, Israel 21

Acta Martyrum —
Acta Pauli et Theclae ... —
— Pilatl —
— Sanctorum 22

Acton, Lord —
Actus forensis —
Ada —
Adada —
Adaja —
Adalbert afHamb.-Bremen —
— af Magdeburg. .

.

23
— af Prag —

Adaldag —
Adalgar —
Adelbard —
Adalja —
Adalvard, d. a 839
- .d.y -

Adam 23
Adam, By 24
Adam af Bremen —
— af Fulda —
— af St. Victor —
—

, Melchior —
Adama —
Adamantius, se Origenes
Adami-Nekeb —
Adamianere —
Adamiter —
Adamnan —
Adams, W., Amerikaner .

—
—

, W„ Englaroder .

.

—
Adar 25
Adasa —
Adasar —
Adbeel —
Addan, By —
Addan, Israelit —
Addar, Israelit —
Addar (Hazar Adar), By .

—
Add! —
Addison, Joseph —
Ad Dominici Gregis custo-

diam —
Adeodatus —
Adhemar af Puy —
Adiafora —
Adiaforistisk Strid 26
Adida 27
Adiel —
Adin —
Adina —
Aditaim —
Adlai —
Adler, Adolf Peter —
— , Herman —
— , J. G. C —

Adma —
Admata —
Adna —
Ado —
Adolphus, Ivar Pedersen. —
Adonai —
Adonia —
Adonlbesek 28
Adonikam —
Adoniram —
Adoni-Sedek —

Adoptianismen 28
Ador —
Adoraim —
Adoration —
Adramelek —
Adramyttium —
Adrianus, se Hadrianus .

—
Adriel —
Adullam —
Adummim (ved Trykfejl

Asummim) —
Advent —
Adventister 29
Advocatus Dei et Diaboli 30
Advocatus ecclesia? —
Aerios —
Aetios —
Afarsatka —
Afek —
Afeka —
Affre, Denis Auguste d' .

—
Afholdenhed, se Faste og

Colibat 577
Afholdsbevtegelsen ...30, 853
Allah 32
Afik —
Aflad —
Afra 33
Afraates —
Afrahat —
Afrem Syrer —
Africanus, Sextus Julius .

—
Afrika, Mission 34, 853
Aftardoketerne 36
Afzelius, Arvid August .

.

—
Afterema —
Agabos

J
—

Agag —
Agaper —
Agapitus I— II —
Agardh, Carl Adolph —
Agate, St —
Agathangelos —
Agatho —
Agde —
Age 37
Agende —
Agende, Adlerske, se Adler,

J. G. C 27
Agendestrid i Preussen, se

Union.
Agerbek, Hans 37, 853
Agnes, St 37
Agnetebjerget —
Agnoeterne —
Agnosticisrae —
Agnus Dei —
Agobard af Lyon —
Agostino da Montefeltro. 38
Agostino Trionfo, se Tri-

onfo.

Agrapha —
Agreda, Maria fra —
Agricola, Johann —
— , Michael 39
—

, Rudolf —
Agrippa I—II 40
— fra Nettesheim .

.

—
Agrippinus —

s*

Aguirre, Jos* Saenz &'
. . #

Agur 44, E
Ahab, se Akab i:

Aharhel t>

Ahasbai -

Abasveros -

Abava -

Ahelai -

Aher -

Ahi -

Ahia -

Aliiam -

Ahieser -

Ahikam -

Ahilud -

Ahimaaz -

Ahiman -

Ahimot -

Ahinadab -

Ahinoam -

Ahio C

Ahira -

Ahiram -

Abisakar -

Ahisamak -

Ahisar -

Ahitob -

Ahitub -

Abjan -

Ahlab -

Ahlefeldt, Godske -

Ahlfeld, Johan Friederica
-

Ahiman, Martin Erik... -

Ahnfeldt, Otto -

— , Paul Gabriel. -

Abnfelt, Oscar «*

Ahoah '

Ahohi -

Ahrah -

Ahrenbcrg, Matilda Mara -

Ahumai ~

Ahusam '

Ai '

Aidan ~

Aidesios '•

Ailli, Pierre d' -

Ain "

Aja "

Ajalon "

Akab -

Akaja °

Akaikos "

Akakios '

Akan "

Akas "

Akasja af Israel
— af Juda

Akathistos
Akban w

Akbor
Akesios "

Akiander, Matthias .«• &
Akiba, ben Josef

H

Akihud '

Akim
Aklmelek
Akis '

Akitofel "

Akkad "
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Side.

Akko 44
Akkub —
Akmeta —
Akoimeter —
Akoluter —
Akominatos, Mikael —

— , Niketas —
Akor, se Akan 43
Akrabatine 44
Akrabbim —
Akroteleutier —
Aksa 45
Aksaf —
Aksaj —
Aksib —
Akusat' —
Akylas —
Akylas og Priskilla —
Alacoque, Marguerite

Marie —
Alain fra Lille —
— de la Roche 840

Alanus 45
Alanus fra Lille —
Alba —
Alban —
Albani —
Alber, Erasmus —
—

, Matthseus —
Alberdingk-Thijm, J. A. . 46

— ,P.P.M. —
Albert den store —
— fra Aachen —
— I—II af Riga —
— af Slesvig —

Alberti, Valentin —
Albertini, Joh. Bapt. von —
Albertsen, Hans 47
Albigensere —
Albini, Jolian Georg .... —
Albinus —
Albo, JosS —
—

, Xavier —
Albrecht af Mainz —
— af Brandenburg 48

Albrechtsfolkene —
Alcala —
Alcantara-Ordenen —
Alcitnus, se Alkimos .... 55
Aicuinus 48
Alder, kanonisk 49
Aldhelm —
Aldobrandini —
Aleander —
Aleman, Louis d' 50
Alembert, d' —
Alemet —
Alesius, Alexander ... 50, 853
Alexander den store 50
—

, Simons Son .

.

—
—

, Synedrist .... —
— i Efesus —
—

, Kobbersmed .
—

Alexander I—VIII,

Paver 51—52
Alexander Balas 52
— fra Hales .... —
— Jannffios —
— Natalis —

Side.

Alexander Nevski 52
Alexander, Mich. Sol. ... 840
— , William . . 52, 853

Alexandria 52

Alexandrinsk Bibelhaand-
skrift 53

Alexandrinsk Blbelover-

saettelse, se Septuaginta.

Alexianerne 54

Alexius, St —
Alford, Henry —
Alfred d. store —
Alfrik —
Alfteos —
Alfseus, Peder 55
Alger fra Liege —
Algreen, Peder Kjellerup —
Aljan —
Alkimos —
Alkoran, se Koran.
Alia Capella —
Allammelek —
AUard, Paul —
Allatius, Leo —
Allegorisk Fortolkning .

.

—
Alle Helgens Dag 56
Allemand, Ludvig d', se

Aleman 50
Allen, Alex. V. C 56
—

, Joseph Henry .... —
—

, William —
Aiierkristeligste Konge .

.

—
Allermest troende Konge —
Alle Sjaeles Dag —
Allestedsnsrvffirelse.Guds,

se Egenskaber, Guds .

.

723
Alliance, Evangelsk 57
—

, den hellige .... —
— Israelite univer-

selie —
Alliance-Mission 58, 853
Allies, Thomas William . 58
Allioli, Joseph Franz.... —
AUix, Pierre —
Almagt, Guds 725
Alraisse 58
Almodad 59
Aimon —
Almon-Diblataim —
Almquist, Erik Jonas ... —
—

, Erik Abraham —
Alnander, Samuel Johans-

son 59, 853
Aloger 60
Alopeeus, Carl Henrik ... —
—

, Magnus —
—

, Magnus Jakob

.

—
—

, Per Johan —
Alot —
Aloysius af Gonzaga .... —
Airik 61

Alsted, Johann Heinrich. —
Alstrin, Erik —
Alt, Heinrich Julius —
— , Johann Karl William —
Altenstein, Karl af Stein til —
Alter —
Alterbog 64
AltercatloJasonisetPapisci —

Side.

Althamer, Andreas 64
Altonaer-Biblen 840
Altruisme 64
Alumbrados 65
Alus —
Alva —
Alvan —
Alvarus Pelagius, se Pelayo.

Alvastra 65
Alveld, Augustin —
Alvidenhed, Guds, se Egen-

skaber, Guds 723
Alypius 65
Alzog, Johann Baptist. .

.

—
Amad —
Amadeus VIII —
Amal —
Amalarik —
Amalarius fra Metz —
Amalek 66
Araalia —
Amalric fra Bene —
Amam —
Amama, Sixtin —
Amana —
Amanaburg -

.

.

—
Araana-Kommunist-

erne 66, 840
Amand, St 66
Amandus —
Amandus, Johannes —
Amarja —
Amama, se Teil-el-

Amarna.
Amasa 66
Amasaj —
Amasja —
Amassaj —
Ambon —
Ambrogio (Traversari) ... 67
Ambrosianere —
Ambrosiansk Bibliotek .

.

—
— Liturgi —
— Lovsang ... —

Ambrosiaster —
Ambrosios fra Alexandria 68
Ambrosius af Milano ... —
Amlad —
Amen —
Amerika, Mission —
Amerikanisme 840
Ames, William 72
Amfilokios —
Amfipolis —
Am-ha'arez 841
Ami 72
Amictus —
Amiel, Henri Frederic. .

.

—
Amiens, Peter fra, se Pierre.

Amihud 73
Amiot —
AmitaJ —
Amlie, Peder —
Amma —
Ammianus Marcellinus .

.

—
Ammiel —
Amminadab —
Ammi-Sabad —
Ammisaddai —
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Side.

Arnmon, se Amun 77
Amnion, Chr. Fr. von. .

.

73
Ammonios Sakkas —
Ammoniter 74
Amnell, Johan —
Aranon —
Amok —
Ariod, aegypt. Gud —
A mon, Konge i Juda —
Amoriter —
Amort, Eusebius —
Amoraeere 841

Amos 75
Amoz —
Amplias —
Ampulla —
Amrafel 76
Amram —
Amsdorf, Nicolai von ... —
Amsi —
Amtsprovster, se Provster.

Amulet 76
Amun den rehire 77
Amun den yngre 78
Amyraut, Moyse —
Ana —
Anab —
Anabaptister, se Gendobere
Anabaton —
Anaboladion —
Anacletus, se Anaklet ... —
Anadoker —
Anafora —
Anagnoster —
Anagogisk Fortolkning .

.

—
Anaharat —
Anaja —
Anak, se Enakiter 762
Anaklet I—II 78
Anakoluti 79

Anakoreter —
Analogeion —
Analogia fidei —
Anamelek —
Anan —
Anander, Daniel 841
Anani 79
Ananias —
Ananias fra Shirak —
Ananja —
Anarkisme —
Anastasia 80
Anastasios —
— I— II —
—

, Hymnedigter .
—

— Sinait —
Anastasius I—IV 80—81
—

, Modpave 81
—

, Bibliothekar .
—

Anat —
Anatema, se Band 207
Anatot 81

Anchersen, Ancher —
—

, Mathias —
Ancillon, Charles —
—

, David —
—

, Peter Friederich —
Andagt —
Andagtsboger 82

Side.

Andelin, Anders 82
Anderledy, Antonius —
Anders, d. hellige —
— af Borglum —
— Suneson —

Andersen, Anders 83
—

, Fr. Vilh —
Andersen, Herman —
— Jens, Beldenak 84

Anderson, James —
Andersson, Lars (Lauren-

tius Andrese) 84, 853
Andersson, Lars 85
Andliga fralset —
Andrada, Diego de Paiva —
Andrea, Girolamo d' . . .

.

—
Andreas, Apostel —
— af Borglum, se

Anders 82
Andreas Corsini 85
— af Krain —
— af Kcesarea 86
— Suneson, se An-
ders 82

Andreas I— II af Ungarn. 86
Andreas-Dotrcne —
Andresen, K. N. G 841

Andrea;, Abraham, Angcr-
mannus 86, 853

Andrea?, Jakob 87
—

, Joliaun Valentin —
Andronikos —
Andronikos II—HI —
Andvorskov —
Anem 88
Aner —
Anfeegtelse —
Angaria; —
Angela fra Brescia —
— fra Foligno —

Angelico, Fra —
Angelikerne —
Angelsachserne 89

Angelus —
Angelus Silesius 90
Auger —
Anger, Edvard Julius ... 91
—

, Rudolf —
Angermannus, se Andrea; 86
Angilram 91
Anglikansk Kirke 91, 853
Anglo-continental society 842
Anglo-Katolicisme, se Pu-

seylsme.

Auhalt 94
Aniam —
Aniketos —
Anim —
Animisme —
Anjou, Lars Anton . . . 95, 853
Anker 95
Anker, Herman —
Ankyra —
Anna, St —
—

, Fanuels Datter ... 96
— Komnener —
— Sophia af Hessen-
Darmstadt —

Anua af Stolberg —

Side.

Annas 96
Annaler —
Annat, Francois —
Annater 97
Annegarn, Joseph —
Annerstcdt, Daniel —

— , Thure ... 97, 853
Annexe, droit d' 97
Annihilationsteorien —
Anno II af Koln 98
Annunciater —
Annus decretorius, se Nor-

mal-Aar.
Annusdeservitus, a. gratia?,

se Naadcnsaar.
Annus discretionis 99
Anomoere —
Ansegis af Sens —
— af Vandrille —

Anselm af Canterbury ... —
— af Havelberg 100
— fra Laon 101
— fra Lucca, d. a;.,

sc Alexander II 50
Anselm fra Lucca, d. y.. 101

Ansgar —
Ansgariiforeningar 102
Antcpendium —
Anteros —
Anthem —
Anthimos —
Antiburghers —
Antidikomarianiter 103
Antifon —
Antigonos —
Antikrist —
Antilcgomena 104
Antimension —
Antinomisme —
Autiokia i Syrien 105
— i Pisidien 106

Antiokos I—VI . . 106—7, 853
Antipas (Autipater) 107
Antipas, Herodes, se He-

rodes

Antipater —
Antipatris —
Antipendium, se Antcpen-
dium 102

Antiphon, se Antifon.... 103
Antiphonarium 107

Antisemitisme 108
Antistes —
Antitakter —
Antitriuitariere —
Anton, Paul —
Anton Ulrich —
Antonelli, Giacomo 109

Antonianere 110
Antonino, Sant' —
Antoninus Pius —
Antonio fra Lebrija —
— fra Rho —

Antonios —
Antonius fra Bergen .... Ill
— fra Padova .... —

Antonius-Ordenen —
Autotija 112
Antropologi —

Digitized byGoogle



Side.

Antropomorfisme 112

Antropomorfiter, se Audi-
anere 170

Antropopatisme 112
Antwerpener-Polyglotten

.

—
Anub —
Apamea —
Apelles i N. T —
— Gnostiker —

Apiarius —
Apion —
Apodose 113
Apokalypse, Johannes's, se

Aabenbaring 3

Apokalypser, apokryfe, se

Apokryfer 116

Apokalyptik, jodisk 842
Apokalyptikere 113
Apokatastasis —
Apokrisiarios 114
Apokryfer, gammeltesta-

mentlige —
Apokryfer, nytestament-

lige 116
Apolinarios, Klavdlos. . .

.

117
Apollinarios fra Laodikea —
Apollinaris af Ravenna.. 118
Apollofanes —
Apollonia, By —
—

, d. hellige .... —
Apollonios i Biblen —
— fra Tyana .... —

Apollonius —
Apollos —
Apollyon 119
Apologetik, Apologeter. .

.

—
Apologien for den augs-

burgske Konfession ... 121
Apostel 122
Apostel-Billeder 123
Apostelbredre, se Apostol-

ikere 126
Aposteldage 123
Apostelfasten 1 24
Apostelfester —
Apostelhistorier, apokryfe,

se Apokryfer, nytesta-

mentlige 116
Apostelmodet i Jerusalem 124
Apostel-Orden, se Apostol-

ikere 126
Apostlenes Gcrninger. . .

.

124
Apostles Lcerdom, de tolv,

se Didake 636
Apostolat, Bonnens 125
Apostolicitet —
Apostolikere 126
Apostolsk Kirkeordning .

—
— Kongc —
— Symbol, se Sym-

boler.

Apostolske Fsedre 126
— Kanoner —
— Konstitutioner 127
— Maaneder .... —
— Menigheder, se

Irvingianisme.

Apostolske Seeder —
Apostolske Vikarer —

Side.

Apostool, Samuel 127

Apotaxis —
Appaim —
Appel, Cornelius —
Appel comme d'abus .... —
Appellanter 128
Appellation —
Appia —
Appii Forum —
Apsis —
Aqvamanile —
Aquaviva, Claudio —
Aquila, se Akylas 45
— ogPriscilla.se Aky-
las 45

Aquila, Kaspar 128

Aquileja 129

Aqvino, Thomas fra, se

Thomas.
Ar 129

Ara —
Arab —
Araba, se Bet Araba 280
Arabien 129
Arabiske Bibeloverssettel-

ser 130
Arad —
Arak —
Aram —
Aramaiske Sprog —
Aran 131

Ararat —
Arason, GuSraundur .... —
— , J<5n —

Arator 133
Aratos —
Arausio —
Aravna —
Arba, se Hebron.
Arbatit 133

Arbejde —
Arbejderkolonier 134
Arbejdets Riddere —
Arbelis 135
Arbiter —
Arbues, Pedro, de Epila. —
Arcemboldi, Giov. Ang. d' —
Arcosoliura 136
Arctander, N. Christensen —
— , Niels Lauridsen —

Ard --

Ardon —
Areli —
Arenius, Olof —
Arentz, Frederik —
— , Hans Severin ... —

Areopagit —
Aretas —
Arethas, iErkebisp —
Aretius, Benedictus —
Arevalo, RodrigoSanziode 137

Arfad, se Arpad 150
Arfaksad 137

Arfaxad —
Argenteuil —
Argob —
Argula af Grumbach —
Argyll, G.-D. Campbell .

.

—
Argyropulos, Johannes .

.

—

side.

Ari fro&i 137
Ariald —
Arianisme, se Arios 139
Ariarathes 137
Aribert, se Heribert.
Aribo af Mainz 138
Aridaj —
Aridata —
Ariel —
Arimathara —
Ariok —
Arios, Arianisme —
Arisaj 140
Aristarkos —
Aristea —
Aristides —
Aristion —
Aristobul I—II —
—

, Herodes S0n .

.

—
—

, jodisk Filosof

.

—
—

, Romer —
—

, Yppersteprsest. —
Ariston fra Pella 141
Aristoteles og Kirken ... —
Arje —
Ark, Pagtens, se Pagtens

Ark.
Arkadios 141
Arkandisciplin —
Arkelaos 142
Arkidiakon —
Arkimandrit —
Arkippos —
Arkipresbytcr —
Arkitektur, kirkelig, se

Bygningskunst 426
Arkiter 142
Arkseologi, bibelsk —

—
, kristelig,

— kirkelig —
Aries 143
Armagh —
Armenisk Kirke —
Arminius, Jakob 144
Armoni 145
Arnan —
Arnason, J<5n —
Arnaud, Henri —
Arnauld (Arnaud), Ange-

lique —
Arnauld, Antoine, d. se. .

—
— , Antoine, le grand —
—

, Henri —
—

, Jacqueline-Marie —
— , J.-C. Agnes 146
—

, la Mothe 145
—

, Robert, d'Andilly —
Arnd, Johann 146
Arndt, Ernst Moritz .... —
— , Joh. Fr. Willi. .

.

147

Arnesen, Carl Julius —
—

, Daniel —
Arnest fra Pardubic .... —
Arnfast —
Arngrfmsson, Bjarni .... —
Arno (Arn) —
Arnobius fra Sicca —
Arnold, Christoph —
—

, Gottfried —
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Side.

Arnold, Thomas 148
Arnold fra Brescia 149
— fra Lubeck —
— af Roskilde —

Arnold i, Bartholomteus .

.

—
—

, Wilhelm —
Arnon 150
Arnulf af Metz —
Arod —
Aroer —
Aron —
Arpad (Arfad) —
Arrebo,AndersChristensen —
Arrhenius, Jakob 151
Arsa —
Arsakes —
Arsakios —
Arsenios —
Arsenius —
Artaxerxes —
Artemas —
Artemon —
Artikler, de 39 —
—

, for fremmede, de
25, se Fremmedartikler.

Artikler, kebenhavnske,
se Kebenhavnske Ar-
tikler.

Artikler, organiske 152
— , schmalkaldiske. —

Artister —
Arubot —
Aruma

—

Arundel, Thomas '—

Arup, Jens Lauritz —
—

, Lars Christian .... —
Arvad —
Arvesen, Olaus —
Arvesynd, se Synd.
Arya-Somadsj, se Brah-
mo-Samaj 378

Asa, Slsegteverste 152
— af Juda —
Asael —
Asaf —
Asahel 153
Asaja —
Asan —
Asanja —
Asareel —
Asareela —
Asarhaddon, se Assurhad-
don 161

Asarja 153
Asarjas Ben, se Daniel .

.

593
Asasel 153
Asasia —
Asbea —
Asbel —
Asbuk —
Asbury, Francis 844
Ascanius, Ments 153
Ascensio Jesajic —
Aschaffenburg —
Aschan, Peter Adolf —
Aschera, se Astarte 163
Aschi (Asche) 153
Asdod —
AsCitet —

Side.

Aseka 153
Aser —
Asfar 154
Asgad —
Asgot ;

—
Ashanti 844
Ashur 154
Ashurim (Assurira) —
Asia —
Asiarker, se Asia —
Asidteere 844
Asiel 154

Asien, Mission —
Asima 156
Asinarii —
Asisa —
Askaby Kloster —
Askalon —
Aske —
Askenas —
Aske-Onsdag —
Askese —
Asketer, se Askese og
Munke —

Asketisk Literatur, se An-
dagtsboger 82

Askidas, se Theodor A.

Askov-Adresserne 844
Aslaksen (Axelsen), Cort. 157

Asmavet —
Asmild —
Asmodwus —
Asmundsen, Tyge 158
Asna —
Asnat —
Asnot-Tabor —
Asor —
Aspata —
Aspegren, Gabriel —
Aspenas —
Asperheim, Ole Bugge .

.

—
Aspis orthodoxias —
Asplund, Katarina —
Asriel —
Asrikam —
Assa, se Asa 152
Assan 158
Asseburg, Bosamunde Ju-

liane von der —
Assemani, Josef Aioysius 159
—

, Josef Simon .

.

158
— , Simon 159
—

, Stefan Evodius —
Assens, By —
Assens, Ovidius Sofas ... —
Assensus —
Asser 160

Asser af Lund 160, 853
— af Roskilde 160

Asserbo —
Assersen, Jens —
—

, Thomas —
Assir —
Assist —
Assistentia passiva 161

Association catholique, se

Mun, Grev Albert de.

Assumptio Beatse Virginia 161

Assumptio Mosis —

Assur 161

Assurbanipal, se Assur-
haddon —

Assurhaddon —
Assuri 162

Assus —
Assyrien (Assur) —
Astarot —
Astarte 163

Asterios af Amaseia —
— af Kappadokien. —

Asterisker —
Asteriskos —
Astie\ Jean Frederic .... —
Astrologi, se Stjerne-

tyderi.

Astruc, Jean 163

Astrup, Hans —
— , Niels —

Astyages —
Asuba —
Asvat —
Asyler —
Asylret 164

Asynkritos —
Atad —
AtaJ —
Ataja —
Atak —
Atalia —
Atara —
Atargatis, se Atergation . 165
Atarot 164
Ateisme —
Aten 165

Ater —
Atergation —
Athanasianum, se Sym-

boler, okumeniske.
Athanasios 165, 853
Athen 167

Athenagoras 168
Athehals —
Athinganere —
Athos —
Atlaj 169
Atrium —
Attalia —
Attalos II —
Attikos —
Atto, se Hatto.

Attritio 169

Atzer Bonde —
Aub6, Barthllemi —
Auberlen, Carl August .

.

—
Aubertin, Edmond —
Aubespine, Gabriel —
Aubigne\ Tb. Agrippa d*. 170

Audianere —
Audientes, se Katekume-

ner.

Auditores, se Uditore.

Augsburger-Interim 170
— Religions-

freden —
Augsburgske Konfession . 171

August I—II af Sacbsen. 174

Augustana, se Augsb. Kon-
fession 171
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Side.

Augustana-Synoden 174
Augusti, Joh. Chr. Wilh. 175
Augustin, Aurelius —
— af Canterbury.

.

178
— Triumfus, se Tri-

onfo.

Augustiner-Korherrer, se

Korherrer.
Augustiner-Munke 178

— -Nonner 179
— -Tertiarlere ... —

Augustus —
Auranitis —
Aurelian —
Aureola —
Aurifaber, Andreas —
— , Johannes .... —
—

, Johannes .... —
Ausius, Hakon —
Australien, Kirkl. Statistik 180
—

, Mission —
Autbert 182
Autenti —
Auto-da-fe —
Autokefale —
Autonomi —
Auxentius fra Dorostorus 183
— fra Kappado-

kien —
Ava (Iva), By —
Ava, Eneboerske —
Avaco —
Avatar —
Ave Maria —
Aven 184
Averroes —
Avesta 185
Avicenna 186
Avignon 187
Avila 188
Avim —
Avis-Orden —
Avit —
Aviter —
Avitus, Alcimus Ecdicius —
Axelson, Axel von —
Axiopisti —
Azal —
Azalia —
Azazel, se Asasel 153
Azel 188
Azmon —
Azor —
Azymiter —
Azzolino, Decio 845

Baader, Franz Benedict. 189
Baal, Afgud 190
Baal, Sted- og Personnavn 191
Baal-Bent —
— Gad —
— Hamon —
— Hanan —
— Hazor —
— Hermon, se Baal-Gad —
— Meon —
— Peor —
— Perasim —

Side.

Baal-Salisa 191
— Sefon —
— Tamar —

Baala —
Baalat —
— -Beer —

Bald, Anders —
Baale-Juda —
Baalis —
Bang, Petrus —
Baara 192
Baareret —
Baaseja —
Baazius, Johan —
—

, Johannes —
Bab og Babiere... —
Babaj (Babseus) 193
Babel, se Babylon —
Babylas —
Babylon —
Babylonien 194
Babylonsk Landflygtighed 195
Baccalaureatet —
Baccanarister, se Paccana-

rister.

Bacenor 196
Bach, Johan Sebastian .

.

—
—

, Joseph —
Bache, Ole Olsen 197
—

, Tollef Olsen 196
Bachmann, Joh. Frz. Jul. 197
Bachon* von Echt, L. H.. —
Bacmeister, Lucas —
Baco, Roger —
Bacon, Francis —
Baden, Storhertugdomme 198
Baden i Aargau 199
Baden, Oluf Mortensen .

.

—
Bader, Johannes —
Badia, Thomas —
Baena —
Baesa —
Bagge, Fredrik 200
Bagger, Hans —
Baggesen, Carl Albr. R. . 201
— , Jens(Immanuel) 200

Baggs, Charles Michel ... 202
Bagoas —
Baharumit —
Bahrdt, Karl Friedrich .

.

—
Bahurim —
Baier, Johann Wilhelm .

—
Baiern —
Baird Lectures 203
Bajus, Michael, se Bay de 241

Bakacs, Thomas 203
Bakbakar —
Bakbuk —
Bakbukja —
Bakkides —
Bala, se Baala 191

Balaam, se Bileam 308
Baladan, se Merodak Bala-

dan.
Balaj 203
Balak —
Balan, Pietro —
Balbulus, Notker, se Not-

ker.

Side.

Balchen, Alb. Henr. Krohn 203
Baldakin —
Balde, Jakob 204
Balduin 1—V —
Baldwin —
Baldwin Lectures —
Balfour, Arthur James . . —
Balk, Bero II —
Ball, John 205
Balle, Nik. Edinger, Biskop —
—

, Nik. Ed., Missionsr —
Ballerini, Antonio —
— , Girolamo —
—

, Pietro —
Balling, Christian 845
Balmes, Jaime 206
Balsamon, Theodor —
Balslev, Carl Frederik ... —
—

, Laur. Nik. Vilh. —
—

, Rasmus —
—

, Rasmus Laurits. —
Baltasar, se Belsasar 254
Baltasar, d. hellige 206
Baltzer, Johann Baptist

.

—
Baluze, Etienne 207
Bamberg —
Bambino —
Bamot-Baal —
Bampfield, Francis —
Bampton Lectures —
Bancke, Mogens —
Band —
Bang, Anton Christian .. 209
—

, Chr. Staphensen .

.

—
—

, Hans Otto —
—

, H. V. Falkenberg .
—

—
, Knud Sevaldsen ... —

—
, Marcus Frederik .

.

—
—

, Niels Hansen —
—

, Oluf 210
— , Peder —
—

, Thomas —
Bangor —
Bangor-Striden —
Bani —
Banke, Mogens, se Bancke 207
Banos 210
Baptister —
Baptisterium 214
Baradaj, seJacob Burdeaja.
Barak —
Barakel 215
Barakias —
Barbara —
Barberini, Antonio —
—

, Carlo —
—

, Francesco II-III —
— , Maffeo —
—

, Taddeo —
Barbieri, Giuseppe —
Barchius, Nicolaus —
Barclay, John —
—

, Robert 216
—

, William —
Barcos, Martin de —
Bar-Daisan —
Bardas —
Bardesanes, se Bar-Daisan —
Baret —
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Side.

Barfod, Immanuel 217
Barfodmunke —
Barfoed, E. Chr. Nissen .

—
Barhebrceus, se Abulfa-

radsch 19

Barhow, Amu rid 217
Barhumit —
Bari 217, 845
Baring-Gould, Sabine 217

Bans —
Barja —
Barjesus —
Bar-Kokba —
Barkos 218
Barlaam —
Barlaam og Josafat —
Barlctta, Gabriel —
Barlow, William —
Barmen —
Barmer-Missionen —
Barmhjertige Brodre .... 219

— Sostre —
Barnabas 220
Barnabas-Brevet —
Barnabiter —
Barnab6, Alessandro .... 221

Barnardo, Thomas John. —
Barncdaaben —
Barner, BegiUe V. L. A.. 223
Barnes, Bobert —
Baro, Petrus 845
Baronio, Cesare 223
Barotse-Folket 845
Barrabas 223
Barriere, Jean de la . . .

.

—
Barrowisterne —
Barrows, John Henry —
Barry, Alfred —
Barsabas, se Josef B. og
Judas B.

Bar-Salibi, Dionysios 224
Barsavmas —
Barsillai —
Bar-Sudaili, Stefan —
Barth, Christian Gottlob —
Bartholin, Caspar —

— , Hans 225
Bartholomiter —
Bartholomoeos 226
Bartholomreusnatten .... —
Bartimoeos 227
Bartolommco, Fra —
Barton, Elisabet —
Bartskser, Joh. Dideriksen 228
Baruk —
Basan 229
Basedow, Joh. Bernhard. —
Basel 230
Baseler-Bekendelsen —
— Kompaktater, se

Baseler-Koncil —
— Konciliet —
— Missionen 231

Basilianere 232
Basilides 233
Basilika —
Basilios d. store 234
Basilios-Munke, se Basili-

anere 232

Side.

Basilissa 236
Baskama —
Baslit —
Basmat —
Basnage, Benjamin —
—

, Henrie —
—

, Jacques —
— , Samuel —

Bassermann, Heinrich ... —
Bassi, Matteo di —
Bastholm, Christian —
— . Hans 237

Bastide, Philippe —
Basuto-Folket 845
Bat, se Maal.

Bat-Kol 237
— Babbim —

Batanea —
Bathurst, William Hiley. 845
Batseba 237
Batsua —
Baudissin, Wolf Wilh. Fr. —
Baudri, Joh. Ant Fr. . . . —
— , Peter Ludw. Fr. —

Bauer, Bruno —
Baum, Johann Wilhelm . 238
Baumgarten, Hieronymns —

—
, Jakob —

—
, Michael —

—
, Siegm. Jak.. —

Baumgarten-Crusius, se

Crusius 850
Baumstark, Chr. Ed 238
Baur, Ferd. Christian ... —
—

, Gustav Adolf Ludvig 240
— , Wilhelm —

Bausset, Louis Francois de —
Bautain, Louis Eugene . . —
Bavaj —
Bavo (Allovin) —
Baxmann, Ernst Val. Bud. —
Baxter, Richard 241
Bay, Michael de —
Bayle, Pierre —
Bayly, Lewis 242
B. D 255
Bdellion 242
Bealja —
Bealot —
Bean —
Beard, Charles —
Beatifikation, se Kanoni- —

sation.

Beaton, David 242
Beaumont, Christophe de —
Beausobre, Isaac de —
Bebaj —
Bebel, Heinrich —
Bee 243
Becanus, Martin —
Bech, Frederik Julius 243, 854
Becher 243
Bechmann, Hans Gram.. —
Bechorat —
Bechtilet —
Beck, Andr. Frederik ... —
—

, Johann Tobias 243, 854
— , Johan Vilhelm.... 244
—

, Thomas 845

St

Beckaskog s
Becker, Carl Ferd. -

— . Peter WiUeaoes -

Becket, Thomas -

Beckman, Anders Fnslri

—
, Job. Hour.... :>

—
, Johan YiIImk ..'

Beckx, Pierre Jean

Beda (venerabilis -

Bedad -

Bedan -

Bededag, store, se Bcdt-

dage -

Bededage -

Bedeuge 24'

Bedja -

Beecher, Henry Wird... -

Beeljada -

Beelzebul -

Beer -

Beer-Elim -

— Lakai-Boi -

Beera -

Beeri -

Beerot -

Beersaba -

Beestera -

Beet, Joseph Agar -

Beets. Nicolaas ~

Begardere 5; '

Beginere "

Begravelse -

Behemot £
Behm, Martin -

Beich, Laurits ~

Bekendelsesskrifter. se

Confessio (ogSymbater 3i-

Bekendere ^
Bekker, Balthasar

Bekkh, Johann Joseph .

'--

Bekkos, Johannes '

Bel, se Baal
"''

Bela 22

Belamon
Beldenak, se Andersen.

Jens ^
Belgien "*

Belgiske Bekendelse '

Belgrad
"

Belial „;

Beel, Andrew *
Bellarmino, Kardinil.--

~

Bellinus, Olaus Stef*ni-- » :

Belloy, Jean Baptiste (fe
-

Belsasar "

Belsham, Thomas "

Belsheim, Johannes "

Bema
Bembo, Pietro

Ben "

Benaja
Ben-Ammi
Bender, Wilh. Frieir--

'

Benedicamus Domino-

Benedicitc "

Benedict fra Aniane . • •
"

— Biscop
*"

— Levit "
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Side.

Benedict fra Nurcia 256
— Svenson —

Benedict I—XIV 256—257
Benedictinere 258
Benedictionale 259
Benedictioner, se Velsign-

clse.

Benedictus i Liturgien . . 259
Benedictus af Abo —
Beneficicr —
Benevoti, Orazio 260
Bengel, Ernst Gottlieb . . —
—

, Johann Albrecht —
Benhadad 261

Benhail —
Ben-Hanan —
Ben-Hinnom, se Hiunom.
Benigna Maria 261

Benignus —
Benincasa, Caterina, se

Caterina fra Siena .... 487

Benincoza, Ursula 261

Beninu —
Benjamin —
Benno af Meissen —
Benoist, Elie 262
— , Ren6 —

Benoni —
Benrath, Karl —
Bensly, Robert Lubbock. —
Ben-Sohet —
Benson, Edw. White —
Bentley, Richard —
Bentzon, Jens Winther. . —
Benzelius, Ericus Erici . . 263
—

, Ericus Henrici 262
—

, Henrik 264
—

, Jakob —
— , Karl Jesper . . —

Benzon, Lorents Jakob . . 265
—

, Peter Eggert ... —
Beon —
Beor —
Bera —
Beraja —
Beraka —
Berardi, Giuseppe —
Berault-Bercastel, A. H. .

—
Berchraans, Jean —
Berea —
Bereans, se Barclay, John. 215
Bered 265
Berekja —
Bereugar fra Tours —
Berenike (Bernike) 266
Berg, Claus —
—

, Frants Clausson ... —
—

, Franz —
—

, Johannes Henrik .

.

267
— , Ole Andreas —
Bergen, Stiftsby —
Bergen, C. F. Berndt von 268
Bergenheim, Edvard .... —
Berger, Samuel —
Berggreen, Andreas Peter —
—

, Jacob —
—

, Johan Erik .

.

269
Bergh, Johan Fredrik ... —
— , Julius Immanuel. —

Side.

Bergquist, Bengt Jakobs-
son 269

Bergroth, Gustaf Elis ... —
Bergske Bog, se Konkor-

dieformlen.

Beri 270
Beria —
Berim —
Berit —
Berkeley, George -
Beiieburger-Biblen —
Berliner-Missionen —
Bern —
Bernard af Clairvaux 271, 854
— fra Menthon ... 273

Bernard, Claude —
Bernardino fra Ochino, se

Ochino.
Bernardino fra Siena.... 273
Bernardo de Botono .... —
— fra Compostella —
— fra Pavia —
— af Toledo 274

Bernhard af Clairvaux, se

Bernard 271

Bernhard, Biskop i Skaane 274
Bernhard Vilraadsen .... —
Bernhardinere, se Cister-

ciensere 512
Bernhoft, Anders Hansen 274
—

, Theodor Chr. .
—

Bernis, F. J. de Pierre de. 845
Berno af Cluny, se Cluny 525
Bernward 274
Bero —
Berodak-Baladan —
Beronius, Magnus —
Berota (Berotai) —
Berquin, Louis de —
Berruyer, Joseph Isaac . . 275
Bersaba, se Beersaba .... 248
Bersier, Eugene A. F. . . . 275
Bertelscn, Iver 276
—

, Laurids —
Bertha (Bercta) —
Bertheau, Carl . . . ,,

—
—

, Ernst —
Berthler, Francois Guil. . —
Berthold af Chiemsee ... —
— fra Kalabrien, se

Karmelitere.

Berthold fra Loccum 276
— fra Regensburg —
— afSlesvig 277
—

, Leonhard —
Berti, Giovanni Lorenzo —
Bertling, Ernst August .

.

—
Berulle, Pierre de . . 277, 854
Beryllos 277
Berea —
Besaj —
Besaleel —
Besant, Annie —
Besatte —
Bescgling, selrvingianisme.

Besek 278
Beser —
Beset —
Beskow, Gustaf Em. 278, 854

Side.

Beskuelse, se Kontempla-
tion.

Besodia 279
Besold, Christopb —
Besor —
Bessarion —
Besser, Wilh. Friedr —
Besvaergelse —
Bessttelse, se Besatte ... 277
Bet-Afra 280
— Anat —
— Anot —
— Araba —
— Arbeel —
— Asmavet —
— Aven —
— Baal-Meon, se Baal
Meon 191

Bet-Bara 280
— Biri —
— Dagon —
— Diblataim —
— Eden —
— Eked —
— Emek —
— Esel —
— Gader —
— Gamul —
— Hanan —
— Haram —
— Hogla —
— Horon —
— Jesimot —
— Kar 281
— Kerem —
— Lebaot —
— Maaka —
— Markabot —
— Meon —
— Nimra —
— Onim —
— Passes —
— Pelet —
— Peor —
— Rafa —
— Rekob —
— Sakarja —
— Sean (San) —
— Semes —
— SitU —
— Sur —
— Tappuah —
Betabara —
Betak —
Betane —
Betania —
Betbasi 282
Betel —
Beten —
Betesda —
Betcsda-Moder 846
Betfage 282
Betke, Joachim —
Betlehem —
Betomestaim —
Betsaida —
Betsjuanerne, se Afrika . 35

Bettex, Frederic 846
Betuel 283
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Side.

Betulia 283
Betumastem 282
Beuron 283
Beveridge, William —
Beviser for Guds Tilvaer-

else —
Beviser for Sjtelens

Udedelighed 285
Beyer, Hartmann 287
Beyschlag, Willibald —
Beza, Theodore 288
Bezelin Alebrand —
Bhilerne —
Bianchi —
Bibel 289
Bibelforbud —
Bibelkristne, se Bryaniter 400
Bibeloversajttelser 290
Bibelselskaber 297
Bibclsk Filologi 298
— Teologi 299

Bibeltekst 300
Bibiana 304
Bibiena —
Bible and Prayer-Union .

—
Biblia Pauperum, se Bille-

der og Billedbibler310, 311

Bibliander, Theodor 304
Bickel, Johan Daniel Carl 305
Bickell, Gustav —
— , Johann Wilh. ... —

Bickersteth, Edward —
— , Edw. Henry. —

Biddellianere, se Biddle,

John —
Biddle, John —
Bidekar —
Bidenbach, Balthasar ... 306
Bidz, Konrad —
Biedermann, Aloys Em. .

—
Biel, Gabriel —
Bienemann, Kaspar 307
Biering, Christian Henri

k

—
Biernatzki, Joh. Chr —
Bigami, se ./Egteskab.

Bigne, Marguerin de la .

.

307
Bigta —
Bigvai —
Bikri —
Bilberg, Johan —
Bildad —
Bilde, se Bille 309
Bilderdijk, Willem 307
Bildsee, Poul Matthias .

.

308
Bileam —
Bilga —
Bilha —
Bilhan —
Bilio, Luigi —
Bille, Ove 309
—

, Torbern —
Billedbibler 310
Billeder 311
Billeddyrkelse 313
Billedstrid —
Billedstorm 315
Billedhuggerkunst, kirke-
Hg ...*. 316

Billedvieg 318

side.

Billicanus 319
Billing, Axel G. Leon. 319, 854
Billroth, Joh. Gustav Fr. 320
Bilokation —
Bilsan —
Bimhal —
Bina —
Bination —
Binde- og Lesenaglen, se

Neglcmagt.
Bindesbell.Sev.Cl.Wilken 320
Bingham, Joseph —
Binius, Severin —
Binnui —
Binterim, Anton Joseph . —
Birch, Andreas —
Bircherod, Jakob Jensen 321
—

, Jens —
—

, Jens —
—

, Jens Jensen . . —
— , Thomas B —

Birckner, Michael Gottlieb —
Birger af Lund 322
Birger Jarl 322, 854
Birgitta 322
Birgittinerordenen 325
Birkedal, S. P. Vilhelm . 327
—

, Uffe —
Birsavit 328
Birscha —
Bisjotja —
Biskop —
— in partibus 330

Biskoppelig Klrke, se Ang-
likansk Kirke(91) og Epi-
skopalisme 779

Biskopsbibel, se Bibelover-

sa;ttelser, engelske 291

Bislam 330
Bispedragt —
Bispedomme 331

Bispeexamen 847
Bispehue, Bispering, Bispe-

stav, se Bispedragt 330
Bispevielse 331, 854
Bisping, August 330
Bisschop, Simon, se Epi-

scopius 779
Bista 331
Bisticci, Vespasiano da . . 847
Bithynien 331
Bitja —
Bitron —
Bitz, se Bidz 306
Bitzius, Albert 331
—

, Albert Bernhard —
Bizzochi 332
Bjarnason, J6n —
—

, Thorkell —
Bjergguder 333
Bjergprsdikenen —
Bjordal, Ole Torstensen . 334
Bjugge, Petrus Jons .... —
Bjerge, John Eriksen —
Bjork, Erik —
—

, Gustaf Daniel —
BjSrkenheim, Adolf Ed. . —
Bj6rkqvist, Anders —
Bj6rk6 837

Si

Bj6rling, Carl Olof &
BjOrnram, Andr. Laments ~
— , Gustaf -

Blaabogianerne -

Blackwood, Arthur, se Ko-

vick-Meder.
Blahoslav, Johan n
BUikie, William Garden. -

Blair, Hugh -

Blampin, Thomas -

Blanckart, Nicolay -

Blandede .Egteskaber, *
.Egteskaber.

Blandina 3!t

Blandrata, Georg -

Blarer, Ambrosius -

Blasfemi 2'

Blasien, St. -

Blasius -

Blass, Friedrich Wilh...

Blastares, Matthsos -

Blastos E<

Blau, Felix Anton -

Blaubeuren -

Blaumuller, Th. Ed. Jul -

Blaurer, Ambrosius, se

Blarer i*

Blaurock. Georg »»'

Bleek, Friedrich £
Blemmvdes. Nikeforos... -

Blesilla" -

Blessing, Peter -

Blix, Elias -

Bloch, Carl Heinrich... -

—
, Jens £'

—
, Jergen Carstens.. -

—
, Jergen Victor.... -

— , Saren -

— , Tenne -

Blodampuller,seAmpoikr '•

Blodbrylluppet i Paris, *t

Bartholomseosnatten .. « !

Bloddaab &
Blodglas, se Ampoller.. '

Blodskam *
Blodslaegtskab, se SJxft

skab.
Blodteologi s '

Blodvidner, se Martntr

Blom, Jens Gunvald . . .
.
2

Blomfield, Alfred ''

— , Charles Juno ^

Blommaerdine :>*

Blomstermission -

Blomstrand, Anders ;t

Blondel, David
Blot-Sven

"

Blount, Charles "

Blume, Joh. B w
—

, Peter Emil -

Blumhardt, Chr. Gottl. -

— , Joh. Chr.
'

Blunt, John Henrv *•'

Blyth, G. F. Popham.. ^
BUedel, Nic. Gottlieb.. .. «
Bne-Barak

"

Bne-Jaakan
Bo, Abbed i 0m '

Bo, Biskop 1 Aarhos...
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XI

Side.

Boanerges 342
Boas —
Bobadilla, Nicolas —
Bobio (Bobbio) 343
Bobola, Andreas —
Bochart, Samuel —
Bockelson (Bockhold), Jan —
Bod —
Bod, Peter 345
Bodelschwing, Fr. Chr. K. —
Bodenstein, Andreas Ru-

dolphus, se Karlstadt.

Bodfterdige, se Bod 343
Bodhisatta 346
Bodilsen, Peder —
Bodin, Jean —
Bodsbaenk —
Bodsbeger —
Bodsdage, se Bededage . . 247
Bodsgerninger, se Bod . . 343
Bodskamp 347
Bodspnest —
Bodspsalmer —
Bodstugt, se Bod 343
Boesen, Ulrik Sechmann 347
BoSthius, Anicius Manlins

Severinus —
Boethius (Boetius), Daniel 348
—

, Jakob —
Bogatzky, Karl Heinr. v. —
Bogerman, Johannes .... —
Bogomiler —
Bogue, David 349
Bohan —
Bohernan, Carl Adolf ... —
Boie, Jergen 350
Boisen, Fr. Engelhart ... —
—

, Lars Nannestad .
—

—
, Peter Outzen ... —

— , PeterOutzen(d.y.) —
Boisgelin, Jean de Dieu .

—
Boisscree, Melchior 351
—

, Sulpiz —
Bokim —
Bokru —
Bolanden, Konrad v —
Bolin, Andr. Wilh —
Bolingbroke, H. St. John —
Bolivia 352
Bolland, Johannes —
Bollandister, se Martyr-

akter.

Bologna 352
Bolsec, J6r6me-Hermes . . —
Bolsena, Messen i —
Boltzius, Fredrik August —
Bomhardt, G. Chr. Aug.. 353
Bona, Giovanni —
Bonald, Louis G. Ambr. de —
—

, Louis J. M. de . 354
Bonaparte, Luciano —
Bonar, Andrew Alex —
—

, Horatius —
Bonaventura —
Bonde af Slesvig 355
Bonde, Atzer, se Atzer
Bonde 169

Bondekrig, se Luther.
Bonet-Maury,A.G.Ch.Aug. 355

Kirko-Loksikon for Norden. I.

Side.

Bonghi, Ruggero 355
Bonifatius I—IX 355—357
Bonifatius (Wynfrith) —
Bonifatius-Foreningen ... —
Bonifaz, St 358
Bonin, Ulr. Bogislaus von —
Bon itho, se Bonizo —
Bonivard, Francois —
Bonizo (Bonitho) —
Bonn —
Bonnechose, H. M. G. de —
Bonner, Edmund 359
Bonnet, Charles —
— , Jules —

Bonnevie. Jakob Aall ... —
Bonnus, Hermann —
Bonomelli, Geremla —
Bonosus 360
Bonsdorff, Jacob —
Bonwetsch, Gottlieb N. .

.

—
Book of Common Prayer —
Boos, Martin 361
Booth, Caterine 362
— , William 361

Bora, Katarina von 362
Borastus, Greg. Laurentii —
Borchardsen. Hans —
Bordas-Demoulin, J. B... —
Bordelum —
Bordesholm 363
Bording, Anders —
Boreel, Adam —
Borenius, Alex. Ferd. ... —
Borg, Aron Gustaf —
Borga 364
Borgerligt iEgteskab, se

iEgteskab.

Borgia (Borja), Alonso . .

.

364
—

, Francisco de . . .

.

—
—

, Kodrigo Lanzol .

.

—
— , Stefano —

Borgsmcd, Peder —
Boris —
Bornemann, Henrik 365

— , Johan —
— , Oluf —

Borneo —
Bornholm, Jorgen Morten-

sen, se Borringholm .

.

367
Bornholmerne 365
Borowski, Ludwig Ernst 367
Borrebye, Anna Jakobs-

datter —
Borringholm, Jergen Mor-

tensen —
Boiromeo, Carlo —
— , Federico 368

Borromaus-Foreningen .

.

—
Bosco, Giov. Melchiore .

.

—
Boses 369
Bosio, Antonio —
Bosjdkloster —
Boskat —
Boskoi —
Bosor —
Bosra —
Bossora, se Bosra —
Bossuet, Jacques Benigne —
Bost, John 370

Side.

Bost, Paul Amy Is. David 370
BostrOm, ChristofferJacob 371
Bothniensis, Nicolaus Olai 372
Bothvidi, Johannes 373
Botolphus —
Bo-tra>, se Buddha 410
Botticelli, Sandro 373
Botvid —
Botvid Suneson 374
Boulay, Cesar Egasse du —
Bouquet, Martin —
Bouquin, Pierre —
Bourdaloue, Louis —
Bourges —
Bourgfontaine, Samtalen i 375
Bourignon, Antoinette ... —
BouthillierdeRancl, Jean

le, se Trappister.

Bouvier, Aug. Ami Oscar 375
Bovet, Eugene Victor Felix 376
Boye, Birgitte Cathrine. . —
—

, Caspar Johannes . . —
— , Frederik -

—
, Niclas —

—
, Nicolaus —

Boyle-Lectures —
Bradlaugh, Charles 377
Bradwardine, Thomas af —
Braem, Johan —
Brag, Karl Johan —
Braga (Bracara) —
Brahma —
Brahmanisme 378
Brahma Samaj —
Brainerd, David 379
Braraa, se Brahma 377
Bramanisme, se Brahman-

isme 378
Bramante, Donato 379
Brammer, Gerhard Peter 380
Brandersen, Laurens .... —
Brandrud, Andreas 848
Brandt, Carl Joakim 380
Brant, Sebastian —
Brasilien 381
Brask, Hans —
—

, Petrus —
Bratt, TorbjSrn Olafsson —
Braun, Heinrich —
—

, Konrad 382
Braune, Karl —
Braunsberg —
Braunschweig —
Bray, Guy de, se Bres .

.

386
Breakspear, Nicholas, se

Hadrian IV.

Breckling, Friedrich 382
Bredal, Erik 848
Bredkirke 383
Breitenau, Chr. G. von . .

—
Breithaupt,JoachimJustus —
Breitinger, Johann Jakob —
Breklum-Missionsselskab. 384
Bremen —
Bremer-Missionen —
Brenner, Elias 385
— , Peter Johansson —

Brentano, Clemens —
Brenz, Johann —
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XII

Side.

Bres (Bray), Guy de 386
Brescia, Angela fra, se An-

gela 88
Brescia, Arnold fra, se

Arnold 149
Bresciani, Antonio 386
Bretschneider, Karl Gottl. —
Breve, paveligt —
Breve, katolske 387
—

,
paulinske, se

Paulus.

Breviarium, se Farebog.
Bria 387
Briconnet, Guillaume ... —
Bridgewater-Traktater ... —
Brieger, Theodor —
Briem, Valdemar 388
Briggs, Charles Augustus —
Brigham Young, se Young.
Bright, William 388
Brightman, Thomas —
Brigida af Kildare —
Brigitta, se Birgitta . 322
Brigittinere, seBirgittinere 325
Brinck, Iver 389
Bring, Ebbe Gustaf . 389, 854
—

, Johan Chr. . . 389, 854
—

, Sven Libert. . 389, 854
Brinkmann, Joh. Bernh.. 389
Brocarda 390
Brochmand, Hans Ene-

voldsen —
Brochmand, Hans Rasmus-

sen —
Brochmand, Jesper Ras-

mussen —
Brochmann, Jorgen H. H. 391
Broderkys, se Kys.

Broderskaber, kirkelige.. 391

Brodinus, Johannes 392
Broe, Niels Trulsen —
Broglie, Aug. Th. Paul de 393
—

, Jacques Vict. Alb. 392
—

, Maurice J. M. de —
— , Pauline 393

Brogni, Jean de, (Broniac) —
Bromley, Thomas —
Brommius, Petrus —
Brooke, Stopford Augustus —
Brorson, Broder 393, 854
—

, Hans Adolf .... 393
— , Nicolai (Niels) .

.

394
Brostrup, Jens —
Brousson, Claude —
Brovallius, Johan 395
Brown, David —
Browne, Edw. Harold ... —
—

, George Forrest

.

—
—

, Robert —
Brownson, Orestes —
Bruccioli, Antonio —
Bruce, Alex. Balmain . .

.

396
Bruch, Johann Friedrich —
Brudekrans, Brudering,

Brudevielse, se JEgte-

skab.

Bruhn, Anders 396
Bran, Christen —
—

, Johan Lyder d. se. —

Side.

Brun, Johan Lyder d. y. 396
—

, Johan Nordal .... —
—

, Nicolaus —
— , Sven 397

Brunelleschi, Filippo .... —
Brunnius, Erik Erici 398
Bruno af Koln —
— fra Keln —
— af Segni —
— af Toul —

Bruno, Giordano —
Brunsmand, Johan 399
Bruun, Anders Heinr. Jul. —
—

, Christopher Arnt —
—

, Samuel Olsen ... —
Bruys, Pierre, se Pierre.

Bruzelius, Magnus 399
Bryaniter 400
Brflck, Gregorius —
Brucker, Georg Valdemar —
Bruckner, Benno Bruno .

—
Bryennios, Philotheos ... —
Bruggemann, Hans —
Bryllup, se /Egteskab.

Brynjulfsson, Halld6r ... 401
Braendoffer, se Offer.

Brochner, Peder Hansen 401
Bradbrydelse, se Nadver

og Messe.

Brodforvandling, se

Transsubstantiation.

Bred re, bdhmiske, se Mah-
riske Bredre.

Bredre, de 4 lange 401
Brodre (og Sostre), den

frie Aands —
Bredre, Jesu —
Bredremenighed, den nye,

se Werner, Gustav.

Bredremenigheden 402
Bredreraenighedens Mis-

sion 405
Brodrene af Ftelleslivet. . 406
Brodside 848
Bucer (Butzer), Martin . . 407
Buchanan, Claudius 408
—

, George —
— , Robert —

Buchaniter —
Buchholm, Magd. Sophie. 409
Bud, de ti 409, 854
Bud, evangelske, se Raad,

evangelske.

Budde, Jdns Andersson . 409
— , Karl F. R. . . 410, 854

Buddeus, Johann Franz . 410
Buddha —
Buddhisme 411
Bude, Guillaume 414
Budolphus, se Botolphus 373
Buffalo-Synoden 414
Bugenhagen, Johann . —
Bugge, Christian August . 415
—

, Fr. Wilh. Klumpp —
—

, Peter Olivarius . . —
—

, Samuel 416
Bugser 416
Buhl, Frants P. W. . 416, 854
Buk, se Offer.

Side.

Bukki 416
Bukkija —
Bui —
Bulgarerne —
Bulgarien —
Bull, George 417
Bulla in Coena Domini,

se Skertorsdagsbulle.
Bullarium 417
Bulle —
Bulle, den gyldne —
Bullinger, Heinrich 418
Buna —
Bund, evangelischer —
Bundekesh —
Bungener, L. Louis Felix —
Bunkeflod, Hans Christian 419
Bunni —
Bunsen, Chr. Carl Josias v. —
Bunsen, Ernst v —
Bunyan, John —
Buonarotti, se Michel-

angelo.

Burchard af Worms .... 420
Burckhardt, Jakob —
Burdeaja, Jakob, se Jakob.
Bureus, Johannes Thomte 420
Burger, Karl Heinr. Aug. v. —
Burghers, se Antiburghers 102
Burgk, Joachim von .... 420
Burgon, John William . . —
Buridan, Johannes 421
Burk, Marcus Philipp ... —
—

, Philip David —
Burmann, Frans —
Burnet, Gilbert —
Burns, William Chalmers 422
Burrit, Elihu —
Bursfelder-Kongrega-

tionen —
Bus —
Bus, Csesar de —
Busch, Johannes —
Buscher, Staats, se Buscher 430
Busck, Gunni 423
Busenbaum, Hermann ... —
Bushnell, Horace —
Bushnellisme, se Bushnell —
Busi —
Buskmamdene —
Busknegrene 424
Butler, Joseph —
—

, Josephine —
Butsch, Johan Albert . . . 848
Buttlar, Eva von 425
Butzer, Martin, se Bucer 407
Buxtehude, Diderik 425
Buxtorf, Johannes, d. ae. —
—

, Johannes d. y.

.

—
—

, Johannes Jacob. —
Byblos —
Buchsel, Karl 426
Bygningskunst, kirkelig .

—
Bysantinisme 429
Bysantinsk Kunst —
Buscher, Staats 430
Byse, Charles —
Bzovius, Abraham —
Back, Johannes —
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xm
Side.

Backaskog, se Beckaskog 245
Bahr, Carl Chr. W. Felix 430
Belter, Sven —
Baethgen, Fr. W. Adolf . 431
Baumer, Suitbert —
BSckh, Chr. Fr. v —
Bdckman, PeterV. Kreydal —
BdSvarsson, Thorvaldur . —

—
, Thrtrarinn . . —

B6hl, Eduard 433
B6hm, Ch. John Th 849
— , Hans 433

Bohine, Jakob —
Bohmen 434
BShmer, Eduard 435—

• , Georg Ludwig. . —
— , Justus Henning —
— , Maria Magdalena —

Bfthmiske Brad re, se

Mahriske Bredre.
BAhringer, Georg Friedrich 435
— , Paul —

Belle, Seren —
Bennen 436
Berglum 438
Berjesson, Johan 439
Bern, Kirkens Omsorg for —
Bernefest 441
Bernehave, se Fr6bel,

Friedrich.

Bornehjem, se Bern .... 439
Bernelaerdom, se Katc-

kisrae.

Bernenadver 441
Berresen, Hans Peter ... —
Berringe-Kloster 442
Berup, Morten —
Boschenstein, Johannes. . —

Caballero, Fernan 443
Cabassutius, Jean —
Cadalous (Cadalus) —
Caine, Thomas Henry Hall 849
Caird, Edward —
Cairns, John 443
Cajander, Mathilda F. A. 444
Cajanus, Erik —
—

, Johan d. a? —
—

, Johan d. y —
Cajetan —
Cajus, se Gajus.

Calas, Jean 444
Calasanza, Jos6 fra 445
Calatrava-Orden —
Calcutta —
Calderon de la Barca,

Don Pedro —
Calini, Muzio —
Calisius, Johann Heinrich —
Calixt I—HI 446
Calixtinere —
Calixtus, Friedrich Ulrich 447
—

, Georgius 446
Callenberg, Joh. Heinr. .

.

447
Callisen, Chr. Fr. 448
—

, Jergen, se Calix-

tus 446
Calmet, August in 448

Side.

Calovius, Abraham 448
Calvariebjerg 449
Calvin, Jean —
Calvino, Paolo 460
Calvisius, Seth —
Calvdr, Kaspar 460, 849
Calw 460
Camaldolesere —
Cambaceres, Etienne H.

.

461
Cambridge i England ... —
Cambridge i Massachusetts 463
Cambridge Camden

Society —
Cameen, Sven —
Camerarius, Joachim .... —
Camerlengo —
Camero, John —
Cameronianerne 464
Camillo de Lellis —
Camisarder —
Campanella, Tommaso .

.

465
Campanile —
Campanus, Johannes .... —
Campbell, Isabella —

— , Mary —
Campbelliterne 466
Campe, Joachim Heinrich —
Campegi, Lorenzo —
Campello, Enrico di 467
Campmeetings, se Metod-

isme.

Campo Santo 467
Cancelli —
Candidal 468
Cange, du, se Ducange .

.

684
Canisius, Petrus 468
Canisius-Foreningen 469
Canne, John —
Cano, Melcbor —
Canon, bibelsk, se Kanon

;

C. i Messen, se Messe.
Canones apostolorum, se

Apostolske Kanoner. .

.

126
Canonici, se Kannikcr.
Canossa 469

Canova, Antonio —
Canstein, Karl Hildebr. v. 470
Cansteinsk Bibelanstalt.

.

—
Cantate —
Canterbury —
Canth, Minna —
Cantionale 471

Cantor —
Cantor, Petrus —
Cantus Ambrosianus .... —
— choralis —
— figuralis —
— flrmus —
— gregorianus —
— mensuralis —
— planus —
— Romanus —

Canus, Melchior, se Cano,
Melchor 469

Capaccini, Francesco 471
Capadose, Abraham 472
Capecelatro, Alfonso .... —

— , Giuseppe —
Capel —

Side.

Capistrano, Giovanni fra 472
Capito, Wolfgang —
Capitularia 473
Cappa —
Cappacini, Francesco, se

Capaccini 471
Cappel, Jacques I—IV473—474
—

, Louis I— II .473—474
Cappellari, Mauro, se

Gregor XVI.
Caprara, Giovanni Battista 474
Capreolus, Johannes . —
Capucinerordenen —
Caputiater 475
Caraccioll, Antoine 476
—

, Antonio. . 476, 854
—

, Galeazzo 476
—

, Louis-Antoine —
— , Roberto —

Caraffa, Carlo —
—

, Giovanni Pietro,

se Paul IV.

Cardale, Emily 476
—

, John Bate —
Careel, se Carelius —
Carelius, Henrik Jdnsson —
—

, Knut Mortensen 477
Carena —
Carey, William —
Carl, Biskop i Linkdping —
—

, Biskop i Vesteras. . —
Carl Bath, Biskop af Lin-

kdping —
Carlberg, Johan —
Carlson, Fr. Ferd —
Carlsson, Carl —
—

, Wilhelm 478
Carlyle, Thomas, Histo-

riker —
Carlyle, Thomas, Irving-

ianer 479, 854
Carnesecchi, Pietro 479
Carpenter, William Boyd 480
Carpzow, Benedict —
— , Johann Bene-

dict I- IV —
Carpzow, Johann Gottlob —
—

, Sam. Benedict. —
Carranza, Bartolomi de . —
C&rrasco, Antonio 481

Carstenius, Henrik —
— , Petrus —

Carstensen, Niels Frederik —
Cartesius, se Descartes . . 624
Carthago 481
Cartwright, Thomas 482
Casalis, Eugene 483
Casas, Bartoloml de las,

se Las Casas.

Caselius, Johannes 483
Caspari, Carl Paul —
—

, Karl Heinrich.. 484
— , Walter —

Caspers, Andr. Jurgen Chr. —
Cassander, Georg —
Cassel, Religionssamtalen i 484
Cassel, David 485
—

, Paulus Stephanus 484
Cassianus 485

55*
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XIV

Side.

Cassino, Monte, se Monte
Cassino.

Cassiodor, Magnus Aure-
lius Senator 485

Cassuben, Christian —
Castellio, Sebastian 486
Castelnau, Peter fra, se

Peter.

Castiglioni, Francesco, se

Pius VIII.

Castren, Leontine 486
Casula —
Casus reservati —
Cataldus —
Catechismus Romanus. . . —
Catene 487
Catenhusen, Karl Fr. W. —
Caterina fra Siena —
Caterini, Prospero 488
Cathaldus, se Cataldus . . 486
Catbarina, se Katarina.

Cathedra 488

Cathedraticum —
Catillus af Abo —
Cavallier, Jean —
Cavallin, Severin . . . 489, 854
Cavallius, Olof 489
Cave, Alfred —
—

, William —
Cazalla, Agustin —
Ceder —
Cederberg, Antero —
Ceillicr, Remy 490
Celano, Thomas fra, se

Thomas.
Celebes 490
Celebrant —
Cellarius —
Cellarius, Johannes —
—

, Martin —
— , Michel, se Kel-

ler, Michael.

Celliter, se Alexianere ... 54

Celsius, Olof 490
Celsus, se Kelsos.

Celtis, Konrad 491
Censur, kirkelig —
Censurer, kirkelige 492
Census, se Quirinius.

Centrumsparti 492
Centurier, magdeburgske,

se Flacius, Matthias.

Ceolfrid 492
Cerdo, se Kerdon.
Ceriani, Antonio Maria. . 492
Cerinth, se Kerinth.

Certosa, se Chartreusere. 496
Cesarini, Giuliano 492
Cesena, Michael fra —
Cessatio a divinis 493
Cevennerprofeterne —
Chabot, Francois —
Chadd —
Chadwick, George Alex. . —
— , John White . . —

Chalmers, Thomas —
Chalybaus, Heinr. Moritz 494
Chambre ardente —
Chamier, Daniel —

Side.

Champeaux, Guillaume fra 494
Chandieu, Antoine de la

Roche de 495
Chandler, Edward —
Charming, William Ellery —
Chantal, Jeanne F. F. de —
Chaponniere, Jacques Fr. —
Character hypostatlcus . . 496
— indelebilis .... —

Charismer, se Naadegaver.
Charles, Elizabeth 496
Charleville, Carl Vilhelm
Charlier, Jean, se Gerson.

Charlotte Amalie 496
Charron, Pierre —
Charteris, Arch. Hamilton —
Chartreuser-Ordenen .... —
Chase, Drummond Percy 498
— , Thomas —

Chastel, Etienne Louis . .
—

Chateaubriand, Fr..Ren6de 849
Chatel, Ferd. Francois .. 498
Cbautauqua-Bevsegelsen . —
Chectham, Samuel —
Chemnitz, Martin —
Cherbury, Herbert af . . . 499

Cheyne, Thomas Kelly . .
—

Chiara, Santa, se Clara

Sciffl 515
Chicago,Religionskongres i 499
Chieregato, Francesco . . . 500
Chigi, Fabio, se Alex-

ander VII 52

Chile 500
Chillingworth, William.. —
Chiniquy, Charles . . 500, 854
C. H. L. S. E 501

Cblodovech 524
Chorteus, Michael 501

Chrischona —
Chrisma, se Krisma.
Christadelphians 501

Christensen, Anders —
Christenthumsgescll-

schaft, deutsche 502
Christian I—VI 502—504
Christian afBraunschweig-
LOneburg —

Christian August af Sach-
sen-Zeitz 505

Christian fra Oliva —
Christian Social Union . .

—
Christian Wilhclm af

Brandenburg —
Christiania, se Kristiania

og Oslo.

Christians 505
Christiansand, se Kristian-

sand.

Christiansfeld 505
Christiern af Aarhus .... 506
— af Ribe —

Christina, se Kristina.

Christ-kat. Kirke, se Gam-
melkatoliker og Tysk-
Katolikcr.

Christlieb, Theodor 506

Christo sacrum 507

Christoffersen, Mentz. . . . 850

Side.

Christoph, Hertug 507
Christophorus, d. hi., se

Kristoforos.

Christophorus, Pave 507
Chrodechild 524
Chrodegang 507
Chromatius —
Chronich, Niels Svendsen —
Chronicon paschale —
Chrysogonus —
Chrysologus, Petrus —
Chrysostomus, Johannes,

se Krysostomos.
Chrysostomus, Oluf 507
Chubb, Thomas 508
Church, Richard William —
Church Army —
— Congress —
— House —
— Missionary Society —
— of England Sun-
day School Institute, se

Sendagsskoler.

Church of England Wor-
king-Mens Society .... 510

Chydenius, Anders —
Chytrseus, David —
Ciampini, Giov. Giust .

.

—
Ciborium —
Cilicium —
Cimabue, Giovanni —
Cingulum 511
Circumcellioncr, se Dona-

tisme 669
Circumscriptionsbuller .

.

511
Cisio Janus —
Cistercienser-Ordenen ... —
Cisterne 513
Civa —
Civilta Cattolica 850
Civikegteskab, se jEgte-

skab, borgerligt.

Claesson, Kristian Teodor 514
Clairvaux 514, 854
Clapham Sekten 514
Clapton Sekten 515
Clara Sciffl —
Clarendon —
Clareninerne —
Clarisser, se Clara Sciffl .

—
Clarke, Adam 516

, John —
— , Samuel d. se. . .

.

—
— , - d. y. . .

.

-
— , Samuel —

Clarus, Ludwig, se Volk,

Wilhclm.
Clauda 516
Claude. Jean —
Claudia 517
Claudianus Mamertus ... —
Claudius, rom. Kejser ... —
— fra Savoyen ... —
— fra Torino —

Claudius, Matthias —
Claus, Biskop af Slesvig

se Nicolaus.

Clausen, Emil Theodor.. 518
— , Henrik Georg .

.

—
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XV

Side.

Clausen, Henrik Nicolaj . 518
—

, Johannes, Biskop 519
—

, Joh. Carl Emil

.

—
— , Martha —
—

, Niels —
—

, Thomas —
Clausnitzer, Tobias —
Claussen, Peder (Friis) .

.

—
Clausur 520
Claver, Pedro —
Clavius, Christoph —
Cllmanges, Matth. Nic. de —
Clemencet, Charles —
Clemens 1, se Klemens.
— II—XIV ...520-523
— Alexandrinus, se

Klemens fra Alexandria.

Clemens Komanus, se Kle-

mens fra Rom.
Clement, Jacques 523
Clementinerne —
Clemen tinerne, Psevdo-,

se Klementinernc.
Clerici vagi 523
Clericis laicos —
Clericus, Johannes —
Clermont 524
Cletus, se Anaklet 78
Cleve, Zacharias Joachim 524
Climacus, Johannes, se Jo-

hannes.
Clinicus 524
Clodoald —
Clotilda —
Cloud, St., se Clodoald .

.

—
Clovis (Ciodevig) —
Clunv og Cluniacenserne —
CloteV 526
Cnattingius, Anders Jakob

Danielsson 527
Coadjutor —
Cobbett, William —
Cobham, se Oldcastle.

Coccejanismen 527
Coccejus, Johannes —
Cochem, Martin fra 529
Cochlaeus, Johannes .... —
Cock, Hendrik de 530
Codde, van der —
Coddc, Pieter —
Codex —
— argenteus 531
— Bczae 288

Coillard, Francois 850
Coimbra 531

Coke, Thomas 531, 854
Colani, Timotbee 532
Colbert de Croissy —
Colenso, John William .

.

—
Coleridge, Samuel Taylor 533
Colet, John —
Colette fra Corbie —
Coligny, Gaspard de . . .

.

—
Collatio 534
Collegia philobiblica, se

Francke, A. H. og Pie-

tisme.

Collegia pietatis 534
— pontificia —

Side.

Collegialsystem, se K.
Collegianter 534
Collegium Anglicanum . . —
— Belgicum —
— Gerraanicum. . —
— Pium Latinum —

Americanum 535
Collegium Polonicum . . . . —
— Romanum .... —
— Urbanum, se

Propaganda.
Collenbusch, Samuel .... 535
Colliander, Otto Imm. 536, 854
Collin, Anders 536
Collinianerne —
Collins, Anthony —
Colombiere, Claude de la,

se Jesu Hjerte.

Colombini, Giovanni, se

Jesuater.

Colonna, Egidio 536
—

, Giacomo —
—

, Giacomo Sciarra —
—

, Giovanni —
— . Giovanni —
—

, Odo —
— , Pietro —
—

, Stcfauo —
—

, Vittorio 537
Colstrup, Jens —
Colum —
Columba —
Columbanus —
Columbia 538
Comba. Emilio —
Combefls, Francois —
Comenius, Johan Amos .

—
Comenius-Stiftelsen 540
Comes —
Comestor, Petrus —
Comgall —
Commemoralis 541
Commenda —
Commendone, Giov. Fr. .

—
Commodian —
Commodus —
Common Prayer Book, se

Book of C. P 360
Communicatio idiomatum 541
Communicatio naturarum 542
Communion, se Nadver.
Compactater, Baseler- eller

Prager, se Basel 230
Completorium 542
Complutenser-Poly-

glotten, se Alcala (48) og
Jimenez.

Complutum, se Alcala ... 48
Compostella, Santiago de 542
Computus ecclcsiasticus . —
Comte, Auguste —
Conceptio immaculata . . . 543
Concha —
Concilium, se Synode.
Conclave 543
Concomitantia —
Concordans, se Konkor-

dans.

Concordat, se Konkordat.

Side.

Concordieformel, se Kon-
kordieformel.

Concubinat, se jEgteskab.

Concupiscentia 544
Concursus Dei —
Conder, Claude Reignier. —
Confessio Augustana .... 171
— Basiliensis (et

Mulhusana) prior 230
Confessio Basiliensis po-

sterior (Helvetica prior),

se Schweizerske Be-
kendelser.

Confessio Belgica 252
— Bohemica 435
— Czengeriana

(Hungarica) 544
Confessio Gallicana, se

Frankrig.

Confessio Gennadi! 544
— Hafnica 545
— Helvetica prior

og posterior, se Schwei-
zerske Bekendelser.

Confessio Marchica 545
— ortbodoxa —
— Palatina, se

Pfalz.

Confessio Pentapolitana . 545
— Saxonica —
— Scotica —
— Sigismundi .... —
— Tetrapolitana . . —
— Westmonasteri-

ensis, se Westminster-
Bekendelsen.

Confessio Wirtembergen-
sisellerWuertemberglca 545

Confessio oris —
— variata 173

Confessores 545
Confiteor —
Confucius, se Kong-fu-tse.

Confutatio 545
Congregatio de propaganda

fide, se Propaganda.
Congregationalister, se

Independentcr.

Congregationer 546
Conradi, Georg Johannes —
Conring, Louise M. L —
Consalvi, Ercole —
Consecratio 547
Consensus Dresdensis ... —
— Genevensis de

eeterna Dei prwdestina-

tione —
Consensus Helveticus ... —
— qvinqvesaecu-

laris —
Consensus repetitus fidei

vere Lutherans —
Consensus Sendomiriensis 547
— Tigurinus .... —

Conservatio Dei —
Consilia evangelica, se —

Raad, evangelske.

Consistorium, se Konsisto-

rium.
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XVI

Consistoriura ecclesiasti-

cum generate —
Consolaraentum, se Ka-

tharer.

Constans, Kejser 548
Constantin I d. store.... —

— II 549
Constantinopel —
Constantinopolitansk
Symbol, se Symboler,
ekumeniske.

Constantius Gave, se

Pseudo-Isidor.

Constantius I Chlorus... 551
— II —

Constanz. se Konstanz.
Constitution, Prseste-

skabets borgerlige 551
Constitutiones apostolicte,

se Apostolske Konstitu-

tioner 127
Consubstantialis 551
Consubstantiatio 552
Contarini, Gasparo —
Contemplation, se Mystik.
Contraremonstranter, se

Remonstranter.
Contritio, se Anger 90
Contzen, Adam 552
Conversi —
Conversio, se Omvend-

else.

Convertit 552
Convocations 553
Convulsionsere, se Jansen-

isme.

Conybeare, William John 554
Cook, Frederic Charles . . —
Cooper, Thomas —
Coornhert, Dirk Volkerts-

zoon —
Copernicus, Nicolaus, se

Koppernik.
Copiater 554
Coppi, Antonio —
Copulation, se iEgteskab.

Coquerel, Athanase Josui 554
—

, Athanase L. Ch. —
Corbie 555
Corbinian —
Cordara, Giulio Cesare . . —
Cordatus, Konrad . . . 555, 854
Cordeliers 555
Corderius, Balthasar —
Cordes, Joh. Heinr. Karl —
Cordula —
Cordus, Euricius —
Cornelius i Kiesarea 556
— , Biskop 1 Rom. —
— van den Steen

(a lapidc), se Steen.

Cornelius, Carl Alfred ... 556
— , Peter von

Corneliussen, Anders .... 557
Cornill, Carl Heinrich
Coronati quattuor . .

.

Corporate
Corporations-Acten . .

.

Corpus Catholicorum .... 558

Side.

Corpus doctrine 558
— Evangelicorum .

.

—
— juris canonici, se

Kirkeret.

Correctionshuse 558
Correggio —
Corsini, Andrea 559
— , Filippo Amerigo —
—

, Lorenzo 522
— , Pietro 559

Corvei —
Corvinus, Antonius —
Cosmas fra Prag 560
Cossa, Baldasarre, se Jo-

han XXIII.
Coster, Francois 560
Cotelier, Jean Baptist... —
Cotta, Johann Friedricb .

—
—

, Ursula —
Coucheron, P. J. Barthold —
Coudrin, Pierre Joseph .

.

—
Courayer, Pierre Fr. de .

—
Court, Antoine 561
Courtenay, William —
Cousin, Victor —
Coustant, Pierre 562
Covenant —
Cowley-Fsdrene —
Cox, Richard —
— Samuel —

Cramer, Jacobus —
— , Johann Andreas —
— , Michael John... 563

Cranach, Lucas —
Cranmer, Thomas —
Crantz, Albert, se Krantz.
Cranz, David 564
Crasselius, Bartholomaeus —
Creatianisme —
Credentsbord —
Credner, Karl August . .

.

565
Credo —
Creighton, Mandell —
Crcll, se Krell.

Cremer, August Herman. 565
Crescens —
Cresconius —
Crgtineau-Joly, J. A-M-.

.

—
Creuciger, se Cruciger. .

.

567
Creutz, Karl 565
Creutzberg, Amadeus —
Creutziger, se Cruciger .

.

567
Crispinus og Crispinianus 565
Crispinus af Pavia 566
— af Viterbo —

Crispus, se Krispos.

Cromwell, Oliver 566
— .Thomas —

Crone, Martin Anton Chr. 567
Crosby, Howard —
Crotus Rubianus —
Crowther, Samuel Adjai. 567
Cruciger, Kaspar —
Crusius, Christian August 568
—

, L. F. O., Baum-
garten- 850

Cruger, Johannes 568
Cuculla —
Cudbert, se Cuthbert 571

s*

Cudworth, Ralph Ml

Cues, Nikolaj fra -
Cullen. Paul <t]

Culmann, PhilippTheodor »
dimming, John -
Cunitz, August Edvard.. it

Curci, Carlo Maria -

Cureton, William -

Cuthbert, St I?,

— af Canterbury. -

Cygnaeus, Uno -
—

, Zacharias d. x. -

— , — d.t. -

Cynewulf -

Cypres n
Cyprian, Ernst Salomoa. -

Cyprian fra Antiokia... -

— Thascius Cariliss -

Cypneus. Johan Adolf... TA

Cyran, St -

Cyrillus, se Kyrilloi.

Czerski, Johannes ."'

Ciecilia -

Gseciliau >Ti

Ctecilius -

Csedmon -

Cserularius, se Mikael Ke-

rularios.

Ctesareopapi ~>

Csesarius af Aries -

— af Heisterbach. 5:i

— af Speier -

Celestiu I—V -

Celestinere 5"

Calestius -

Celibat -

Cftlius, Michael 3*

Celins Sedolius. se Sedn-

lius.

Colin, Daniel G. K. too. S3

Coena Domini. In, st

Skertorsdagsbulle.

Daa, Oluf »
Daaben -

Daab, betinget *
Daab for dode _

Daabskapeller, se Bapti-

sterier !•'

Daabspagt se Pagt, For-

sagelse og Symboler,

ekumeniske.
Daabsvidne, se Faddere.

Daae, Ludvig f
Dabaset *
Dabrat -

Dach, Simon ~

d'Achery, Jean Lnc "

da Costa. Isaac
~

Daddel, se Palme.

Dade Gudmundsen. se

Gudmundsen.
Dafne *
Dagon "

Dahl, Christopher *
— , Erik -

— , Jonas Anton
'

—
, Kristen Han$J«r»»

-
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xvn

Dahlberg, Gustaf —
Dahle, Lars Nilsson —
Dahomc —
Dnille, Jean —
Dajak-Mission, se Borneo 365
Dal, Nikolaj 586
Dalberg, Karl Th. A. M.. —
Dalby, Bispesaede . . . 586, 854
Dalby, Chr. Hansen 587
Dale, Anton van —
—

, Robert William ... —
d'AIembert, Jean le Rond —
Dalfon 588
Dalgairns, John Dobree . —
Dalhoff, Nicolai Christian —
Dalila —
d'Allemand, se Aleman.. 50
Dallin, Anders Bentsen.. 588
Dallseus, se Daille 585
Dalman, Gustaf 588
Dalmanutha —
Dalmatica —
Dalmatien —
Dalmatin, Georg 589
Dalmatius —
Dalsgaard, Christen —
— . Jens Nik. Leth —

Dalton, Hermann —
Dalum —
d'Alviella, Goblet —
Damaris 590
Damaskos —
Damasus 1—II —
— Kanonist —

Dame, Friedrich —
Damgaard, Anders Knud-

sen —
Damiani, Peter 591
Damianos, se Kosmas.
Damien, Pater 591

Damkier, Jacob Rasmus .
—

Dammim, se Efes-Dam-
mim 718

Dan, Stamme 591
— , By 592

Dan, Adam —
Daneau, Lambert —
Daniel, Profeten —
—

, Stylit 594
— af Winchester. . . —
—

, Charles —
—

, Gabriel —
—

, Hermann Adalb. . —
Danmark —
Danna 598
Dannecker, Johann Heinr. —
Dannhauer, Joh. Conrad. —
Dansere 599
Dansk-amerikansk Mis-

sion —
Dansk-hallesk Mission . . . 600
Dansk Missionssel-

skab 601, 854
Dante Alighieri 603
Danzig 604
Dara 605
Darboy, Georges —
Darby, John Nelson, se

Plymouth-Bredre.

Side.

Darbyister, se Plymouth-
Brodre.

Darda 605
Dare, Jurien van der ... —
Dareios, Darius —
Darejk 606
Dargun —
Darkon —
Darre, se Christoffersen,

Mentz 850
Darre, Hans Jergen 606
Darwin, Charles Robert .

—
Dass, Petter 608
Dassau, Nikolaj —
Dassel, Rainald fra, se

Rainald.
Dassi, Giovanni Battista. 608
Datan —
Datarien —
Datema 609
Daten, Pieter —
Dathe, Johann August .

.

—
Daub, Carl —
Daugaard, Christine M... 610
— , Jacob Bregger —

Daumer, Georg Friedrich —
Daut, Johann Maximilian —
Davia, Giovanni Antonio 611
David, Kong —
— fra Armenien 613
— fra Augsburg —
— fra Dinant 614
— Joris, se Joris. •
— fra Menevia 614
— af Vesteras 851
— , Christian 614

Davidis, Franz, se David-
ister —

Davidisterne —
Davidson, Andrew Bruce —
— , Samuel —

D. D 661
Debendranath, se Brama
Samaj 378

Debir, Konge 614
—

, By -
Debora, Rebekkas Amine —
—

, Profetinde 615
Dechamps, Adolphe —
— , Vict. Aug. Is.. —

Decime anni —
— ecclesiastics, se

Tiende.

Decisio Saxonica 615
Decius, Kejser —
—

, Nicolaus 616
— , Philippus —

Declaratio cleri Gallicani,

se Bossuet (370) og Gal-

Hkanisme.
Declaratio sol id a, se Kon-

kordieformel.

Declaratio Thorunensis .

.

616
Declaration of the Faith

and Order of evangelical
Congregational ists —

Declarations —
Decoppet, Auguste Louis —
Decretaler —

side.

Decretister 616
Decretum absolutum, se

Predestination.

Decretum Gelasianum ... 616
— Gratianl, se

Gratian og Kirkeret.

Decurtius, Gaspard 617
Dedan —
Dedecker, Pierre J. Fr. . . —
Dedeken, Georg —
Dedekind, Friedrich —
de Dieu, Louis —
Deer-Bogen 851
Defectus 617— missse 618
Defensor ecclesue —
— fidei —

Deflnitorer —
Deha —
Deharbe, Joseph —
Deichmann, Bartholo-

mteus —
Dei gratia —
Deisme, fllosoflsk —
— , historisk 619

Dekalog, se Bud, de ti . . 409
Dekan 620
Dekapolis —
Deker —
Delaja —
de la Rue, se Rue.
Delbruck, Joh. Fr. Ferd. 620
Delegation, se Legator og

Nuntier.

Delfter-Religionsselskab,

se Christo sacrum .... 507
Delitzsch, Franz Julius.. 621
—

, Friedrich —
— . Johannes —

Delos —
Demas —
Demetrias —
Demetrios I—III 621—622
—

, Biskop —
Demiurg, se Gnosticisme.

Demme, Hermann Chr. G. 622
Denar —
Denck, Hans —
Dendriter —
Denicke, David 623
Denifle, Fr. Heinr. Suso . —
Denis, St —
Denison, George Anthony —
Denne, Klaus Jensen .... 851
Denominationer 623
Denzinger, Heinr. Jos. D. —
Deodat, se Adeodatus ... 25
Deo gratias 623
De profundi* —
Deputater —
Derbe 623
De salute animarum —
Desanctis, Luigi 624
Descartes, Ren£ —
Descensus ad inferos .... 625
Deschamps, Leger Marie. —
—

, Nicolas —
Deseret —
Desiderius af Nantes —
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XVIII

Side.

Desiderius af Viennc 625
— af Monte Cas-

sino, se Victor III.

Desiderius fra Rotterdam,
se Erasmus 781

Dessau 625
Desservanter —
Determinismen —
Deusdedit, Pave 627
—

, Kardinal —
Deutsch, Johan —
— , Samuel Martin .

—
Deutsche Theologie —
Deutschraann, Johann. .

.

628
de Valenti, Ernst Jos. G. —
Devay, Mattliias Biro ... —
Devel 629
Deventer —
Devolutionsret —
Devoti, Giovanni —
Devtero-Jesaja, se Jesaja.

Devterokanoniske Skrifter,

se Kanon.
Devteronomion 629
de Wette, W. M. L —
d'Hulst, Maurice le Sage

d'Hautecour —
Diakouer i d. gl. Xirke .

—
— i Nutidcn 630

Diakonisser i d. gl. K. .

.

631
— i Nutiden .

.

—
Diamant, se jEdelstene.

Diana 633
Diana, Antonio —
Diaspora —
Diatessaron 635
Diaz, Emanuel —
—

, Juan —
Dibelius, Franz Wilhelm —
Diblah 636
Diblajim —
Diblataim, se Almon-D. .

.

59
Dibon 636
Dibri —
Dicuil 851
Didake 636
Didaskalia —
Diderot, Denis 637
Didier, St., se Desiderius 625
Didrakme 637
DidrikSlagha>k, seSlaghtek.

Didymos 637
— den blinde .... —

Didymus, Gabriel —
Dieckhoff, August With. .

—
Diepenbrock, Mclchior .

.

638
Dieringer, Franz Xaver.

.

—
Dies inc. dies ilia . . 638, 854
Dies stationum, se Vagt-

dage.

Diestel, Heinrich 638
— , Ludvig —

Diesterweg, Fr. Ad.Wilh. 639
Dietenberger, Johannes.. —
Dietrich fra Apolda —
— fra Freiburg —
— fra Niem —

Dietrich, Sixtus —
— , Veit —

Side.

Dietrichson, Jacob Fr 640
— , Lorenz H. S. —

Dieu, Louis de, se de Dieu 617
Difat 640
Digby, Kenelm Henry... —
Dikanikion —
Dikerion —
Dikla —
Dikotomi —
Dilan —
Dild —
Dilherr, Johann Michael. —
Dillingen —
Dillmann, Chr. Fr. Aug.. 641
Diilner, Johan —
Dimissoriale —
Dimmeldage —
Dimmeluge —
Dimon —
Dimona, se Dibon (2) . .

.

636
Dina 641
Dinant, se David fra D.

.

614
Dinhaba 641

Dinter, Gustav Friedrich —
Dinseer 642
Diocletian —
Diodati, Giovanni —
Diodoros af Tarsos —
Diognet, Brevet til 643
Dionysios Areiopagiten .

.

—
— (St. Denis)... —
—

, Psevdo- —
— af Alexandria 644
— af Korinth .

.

—
Dionysius af Rom —

— den lille —
Dionysius's ./Era 645
Dioscorus —
Dioskorinthios —
Dioskoros af Alexandria. —
— , Munk —

Dioskurerne —
Diotrefes —
Diplomatik —
Dippel, Johann Conrad.. 646
Diptyker 647
Directorium 648
Directory for Public Wor- —

ship —
Disahab —
Disan —
Discalceati 217
Discantus 648
Disciple, Kristi 466
Disciplin, se Kirketugt.

Disciplina arcani, se Ar-
kandisciplin 141

Disendowment 648
Disentis —
Disestablishment —
Disibod 648
Diskos —
Diskretionsalder —
Dismas —
Dison —
Dispensation —
Disputa 649
Disselhoff, Julius —
Dissenters —

Dissidenter u
Distributionsformd -

Distriktskirker i Kobea-

havn, se Kirkefond. d«
kebenhavnske.

Distriktsprovster, se

Provster.

Dithmar af Merseburg. *
Thietmar af M.

Ditmarsken U

Diurnale fc-

Diurnus, Liber -

Divination, se Maotik.

Dixon, Richard Watson.. &)

Djnrberg, Daniel -

Djtevel -

Dja?vleuddrivelse E
Dlugosz, Johannes -

Dobbeltkirke -

Dobbeltklostre CI

Dober. Johann Leonbatct -

— , Johann Martin. -

Dobrat, se Dabrat 3*.

Doctor, se Grader, akaic-

miske.
Doctores ecclcsic,se Kiiif-

Iierere.

Doctrinariere Hi

Dodai, se Dodi -

Dodanim -

Dodava -

Doddridge, Philip -

Dodi (Dodo) -

Dods, Marcus -

Dodwell, Henry -

Doedes, Jacobus Izaac ... tii

Doeg -

Dofka -

Dogmatiken -

Dogme fc-

Dogmehistorien ~

Dok &
Doketisme -

Doksologi -

Dolci, Carlo _

Dolcino *
Dom -

Domenichino, se Zampini

Domenico _

Domherre, se Kapitel.

Domingo &
Dominica ®
— in albis

_

Dominicum ~

Dominicus. den ptaardt
—

, OrdeDSstift-

eren, se Domingo &
Dominicus fra Sao Gemi-

aiano •"

Dominicus fra FlaDden).
~

Dominicus Razxola *'

Dominikaner-Ordencn . .

~

Dominis, Marcantonio it W
Dominus ac redemptor

noster
Dominus vobiscnm ~

Domitian ~

DomitiUa-Katakomben .
*

Domkandidatstiftet ~
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XIX

Domkapitel, se Kapitel.

Domkirke 664
Dommedag 665
Dommedags-Billeder 666
Doramere 667
Dommernes Bog —
Domnus, se Donus 672
Domprovst, se Kapitel og

Provst.

Domskoler 668
Donaldson, James —
Donatello —
Donati, Alessandro 669
—

, Gemma di Ma-
netto —

Donatio Constantini Magni —
Donatismen —
Donator 670
Donatus, Biskop, se Donat-

isme 669
Donatus, ^ilius 670
Donndorf, Adolph —
Donne, John 671
Dons, Waldemar Theodor —
Donteclock, Reinier —
Donum perseverantise ... —
— superadditum ... —

Donus I—II 672
Dor —
Dordrechter-Synoden .... —
Dore, L. C. P. Gustave . . 673
Dormi secure —
Dormitorium —
Dorner, Isak August .... —
— , August Johannes 674

Dorothea, Martyr —
— fra Montau ... —

Dorothea-Sastrene —
Dorotheos —
Dorpat —
Dorph, Anton Laur. Joh. 675
—

, Niels —
Dorsch, Johann —
Dorymenes —
Dositheos (Dusis) —
—

, Patriark —
Dotaim (Dotan) —
Dove, Richard Wilhelm . —
Dow, Neal —
Doxologi, se Doksologi . . 659
Doyle, James Warren . . . 676
Drabik, Nikolaj —
Drach, David Paul 677
—

, Johannes 676
Drachardt, Chr. Lauritzan 677
Drage —
Dragebrend —
Dragonnader —
Dragt, gejstlig —
Drakme —
Drama, kirkeligt 677
Dreier, Fr. Henr. Hennings —
Dreves, Lebrecht 678
Drey, Joh. Sebastian von —
Dringenberg, Ludwig. ... —
Driver, Samuel Rolles... —
Drogo af Metz —
Dros, Johannes —
Droste zu Hulshoff, C. A. —

Side.

Droste zu Vishering, C. M. 678
Droste, Clemens August . 679
—

, Franz Otto 678
—

, Johanna 679
Druider —
Drummoud, Henry, Ir-

vingianer 680
Drummond, Henry, Na-

turforsker —
Drummond, James 682
Druser —
Drusilla —
Drusius, Johannes —
Druthmar, Christian —
Dryander, se Enzinas,

Francisco de 776
Dryander, Ernst Hermann 682
Dryselius, Erland B 683
Drysen, Peter Samuel —
Draseke.Joh. Heinr.Bernh. —
Dualisme —
Dubois, Guillaume —
Dubois-Reymond, Emil.. 684
Dubricius —
Du Cange, Ch. du Fresne —
Duchesne, Louis —
Ducis, Benedictus —
Dudaim —
Dudik, Beda Franziskus . —
Dudith, Andreas —
Duebrodre 685
Dueholm —
Duen —
Duff, Alexander 686
Dufray, Guillaume —
Du Fresne, se Du Cange 684
Duguet, Jacques Joseph . 686
Duhm, Bernhard —
Duisburg —
Dukhoborzy —
Dulignon, Pierre 687
Dum acerbissimas —
Duma —
Dumont, Pierre Louis E. . —
Du Moulin, Pierre —
Dungal —
Dunin, Martin —
Dunkers 688
Duns Scotus, Johannes . . —
Dunstan —
Dupanloup, Felix Ant. Ph. —
Dupin, Louis EUies 689
Duplessis-Mornay, Ph 690
Dura —
Duran fra Huesca —
Durand, Ursin —
Duraud de Maillane, P. T. —
Durandus, Guillaume . . . 691
— fra St. Pourcain —

Durga, se Civa 514
Durham .

.*. 691

Dury, John —
Dusis, se Dositheos 675
Dutoit(-Mcmbrini), J. Ph. 691
Duvergier (Du Verger) de

Hauranue, Jean (St.

Cyran) —
Dwight, Harrison G. O. . 692
Dybvad, Christoffer —

side.

Dybvad, Jargen 692
Dyck (Dijck), Antonis van —
Dyd 693
DOlmen, Nonnen i, se

Emmerich, Anna Kath. 758
Dynamisk Monarkianisme,

se Monarkianisme.
Dynamisme 694
Dyofysiter, se Monofysiter.

Dyoteleter, se Monotele-
ter.

Dflrer, Albrecht 694
Dyrholm, Jens Sarensen. 695
Durkop, Heinrich 696
Durr, Johann Konrad ... —
Dachsel, Karl August —
Dsemoner —
Dad —
Dad, den anden 697
Dade Haand, den 698
Dade Hav, det —
Dedebogen —
Dedebeger, klosterlige, se

Nekrologier.

Daden i Kunsten 698
Doderlein, Chr. Alb 700
— >4Foh. Chr —

Dedsstraf —
Dadssynd —
Ddllinger, Joh. Jos. Ign. v. 701

Dammerne 702
Dere-Brevet 703
Ddring, Carl August 851

Eadmer 704
Eadmund —
Ebal —
Ebbe af Aarhus —
Ebbo af Reims, se Ebo . 707
Ebed 704
Ebed Jesu (Abdischo) ... —
Ebed-Melek —
Ebel, Johann Wilhelm . .

—
Ebeling, Johann Georg . . 705
Ebenezer —
Eber —
Eber, Paul —
Eberhard, Johann August —
Eberlin fra Gunzburg, Joh. —
Eberstein, C.C. d.se.ogy. 706
—

, Carl Johann . . —
Ebes —
Ebioniter 706
Ebner, Christina 707
—

, Margrethe —
Ebo af Reims —
Eboracum —
Ebrard, Joh. Heinr. Aug. —
Ebron, se Abdon (4) 12
Ebrseerbrevet, se Hebrreer-

brevet.

Ebrseere, se Hebneere.

Eccard, Johannes 70S
Ecce homo —
Ecchellensis, Abraham .

.

—
Ecclesia, se Kirke.

Ecclesia Christi 708

Ecclesias, qvse antiqvitate —
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XX

Side.

Ecclesiastes, se Praedik-

erens Bog.
Ecclesiasticus, se Sirak.

Ecclesiolse in ecclesia . . . 708
Echard, Jacques —
Echter von Mespelbrunn,

Julius —
Echtemach —
Eck, Johann —
— , Johann 709
Eckard, Johann Nicolai . —
Eckart —
Eckhoff, Christian Martin 710
—

, Ernst Prederik . —
—

, Kristian Martin. 711
Eckman, Carl —
Eckstein, Ferdinand von —
Ed —
Eddy, Richard 712
Edelmann, Johann Chr. . —
Eden —
Eden, Robert 713
Edenius, Jordanus —
Eder —
Edersheim, Alfred —
Edessa 714
Edgeworth, Henry (Allen) 715
Edict, se Milano og Nantes. —
Edna 715
Edomiterne 716
Edrei —
Edsore —
Edvard VI —
Edvardsen, Edvard 717
Edwardianisme, se Ed-
wards, Jonathan —

Edwards, Jonathan —
Edwin 718
Edzardi, Esdras —
—

, Esdras Heinrich —
—

, Georg Elieser . . —
— , Johann Esdras. —

Edzmiatsin 815
Efa, se Maal og Vaegt.

Efa 718
Efai —
Efer —
Efesdammim —
Efesier-Brevet —
Efesos 719
Effata 720
Eflal —
Efod —
Efod 720
Efraim —
Efrata 721
Efrem, se Afrem 33
Efron 721
Eg -
Egbert —
Egedal —
Egede, Hans Poulsen —
— , Poul 722

Egen, Synoden ved —
Egenskaber, Guds —
Eggehart, se Esico 800
Egidio fra Viterbo 727
Egidius —
Egidy, Christoph Moritz. 728

Side.

Egilsson, Jon 728
Eginhard, se Einhard . . . 732
Egino 728
Egla —
Eglaim —
Egli, Emil —
—

, Johann Heinrich . . —
Eglon —
Egoisme —
Egranus, Johann Sylvius 729
Ehi —
Ehrenfeuchter, Fr. A. E.. —
Ehrenhoeffer, Sigismund. —
Ehud —
Eichendorff, Josef von . . —
Eichhorn, Johann Gottfr. 730
— , Karl Friedrich —

Eielsen, Elling 731

Eilbert —
Eiler, se Stygge.

Einarsson, Gissur 731
—

, Marteinn .... —
—

, Oddur 732
Einhard —
Einsiedel, Detlev v —
Einsiedeln —
Eiriksson, Magnus 733
Eisenach —
Eisenacher-Kirkekonfe-

rensen, se Eisenach... —
Eisenmenger, Joh. Andr.. 734
Eisleben —
Eistein, se Eystein 837
Eitzen, Paul von 734
Eja —
Ejendom —
Ekbatana 735
Ekebom, Olof Andrea; . . —
Ekendal, Jonas Herman . 736
Eker ..................
Ekkehart I— II, IV. . . . . . —
— af Hedeby, se —

Esico 800
Ekklesiark 736
Eklund, Pehr Gustaf —
Ekmau, Erik Jakob 737
—

, Fredrik Joakim. —
—

, Johan August... —
—

, Olaus Jone .... 736
Ekmanson, Carl Gustaf.. 737
Ekrebel —
Ekron —
Eksegese, se Hermeneutik. —
Ekstase, se Henrykkelsa.

Ekteni 737
Ekthesis —
Ela 738
Elafsen, Peder —
Elagabal —
Elam —
Elat. —
Elberfeld, se Barmen ... 218
Elbetel 738
Eldaa —
Eldad —
Elead —
Eleada —
Eleale —
Eleasa —

Side

Eleasar 739
Elef —
Elefantiasis, se Spedalsk-

hed.

Elementer 739
Elers, Heinrich Julius —
Eleutlierus (Eleutherius)

.

—
Eleutherus —
Elevation —
Elevtheros, Biskop —
Elevtheros, Flod 740
Elfric af Canterbury .... —
— af Eynsham —

Elfving, Anders —
Elhanan —
Eli —
Eliab —
Eliam —
Elias —
Elias Levit 741
Elias fra Cortona —
Elias af Ribe 742
Elias-Folket, se Eleven,

Elias Olsen.

Eliata 742
Elidad —
Eliel —
Elienaj —
Elieser —
Elifal —
Elifas —
Elifeleja —
Elifelet —
Eligius 742, 854
Elihorst 742
Elihu —
Elika —
Elim —
Elimelek 743
Elimteus, Olavus Erici .

.

—
Eliot, John —
Elipandus —
Elisa —
Elisabet i N. T 744
Elisabet af Brandenburg —
— af Braunschweig —
— af Braunschweig-

Wolfenbuttel —
Elisabet af Danmark —
— af England 745
— Albertine af Kur-

pfalz 746
Elisabet af SchOnau —
Elisabet af Thuringen . .

.

747
Elisabet-Foreninger 748
Elisabet-Ordenen —
Elisabet-Sestre 747
Elisafan (Elsafan) 748
Elisafat —
Elisama —
Eliseba —
Elisua, se Elisama 3 . . .

.

—
Elisur —
Eliu —
Eliud —
Eljada —
Eljakba —
Eljakim —
Eljasaf —
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XXI

Side.

Eljasib 748
Eljoenaj —
Elkana .' —
Elkesaiter —
Elkia —
Elkos —
Ellasar 749
Ellen Andersdatter —
Ellerske Sekt —
Ellicott, Charles John... —
Ellingianerne —
Ellis, William —
Elmenhorst, Heinrich . . . 750
Elmgren, Sven Gabriel . . 852
Elmodam 750
Elmquist, Thorvald J. A. —
Elnaam —
Elnatan —
Elohim —
Elor —
Elot, se Elat 738
Elpaal 750
Elsabad —
Elsass-Lothringen —
Eisner, Samuel 751
Elteke —
Eltekon —
Eltolad —
EIul —
Elusaj —
Elvenich, Peter Joseph . . —
Elvira —
Elwert, Eduard —
Elxaj, se Elkesaiter 748
Elymais, se Elam 738
Elymas, se Barjesus .... 217
Elzevir 752
Emanation —
Emancipation, Jedernes . —

— , Slavernes,

se Wilberforce, William.
Emancipations-Acten .... 753
Emanuelsson, Per Jakob —
Embede, det kirkelige... —
—

, Jesu Kristi tre-

dobbelte 756
Embolismus 757
Emekkesis —
Emeritus —
Emerson, Ralph Waldo . —
Ornery, Jacques-Andre

1

. . 758
Emiliani, Girolamo, se

Somaskenerae.
Emim 758
Eminence —
Emmanuel, se Immanuel.
Emmaus 758
Emmelia —
Emmeram (Emmeran) ... —
Emmerich, Anna Katli... —
—

, Josef 759
Emmons, Nathanael .... —
Empaytaz, Henri Louis . —
Empirisme —
Emporagrius, Ericus Gabr. —
Emser, Hieronymus 760
Emser-Punktationerne. . . —
Enakiter 762
Enam —

Side.

Enan 762
Enander, Samuel —
Encontre, Daniel —
Encyklika —
Encyklopsdi, den franske —

— , teologisk . . —
Encyklop&dister, se En- —

cykloptedi, den franske —
Endemiske Synoder 763
Enders, Ernst Ludwig . . —
Endor 764
Endura, se Katharer.

Eneboere, se Munke.
Enebom, Gustaf 764
En-Eglaim —
Enemessar —
Enemesser, se Messe.

Energumener, se Besatte 277
Enfantin, Barthelemy P.. 764
Engannim —
Engeddi —
Engel —
Engel, Herrens 765
Engelbrechtssan, Olaf ... —
Engelbreth.WolfFrederik 766
Engelbretsdatter, Dorthe. 767
Engelhardt, Gustav M. K. ——

, Henning M.. —
—

, Joh. G. V. . . —
Engels, Friedrich —
Engelsborg 768
Engelske Frokener —
Engelske Missioner —
Engelske Missioner 768
Engelstoft, Chr. Thorning 769
Engestrdm, Johan 770
England —
Englebrodre, se Gichtel.

Englehilsen, se Ave Maria. 183
Engzell, Gustaf 772
Enhadda 773
Enhakore —
Enhasor —
Enhed, Kirkens, se Kirke.

Enhed, Menneskeslsegtens 773
Enker 774
Enkolpier, se Amuletter. . 76
Enkratiter 774
Enkoping Kloster —
Enmispat, se Kades.
Ennodius, Magnus Felix. 774
Enok og Enoks Boger . . 775
Enos —
Enrimraon 775
Enrogel —
Ensemes —
Enskild kyrkoplikt —
Entappuah, se Tappuah.
Enzinas, Francisco de,

(Dryander) 776
Eobanus Hessus —
Eon, se Eude de l'Etoile 816
Eoniter —
Epafras 777
Epafroditos —
Epainetos —
Epakt —
Epaon —
Eparkl —

Side.

Epifanias-Festen, se Hellig-

trekongersdag.

Epifanios af Jerusalem . . 777
— af Salamis —

Epigonation 778
Epigraflk, se Indskrifter.

Epiklese 778
Epikureisme —
Epimanikia —
Epiphanius 779
Episcopi in partibus infi-

delium —
Episcopius, Simon —
Episkopal-System —
— -Kirke 98

Episkopat, se Biskop .... 328
Epistel, se Perikoper.

Epistelside 780
Epistemonark —
Epistolarium (>Epistlenc)

Epistolte clarorum viro-

rum —
Epistolee obscurorum vi-

rorum —
Epitrakelion —
Epttre farcie 781
Equitius —
Er —
Eran —
Erasmus, Helgen —
Erasmus fra Rotterdam .

—
Erastianisme, se Erastus 782
Erastos i N. T —
Erastus, Thomas —
Erbkam, W. Heinr 783
Erdmann, Chr. Fr. David —
— , Joh. Eduard . .

—
Erdmannsdorf, Otto von —
Erdmuthe DorotheaafZin-

zendorf —
Erddd —
ErdOsy, Johann (Sylvester) 784
Erek —
Eremiter, se Munke.
Eremiter, Augustiner- . .

.

178
Erfurt 784
Erfurter-Bogen —
Eri —
Erich I af Braunschweig —
Erichsen, Christen —
—

, Chr. Aug —
—

, Joh. Willoch .

.

785
Ericksson, Jakob —
Ericus Erici 785
— Svenonis —

Erigena, Johannes Scotus,

se Johannes fra Irland.

Erik af Danmark, se

Haarik.

Erik Ejegod 786
— Emune : —
— Lam —
— Plovpenning —
— d. hellige 787
— Sejrael 788
— XIV —
— d. blinde (Ivarson) . 789
Erik-Janssarne (Erik Jans-

sonismen) 700
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XXII

Side.

Eriksen, Erik, se Ericus

Erici 785
Eriksen, Jorgen —
Erimbert 791

Erkendelse. . . . . . —
Erlandsen, Andreas 795
—

, Erland 794
—

, Jakob —
Erlangen 795
Erlau —
Erlembald, se Herlembald.
Erlend af Faereerne 852
Ermland 795
Ermoldus Nigellus —
Ernesti, Joh. Aug 796
—

, H. Fr. Th. Ludw. —
Ernestinske Linie —
Ernst af Baden —
— Friedrich af Baden-
Durlach —

Ernst Bekender af Braun-
schweig-Luneburg 796

Ernst af Sachsen —
— denfrommeafSach-
sen-Gotha 797

Erskine, Ebenezer —
—

, Ralph —
—

, Thomas —
Erthal, Fr. Ludw. K. Ph. 798
—

, Fr. Karl Joseph .
—

Erwin fra Steinbach .... —
Erythraus, Gotthard .... —
Esau —
Esbaal, se Isboset.

Esbai 798
Esban —
Esberg, Zacharias —
Esbern af Slesvig 799
Esbon —
Esch, Johannes, se Essen 805
— , Nicolaus von 799
Eschenmayer, A. K. Aug. —
Escobar, Marina fra —
Escobar y Mendoza, Ant. —
Escorial —
Esdrelom, se Jesreel.

Esdrin 800
Esean —
Esek —
Esem —
Eser —
Esger af Ribe —
— Bonde, se Bonde . . 355

Esger, Juul, se Juul.

Esico af Slesvig 800
Esjongeber —
Eskatologi —
Eskil af Aarbus 801
— af Lund —
— af Ribe 802
— af Slesvig —
— af SOdermanland . . 800
— af Viborg 802

Eskilstuna —
Eskol —
Esli —
Esnig, se Eznik 838
Espen, Zeger Bernh. van 802
Esra 803

Side.

Esra-Beger 804
Esrahiter, se Etan og
Heman 810, 854

Esri 804
Esriel, se Asriel 158
Esrom i N. T 804
Esrom Kloster —
Essayister 805
Essays and Rewiews .... —
Essen, Johannes fra, (Esch) —
Essen, Carl Gustaf von .

.

—
Essendrop, Bernh. Ludv. 806

—
, C. P. Parelius —

Essenerne (Essteerne). ... —
Essenius, Andreas 807
Essseere, se Essenerne .

.

806
Established Church, se

Anglikansk Kirke (91)

og England (770).

Estaol 807
Estemo(a) —
Esters Bog —
Estius, Wilhelm 808
Estland —
Estomihi 810
Eston —
Esz, Joh. Heinr. (Leander)

van —
Esz, Karl van —
Etam —
Etan —
Etanim 811
Etbaal —
Eter —
Ethelbert —
Ethelburga —
Ethelwold —
Etherius (Heterius) —
Etik —
Etisk Bevegelse 814
Etnan 815
Etnark —
Etni —
Etschmiazen (Edzmiatsin) —
Eucbarius af Trier —
Eucherius af Lyon 816
Eucken, Rud. Christoph .

—
Eude (Eon), de l'Etoile.

.

—
Eudes, Jean —
Eudister 817
Eudo de Stella, se Eude
de l'Etoile 816

Eugen 1—IV 817—818
Eugippius 818
Eulalia —
Eulalius —
Eulogius fra Corduba ... —
Eurenius, JOns 819
Eusebius af Rom —
— af Vercelli .... —

Eustachius —
Eustochium —
Eutychianus —
Eva —
Evagrios fra Pontos —
— , Kirkehistoriker —

Evangeliarium —
Evangelical association .

.

—
— party —

Side.

Evangelieharmonier 820
Evangelier, apokryfe — . 116
Evangelier, kanoniske, se

Matthseos, Markos, Lu-
kas og Johannes.

Evangelier, synoptiske, se
Synoptikerne.

Evangelieside 820
Evangelische Gemein-

schaft, se Albrechts-

folkene 48

Evangelischer Bund 418
EvangeMska fosterlands-

stiftelsen, se Fosters-

landsstiftelsen.

Evangeliska sallskapet. . . 820
Evangelistarium 819
Evangelister 820
Evangelisterne i Kunsten 821

Evangelium, se Lov og
Evangelium.

Evangelium, det evige, se
Joakim fra Fiore.

Evangelsk Alliance 57
— Kirkeafdeling . 821

Evangelsk-sociale, se

Socialisme, kristclig.

Evans, James 821

Evarestos —
Evbulos —
Evdaimonisme —
Evdokia, jElia 822
Evdoxia 82J
Evdoxios —
Evers.'Georg Gotthilf ... —
Evesham —
Evfemia —
Evfemia-Viserne —
Evfemiter, se Messalianere.

Evfrat 823
Evgenikos, Markos, se

Markos.
Evi 823
Evige JHelvedstraffe 824
Evige Jode —
Evighed, Guds, se Egen-

skaber, Guds 723
Evigt Evangelium, se Joa-
kim fra Fiore.

Evigt Liv 824
Evil Merodak 825
Evkaristi, se Nadver.
Evkelaion... 825
Evketer, se Messalianere.

Evkologion 825
Evlogia, se Nadver.
Evmenes II 825

Evnike —
Evnomios —
Evodia —
Evolution —
Evpolemos 826
Evsebios af Emesa 827
— af Kaesarea .... —
— af Nikomedia . . —

Evstathios af Antiokia . . 828
— af Sebaste ... —
— afThessalonike —

Evthalios -
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Side.

Evthymios Zigabenos, se

Zigabcnos.
Evtykcs og Evtykianisme 829
Evtykos 830
Ewald, d. hvide og d. sorte —
Ewald, Enevold —
—

, Ferd. Chr —
—

, G. Heinr. Aug —
—

, Joachim 831
—

, Johannes 830
Ewing, Alexander 831
Ex cathedra 488
Examen, teologisk 831
Exark 834
Exaudi-Sendag —

Side.

Exedra 834
Exegese, se Hermeneutik.
Exell, Joseph Samuel . .

.

834
Exemtion 835
Exeqvier —
Exercitia spiritualia —
Exil, babylonsk 195
Exkommunikation, se

Band 208
Exodus, se Mosebegerne.
Exodus-Menigheder 835
Exomologese —
Exorcismen —
Exorcister 836
Expositor —

Side.

Exsurge Domine 836
Extra, se Kirkeret og

Kamtta af Peflnafort.

Extravaganter, se Johan-
nes XXII og Kirkeret.

Eyck, Hubert og Jan van 836
Eylert, Rulemann Fr. . . . 837
Eynsham —
Eystein —
— Asgrtmsson, se

Lilja.

Eyter, Johann von 838
Ezekias, se Hiskia.

Ezekiel. se Hesekiel.

Eznik (Esnig) 838
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Fortegnelse over Medarbejderne.

O. A. Ahnfelt, O., Dr. theol., Prof, i Lund.

V. A. Ammundsen, V., cand. theol. i Kbhvn.

A. A. Andersen, A., Sognepraest i Soborg.

D. A. Andersen, D., Dr. phil., Biblioteksassistent i Kbhvn.

F. V. A. Andersen, F. V., Dr. theol., fhv. Provst i Ringsted.

J. O. A. Andersen, J. O., cand. theol. i Kbhvn.

A. C. B. Bang, A. C, Dr. theol., Biskop over Kristiania Stift.

J. P. B. Bang, J. P., Lie. theol., Privatdocent i Kbhvn.

F. Bt. Beckett, Fr., Dr. phil. i Kbhvn.

Th. B. Bjarnarson, Th., Lektor ved Presteskolen i Reykjavik.

A. B. Brandrud, A., Prof, i Kristiania.

C. B. Brun, Christen, Sognepraest i Bergen.

L. B. Brun, Lgder, Prof, i Kristiania.

F. B. Buhl, F., Dr. phil. & theol., Prof, i semit. Filol. i Kbhvn.

J. C. Christensen, J., Kateket i Kbhvn.

O. I. C. Colliander, O. I., Biskop i Nyslott, Finland.

N. D. Dalhoff, N., Prsest ved Diakonissestiftelsen i Kbhvn.

H. D. Danell, Hjalmar, Dr. theol., Prof, i Upsala.

G. D. Dresler, G., Provst, Sognepraest i Frederikshavn.

P. E. Eklund, P., Dr. theol. & phil., Prof, og Domprovst i Lund.

J. A. E. Ekman, J. A., Dr. theol., Biskop i Westeras.

H. M. F. Fenger, H. M., Lie. theol., Prsest i Kbhvn.

L. F. Fenger, L., Prof, ved Kunstakademiet i Kbhvn.

C. E. F. Flegstrnp, C. E., Lie. theol. i Kbhvn.

E. G. Geismar, E., cand. theol. i Kbhvn.

S. M. G. Gjellerup, S. AT, Underbibliotekar i Kbhvn.

L. G. Glahn, L., Sognepraest i Vejstrup.

A. H. Hammerich, A., Dr. phil., Docent i Kbhvn.

Kn. H. Heiberg, Knud, cand. theol. i Kbhvn.

K. H. Henning, K., Dr. theol., Domprovst i Wexi6.

A. Hn. Hesslin, A., Prsest i Upsala.

J. C. J. Jacobsen, J. C, Prof, i Kbhvn.

A. J. Jantzen, A., Sognepraest i Gentofte.

C. J. Jensen, Chr., Prsest i Tandil, Argentina.

G. J. Jensen, G., Hovedlserer ved det prakt.-teol. Seminarium i Kristiania.

F. J. Jdnsson, F., Dr. phil., Prof. I nord. Sprog i Kbhvn.

C. K. Koch, Carl, Valgmenighedspraest i Ubberup.

G. K. Koch, G., Provst i Herning.
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L. K. Koch, L., Provst i Glostrup.

F. C. K. Krarup, F. C, Lie. theol., Sognepnest i Sore.

O. H. L. Lange, 0. H., Biblioteksassistent i Kbhvn.

E. L. Lehmann, E., Dr. phil., Privatdocent i Kbhvn.

H. L. Lundstrdm, H., Prof, i Upsala.

T. L. Legslrup, T., Priest, Sekreter ved dct danske Missionsselskab.

P. M. Madsen, P., Dr. theol., Prof, i Kbhvn.

H. M. L. Marlensen Larsen, H., Lie. theol., Sogneprest i Vejlby.

A. F. M. Mehren, A. F, Dr. phil., fhv. Prof, i semit. Filol., Fredensborg.

S. M. Michelet, S., Dr. theol., Prof, i Kristiania.

A. N. Neovius, A., Sekretsr ved det kirkehist. Samfund i Finland.

Fr. N. Udgiveren.

J. N. Nerregaard, J., Dr. phil., Hojskoleforstander, Testrup.

S. O. Odland, S., Dr. theol., Prof, i Kristiania.

W. O. Oftedal, W., Sogneprsest i Laviken.

Th. O. Oppermann, Th., Inspektor ved Glyptoteket i Kbhvn.

J. P. Paulli, J., Stiftsprovst og kgl. Konfessionarius i Kbhvn.

F. P. Petersen, Fr., Prof, i Kristiania.

A. S. P. Poulscn, A. S., Lie. theol., Domprovst i Roskilde.

A. G. S. P. Prior, A. G. S., Sogneprest paa Stryno.

O. Q. Quensell, 0., Prof, i Upsala.

H. R. R&bergh, H., Dr. theol., Biskop i Borga, Finland.

W. R. fludin, W., Dr. theol. & phil., Prof, i Upsala.

H. F. R. Rurdam, H. F., Dr. phil., Sognepnest i Lyngby.

T. S. R. Rerdam, T. S., Dr. theol. & phil., Biskop over Sjsllands Stift.

H. S. Scharling, C. H., Dr. theol., Prof, i Kbhvn.

Sen. P. Schat-Petersen, Lie. theol., Prof, i Kbhvn.

V. S. Schmidt, V., Dr. phil., Prof., Docent i iEgyptologi og Assyriologi i Kbhvn.

V. C. S. Schousboe, V. C, Biskop over Aalborg Stift.

L. S. Schroder, L., Hejskoleforstander, Askov.

J. N. S. Skaar, J. N., Biskop over Trondhjems Stift.

J. C. R. H. S. Steenstrup, J. C. R. H., Dr. jur., Prof, i Historie i Kbhvn.

H. V. S. Sthyr, H. V., Dr. theol., Kultusminister i Danmark.

V. Sn. Seremen, V., Sognepnest i Husby.

A. T. Taranger, A., Dr. jur., Prof, i Retsvidenskab i Kristiania.

K. T. Thejll, K., Skolebestyrer i Charlottenlnnd.

F. T. Torm, F, cand. theol. i Kbhvn.

H. W. T. Tbtfie, H. W., Dr. theol., Prof, i Upsala.

H. U. Ussing, H., Lie. theol., Sogneprsest 1 Valby.

R. V. Volf, R., Dr. theol., Stiftsprovst i Storehedinge.

H. W. Westergaard, H., Prof, i Kbhvn.

F. L. 0. 0strnp, F. L., Dr. phil., Privatdocent i Kbhvn.

De ikke-signerede bibelske Artikler ere i A—B udarbejdede af cand. theol. J. O. An-
dersen, i C—E af Pastor Chr. Jensen; de evrige ikke-signerede Artikler ere udarbejdede

af Udgiveren, tildels med Bistand af yngre Krefter. Registret skyldes Pastor K. J. Rfltzou

i Aarhus.

Under hele Arbejdet liar cand. theol. J. O. Andersen vseret Udgiverens Amanuensis

og som saadan ikke alene besorget en vaesentlig Del af Korrektureu, men ogsaa taget Del i

Redaktionen.
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